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 2012 yılında ilk baskısı gerçekleşen kitabımız Mevlevîname: Çeviri Metinler ve 

Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik
1
’te, Mevlevîlik tarihinin yazı ve tasvire 

dayanan ilk elden Batılı kaynaklarını derlemeyi, onları sistematik bir değerlendirmeye tabi 

tutmayı amaçlamıştık. Bir bibliyografya araştırmasının
2
 temeline oturan Mevlevîname, Batılı 

seyahatnamelerinde Mevlevîlik kavramının ele alındığı kaynakları listelemenin çok ötesine 

geçen bir çalışma olmuştu. 350 yılı kapsayan süreçte, 10 dilde ve 500’den fazla 

seyahatnamenin tarafımızdan Türkçeye çevrilmiş metinleri ve Mevlevîlikle ilgili yüzlerce 

tasviri kaynaklarıyla barındıran kitapta, bu metin ve tasvirleri yaklaşık 200 ansiklopedik boy 

sayfaya yayılan bir meta-analizle de değerlendirmiştik
3
. Bu özellikleriyle, Mevlevîname, 

‘kaynakların kaynağı’ olarak görülmüş, geçen yıllar içinde kendisinden yararlanılmıştır. 

 

 2016 yılında yayımladığımız Mevlevîlik Tarihinin Kaynaklarından Seyahatnameler 

başlıklı müstakil makalemiz ise, Mevlevîname’deki meta-analizimizin, 27 küçük kitap 

sayfasına sığdırılmış bir özeti mahiyetindedir. Bu makalemizin başta “Tasvirler” ve 

“Tasvirlerde Mevlevîlik, Onların Mevlevîlik Tarihine Katkıları” başlıklı bölümlerinde olmak 

üzere, Mevlevîname’de bulunmayan yeni değerlendirmeler de yer almıştır.
4
 Bu makalemizden 

de geçen yıllar içinde yararlanılmıştır. 

 

 Mevlevîname kitabımızı ve Mevlevîlik Tarihinin Kaynaklarından Seyahatnameler 

makalemizi Kaynakça’sında göstermek suretiyle kendilerinden yararlandığını belirtmiş olan 

yayınlardan birisi de bir yüksek lisans tezidir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Resim Anabilim Dalı Resim Bilim Dalı’nda yaptırılan bu yüksek lisans 

tezi Ayşegül Sutekin’e aittir. 119 sayfalık tezin adı Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesinin 

Batılı Sanatçıların Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması’dır. Konya’da 2019 yılında kabul 

edilen bu tezin danışmanı Dr. Öğr. Ü. Fatma Nurcan Sert’tir. Yüksek Lisans Tezi Kabul 

                                                 
1
 Rıza DURU, Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik (Necip 

Fazıl Duru’nun “Mevlânâ ve Mevlevîlik Bilgisi” Başlıklı Bölümüyle), Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 1. bs.: Konya, 2012; 2. bs.: İstanbul, 2015. Kitap, PDF formatında iki kısım olarak şu adresten 

indirilebilir: https://independent.academia.edu/RIZADURU 
2
 Dr. Rıza DURU, Mevlevîlik ve Mevlevîhanelerden Söz Eden Batılı Seyahatnameleri Bibliyografyası, 

“Mevlânâ Araştırmaları-2”, Ed. Adnan Karaismailoğlu, Ankara: Akçağ, 2008, ss. 183-210. Yayını öncesinde 

bazı ekleme ve değişiklikler yapılarak, 01.02.2020 tarihinde  https://independent.academia.edu/RIZADURU 

adresinde de yayımlanmıştır. 
3
 DURU, Mevlevîname, ss. 37-228. 

4
 Rıza DURU, Mevlevîlik Tarihinin Kaynaklarından Seyahatnameler, “Seyahatnamelerde Konya, Ed. Ahmet 

ÇAYCI, Konya Büyükşehir Belediyesi: Konya, 2016” içinde, ss. 313-361. Bu makale, değişikliklerle, 

01.02.2020 tarihinde  https://independent.academia.edu/RIZADURU adresinde de yayımlanmıştır. 
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Formu’nda imzası olan üyeler şunlardır: Dr. Öğr. Ü. Fatma Nurcan Sert, Dr. Öğr. Ü. Ahmet 

Türe, Dr. Öğr. Ü. Hülya Karoğlu.
5
 

 

Tez’in “ii” numaralı sayfasındaki Bilimsel Etik Sayfası’nda yer alan aşağıdaki beyanın 

altında Tez sahibi Ayşegül Sutekin’in ıslak imzası görülmektedir:  

 

“Bu tezin hazırlanmasında bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet 

edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar 

çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak 

hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda 

bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm.”   

 

İmzalanmış böyle bir beyanla sunulan 2019 tarihli bu tezde, ilk baskısı 2012 yılında 

yapılan Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik 

kitabımızdan atıf vermeden yararlanılmış; eserimizden, kelime ve cümle yapıları 

değiştirilerek kopyalamalar yani intihaller yapılmıştır. Tez’de, imzalanmış etik beyanında yer 

alan “bilimsel etik”, “etik davranış”, “başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda 

bilimsel kurallara uygun olarak atıf ” ilkelerine riayet edilmediği görülmektedir.  

 

 

BİLİMSEL ETİK VE İNTİHAL/AŞIRMA 

 

“Bilimsel araştırmaların doğasında süreklilik ve daha önce yapılan araştırmalardan haberdar 

olunması gereği vardır. Her bilimsel araştırma daha önce yapılmış araştırmalar üzerine geliştirilir. 

Yapılan çalışmaların yayın içinde aktarımında bazı kurallara uyulması, yararlanılan kaynakların yine 

belirli kurallara göre belirtilmesi esastır.”
6
 

 

Ülkemizin kanaatimizce en önde gelen etik uzmanı olan Prof. Dr. İlhan İlkılıç, bilimsel 

çalışmalarda yayın etiğini iki temele oturtmaktadır: 1. Doğru bilimsel çalışma, 2. Dürüst bilimsel 

çalışma. Doğru çalışma yöntemle, dürüst çalışma ise kimlerden ve nasıl yararlandığını belirtmekle 

ilgilidir. İlkılıç’a göre, dürüst olmayan çalışma ahlâken yanlıştır.
7 

 

Tübitak 2006 yılında bilimsel etik ihlâllerini şöyle listelemiştir
8
: 

 

1. Uydurma (fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek 

veya yayımlamak. 

2. Çarpıtma (falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, 

cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek. 

                                                 
5
 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp Tez no: 550581 Erişim tarihi: 15.10.2022 

6
 Nazan Özenç UÇAK ve Hatice Gülşen BİRİNCİ, Bilimsel Etik ve İntihal, Türk Kütüphaneciliği, Yıl 2008, 

Cilt 22, Sayı 2, s. 188. 
7
 İlhan İLKILIÇ, Bilimsel Çalışmalarda İntihalin Önemi ve Etik Açıdan Değerlendirmeler, İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrencilerine verdiği Yayın Etiği dersinin sunumu. 

https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=bilimsel-cals-intihalin-onemi-etik-acidan-degerlendirme-ilhan-

ilkilic.pdf Erişim tarihi: 18.10.2022 
8
 Aktaran: UÇAK ve BİRİNCİ, a.g.m., s. 189-190. 
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3. Aşırma/intihal (plagiarism): Başkalarının metotlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini 

sahiplerine atıf yapmadan kullanmak. 

4. Duplikasyon (duplication): Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için 

göndermek veya yayımlamak. 

5. Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın 

bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde ayırarak çok sayıda yayın 

yapmak. 

6. Destek belirtmeme: Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum ve 

yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek. 

7. Yazar adlarında değişiklik yapma: Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların 

yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak 

veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazarlar eklemek veya yazar 

sıralamasını değiştirmek. 

8. Diğer: Araştırma ve yayın etiği ilkeleriyle bağdaşmayan diğer davranışlarda bulunmak. 

 

Bilimsel etik ve intihal üzerine ender bir çalışmanın sahipleri olan Nazan Özenç Uçak 

ve Hatice Gülşen Birinci, bu listedeki aşırma/intihal başlığını ayrıca irdelemişlerdir. İntihalin 

"başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya 

başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma" (TDK, 2007) tanımını aktaran 

yazarlar şöyle derler: “İntihali diğerlerinden ayıran temel özellik bilimsel intihalin merkezinde 

atıfın yer almasıdır”.
9
 Temel işlevi; atıf yapan ile atıf yapılan belge arasında bir bağ kurmak 

olan atıf şu nedenlerle yapılır: 

1. Araştırma konusu ile ilgili çalışmaları yansıtmak ve saygı göstermek. 

2. Araştırma yöntemi hakkında bilgi vermek. 

3. Konuyla ilgili önceden yapılan çalışmaların okunmasını sağlamak. 

4. Yazarın daha önce yaptığı ve/veya başkaları tarafından önceden yapılan çalışmaların 

düzeltilmesini sağlamak: 

5. Konuyla ilgili iddiaları doğrulamak veya daha önceki çalışmaların eleştirisini yapmak. 

6. Daha önceden yapılan yeterince bilinmeyen yayınları ve yakın tarihte yapılacak 

yayınları tanıtabilmek. 

7. Bir düşünce veya kavramla ilgili orijinal kaynağı tanıtabilmek. 

8. Önceden ortaya atılmış iddiaları tartışabilmek, eleştirebilmek ve araştırmada 

kullanılan verinin doğruluğunu ve gerçekliğini kanıtlayabilmek.
10 

 

Emin Kansu’ya göre, intihali de içeren bilimsel yanıltma (scientific misconduct)’nın 

üç unsuru vardır: 

 

1. Bilimsel korsanlık (piracy): Başka araştırmalardaki verilerin araştırmacının izni 

olmadan alınması. 

2. İntihal (plagiarism): Başkalarının fikir, yazı ve çalışmalarını çalarak, aldığı kişilere 

gereken şekilde atıf yapmadan kendisinin gibi göstermek. 

3. Saptırma (fabrication, desk-research, dry-lab): verilerin saptırılması veya var 

olmayan bilgilerin/verilerin yoktan var edilmesidir.
11

 

                                                 
9
 Aktaran: UÇAK ve BİRİNCİ, a.g.m., s. 190. 

10
 SMITH ve GARFIELD’den aktaran: UÇAK ve BİRİNCİ, a.g.m., s. 191. 

11
 Aktaran: UÇAK ve BİRİNCİ, a.g.m., s. 190-191. 
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“İntihal sadece yararlanılan kaynağa atıf yapılmaması olarak da algılanmamalıdır.” diyen 

Uçak ve Birinci, intihalin, kaynak göstererek de yapılabileceğini vurgulamaktadırlar.
12

  

 

Kaynak göstermeden yapılan intihal türleri şunlardır: 

 

1. Hayalet Yazar (The ghost writer): Bir başka kaynaktan kelime kelime tüm bilgiyi 

almak. 

2. Mevcut Yazı (Thepotluckpaper): Pek çok kaynaktan alarak kendine ait gibi 

göstermek. 

3. Zayıf / Yetersiz Gizleme (Kılık Değiştirme Saklama) (The poor disguise). Paragraf 

içindeki anahtar kelimeleri değiştirerek gizlemek.  

4. Kendinden Aşırma (The self-stealer): Kendisine ait önceki bir çalışmadan aynen almak. 

5. Fotokopi (The Photocopy): Belli bir kaynaktan hiç bir değişiklik yapmadan bir 

bölümü almak.  

6. Emek Tembelliği (The Labor of Laziness): Orijinal çalışma için çaba sarf etmek 

yerine çalışmanın büyük bir kısmını başka kaynaklardan alıntılarla doldurmak. 

 

Kaynak göstererek yapılan intihal türleri şunlardır: 

 

1. Unutulan Dipnot (The forgotten footnote): Yazar adını vererek fakat tam künyeyi 

vermeyerek kaynağın orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak. 

2. Yanlış Bilgilendirme (The misinformer): Yanlış künye vererek kaynağın orijinaline 

ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak. 

3. Fazla Mükemmel Alıntı (The Too-Perfect Paraphrase): Yazarın bire bir alıntı yaptığı 

kaynağa atıf yapması fakat tırnak işareti koymayı önemsememesi. 

4. Becerikli Atıf Yapma (The Resourceful Citer): Yazarın tüm kaynaklara atıf yapması, 

tırnak işareti kullanması fakat araştırmanın hiçbir orijinal fikir içermemesi. 

5. Mükemmel Suç (The Perfect Crime): Yazarın bazı yerlerde kaynaklara atıf yapması 

fakat yazının kalan kısımlarındaki analizlerin kendine ait olduğu fikrini yaratma 

düşüncesiyle bazı kaynaklara atıf vermemesi.
13

 

 

2007’de yukarıdaki sınıflamayı yapan kaynak, 2014 yılında çok görülen intihal 

türlerini şöyle güncellemiştir: 

 

1. Klonlama (Clone): Başkasının çalışmasını kelime kelime kendininmiş gibi sunma. 

2. Kopyalama (Ctrl-C): Değişiklik yapmadan tek bir kaynaktaki metnin önemli 

bölümleri içerme. 

3. Bulma-Değiştirme (Find-Replace): Anahtar kelimeleri ve cümleleri değiştirme fakat 

kaynağın önemli içeriğini koruma. 

4. Remiks Yapma (Remix): Birbirine uyan birçok kaynağı başka sözcüklerle anlatma. 

5. Geri Dönüştürme (Recycle): Yazarın önceki çalışmalarını kaynak göstermeden 

fazlaca alma. 

6. Melezleme (Hybrid): Kaynak göstermeden kopyalanan metinler ile kaynak 

gösterilenleri mükemmelce birleştirme. 

                                                 
12

 Aktaran: UÇAK ve BİRİNCİ, a.g.m., s. 191. 
13

 Plagiarism.org (2007)’den aktaran: UÇAK ve BİRİNCİ, a.g.m., s. 191-192. 
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7. Lapa Yapma (Mash up): Bir çok kaynaktan kopyalanan materyali karıştırma. 

8. 404 Hatası Yapma (404 Error): Var olmayan ya da kaynaklar hakkında hatalı bilgili 

kaynaklar içerme. 

9. Toplama (Aggregator): Uygun kaynak içerme fakat neredeyse hiç orijinal çalışma 

olmama. 

10. Yeniden Tweetleme (Re-Tweet): Uygun kaynak içerme fakat orijinal metne ya da 

yapıya çok yakından dayanma.
14

 

 

Uçak ve Birinci, etik dışı davranışlar ve intihalin Temel Ceza Kanunu (2004) ve 

Yükseköğretim Kanunu (1982)’nda yer alan yaptırımlarını da göz önüne koymaktadırlar
15

. 

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 4. 

Maddesi’nde intihal “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” arasında 

sıralanmakta ve şöyle tanımlanmaktadır: 

 

“İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel 

kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek.” 

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak 

Değerlendirilemeyecek Hâller’i boşlukta bırakmamış, 5. maddede onları da tanımlamıştır:  

 

“Bir başkasının özgün üslup ve ifadesini aynen kullanmamak şartıyla, anonim 

bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi 

önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlâl olarak değerlendirilemez.” 

 

Bu yönergeyle, etik ihlâllerini araştırmak ve incelemek üzere bir etik kurulu 

oluşturulmuş; etiğe aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat 

uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai işlemlerin yükseköğretim 

kurumu tarafından yapılacağı ifade edilmiştir. Ayrıca asıl müellif, zarar gören veya hakları 

olumsuz etkilenen kişi ve kuruluşların rıza göstermesinin ilgililerin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmayacağı vurgulanmıştır.16 

 

Tez’in yaptırıldığı üniversitenin lisansüstü tezlere yönelik olarak yayınladığı yönerge, 

sadece biçimsel kuralları öngörmekte, bilimsel yayın etiği üzerine hiçbir kural ya da yaptırım 

içermemektedir.
17

  

                                                 
14

 Plagiarism.org (2007)’den aktaran: Behlül GÜCÜKOĞLU ve Zerrin AYVAZ REİS, Türkiye’de ve 

Dünyada İntihalin Yaptırımları, Akademik Bilişim’14, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 5 - 7 Şubat 

2014,  Mersin Üniversitesi, s. 191. 
15

 UÇAK ve BİRİNCİ, a.g.m., s. 197. 
16

 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi [2016]. 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat. Erişim tarihi: 16.10.2022. Bilimsel etik ihlâllerine yönelik yargısal 

müeyyideler için bk. Seçkin YAVUZDOĞAN, İdari Yargı Kararlarından Hareketle “İntihal”, İnönü 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1,  2017, ss. 225-254. Uğur ARSLAN, Bilimsel Etik İhlali 

Olarak İntihal Kavramı Ve İlmî Ve Edebi Eserlerde İntihal Suçu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. 29, Sayı: 2, 2021,  ss. 1557-1590. 
17

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Seminer ve Tez Yazım Kuralları 

Yönergesi. https://www.erbakan.edu.tr/s/yonergeler Erişim tarihi: 16.10.2022  
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DELİLLERİYLE SUTEKİN’İN TEZİNDEKİ BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ 

İHLÂLLERİ 

 

Ayşegül Sutekin’in (bundan sonra “Tez sahibi” olarak anılacak) Hz. Mevlâna ve 

Mevlevilik Felsefesinin Batılı Sanatçıların Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması başlıklı 

teziyle (bundan sonra “Tez, 2019 veya Tez” olarak anılacak), Mevlevîname: Çeviri Metinler 

ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik kitabımızdan (bundan sonra “Duru, 2012 

veya kitabımız” olarak anılacak) yararlanmasındaki bilimsel etik ihlâlleri özetle şunlardır:  

 

1. Tez konusuyla ilgili öncü bir çalışma olarak eserimiz yansıtılmamış, tanıtılmamıştır. 

2. Özgün fikir ve metodumuza atıf yapılmamıştır. 

3. Bazı düşünce ve kavramların orijinal kaynağı olduğu hâlde eserimize atıf 

yapılmamıştır. 

4. Eserimizden çeviri, bilgi, örnek, resim ve verilerimiz kaynak gösterilmeden 

alıntılanmıştır.  

 

Bu eleştiride, başka telif sahiplerini ilgilendiren ihlâllere yer verilmemiş, mümkün 

olduğunca bilimsel yayın etiği ihlâli eleştirisi kapsamında kalınmaya çalışılmıştır. Yoksa 

kanaatimizce, Tez’in içerik ve şekil yönünden bilimsel yeterliliği yönünde de söylenecek çok 

söz vardır. 

 

Şimdi, Tez’deki bilimsel yayın etiği ihlâllerini ayrıntı ve delilleriyle, Tez’in 

Önsöz’ünden başlayarak sıralamak istiyoruz:  

 

 

Tez’in Önsöz Kısmı 

 

Bir bilimsel araştırmanın ilk aşamaları konuyu seçmek ve sınırlandırmaktır.
18

 Tezinin 

adından hareketle, Tez sahibinin seçtiği konunun, en geniş kapsamdan en darına doğru şu 

katmanlara ayrılması söz konusudur:  

 

a. Batılılar 

b. Batılı sanatçılar 

c. Batılı sanatçıların eserleri 

d. Bu eserlerde “Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesi”nin konu edilmiş 

olması 

 

Yani Tez’in konu sınırı “Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesi”ni konu edinen eser 

vermiş, sanatçı kimliği bulunan Batılı kimseler olması gerekecektir. Tez sahibi bu sınırlamaya 

bağlı kalmamış; ressamlar dışında, “sanatçı oluş”u dikkate almamış; tezinin amacını 

belirtirken ressamların seyahat sonucu eser verenlerinin inceleneceğini belirttiği hâlde 

                                                 
18

 Halil SEYİDOĞLU, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (Toplumsal Bilimler Alanında Tez, Seminer, 

Makale ve Rapor Hazırlama Kılavuzu), Olgaç: Ankara, 1979, ss. 12-15. Türkkaya ATAÖV, Bilimsel 

Araştırma El Kitabı, 2. yazım, 2. bs., Savaş: Ankara, 1989, ss. 1-2. 
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bilhassa üçüncü bölümün ilk kısmında, seyahatnamesi olan her Batılıyı konuya dâhil etmiş; 

dördüncü bölümde, Mevlevîlik felsefesi değil de, onun dışa vurumu olan Mevlevîlik’i, hatta 

genel olarak dervişleri ve hatta oryantalizmi konu edinen resimleri değerlendirmiştir. Zaten 

Önsöz’den başlayarak, konunun son katmanı Mevlevîlik olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 

Önsöz’de şöyle denilmektedir: “Bu tez çalışması, Mevleviliğin, 15.yy ve 19. yy’lar arasında 

yaşamış olan Batılı sanatçıların eserlerinde büyük bir ilham kaynağı olması ile vücut 

bulmasının araştırılmasına dayalıdır.” Tez’in üçüncü bölümüne gelindiğinde, “Batılı 

Gezginlerin Seyahatnamelerinde Mevlevilik” alt başlığı da görülecektir ki bu bizim 

kitabımızın adının sadece başka türlü bir söylenişidir. 

 

Tez sahibinin ‘gerçekte’ ele aldığı konu orijinal değildir, kitabımızda işlenenle tıpatıp 

aynıdır. Her ne kadar Önsöz’de “15. yy. ve 19. yy.lar arası” denilse de, 16. yy. ve 20. yy.dan 

eserleri ele alan tezde, konuya getirilen zaman sınırlamasının da tıpatıp kitabımızla aynı 

olduğu görülmektedir. Aynı konuyu ve aynı zaman dilimini ele almakta bir beis olmasa bile; 

kitabımızdan atıf vermeden yararlanılmış, eserimizden kelime ve cümle yapıları değiştirilerek 

kopyalamalar yani intihaller yapılmış olması ve dahası, bizden intihaller içeren yayınların
19

 

yapılmaya devam edilmesi kabul edilemez. Aynı üniversitede öğretim yardımcısı kadrosuna 

atanacağı, orada doktorasını yapacağı ve ardından doktor öğretim üyesi, doçent safhalarını 

geçtikten sonra, ömrümüz vefa ederse, profesörlüğünü de göreceğimiz adeta içimize doğan 

Tez sahibinin eleştirilerimizden yararlanmasını dileyerek başlıyoruz   

    

                                                 
19

 Ayşegül SUTEKİN ve F. Nurcan SERT, Mevlana And The Effects Of Mevlevism On The West World, 

Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, 6(29), 2020, ss. 270-278. Tez sahibinin Tez danışmanı ile 

birlikte yaptıkları bu yayın, Tez’in üçüncü bölümünden, yani bizden intihallerin en yoğun yapıldığı kısım olan 

“Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde Mevlevilik” kısmının İngilizceye çevirisinden ibaret bir dilimleme ve 

duplikasyondur. Danışman Dr. Öğr. Ü. F. Nurcan Sert’in Tez’deki intihal tutumunda ortak olduğunu gösteren bu 

yayınla ilgili eleştirimiz, “Tavşanın Suyunun Suyunun Suyunun Suyu” başlığıyla yayınlanacaktır. 

Ayşegül Sutekin, 2019, tez Dr. Rıza Duru, 2012, kitap 
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Tez’in Giriş Kısmı 

 

Tez’in 2. ve 35. sayfalarında yer alan, içindeki bazı kelimeler ve cümle yapıları 

değiştirilerek kaynağı gizlenmeye çalışılmış olan aşağıdaki metinler, kitabımızdan alınmış 

ama bize atıf yapılmamıştır. Metne bazı kelimeler eklenmiş, ondan bazıları çıkarılmış, bazı 

eski görünen kelimeler yeni görünümlü olanlarla yer değiştirmiştir. Buna “kes, kopyala, 

yapıştır, birkaç kelimeyi değiştir” yöntemi adını verebiliriz.  Kelime değişikliklerine rağmen, 

cümlemiz çatısını hâlâ korumaktadır. Değiştirilen kelimelere örnekler: Müşahede-gözlem, 

intiba-izlenim, seyyah-gezgin. Tez sahibi, adeta bizim metnimizi çeviriye tabi tutmuştur. 

Kelimeleri daha yeni görünümlü olanlarıyla değiştirerek yapılan kopyalama, kanaatimizce, 

metni aynıyla kopyalamaktan daha vahimdir. Çünkü bir suçun ardından suç izlerini yok 

etmeye çalışmanın, suçtan daha kesin bir kasıt barındırmasına benzer bir tutumdur bu. 

Değiştirilen cümlelere örnek: Vanmour, Brindesi ve Zonaro’daki sıralama değiştirilmiştir. 

“Seyyahlar müşahede ve intibalarını yazmakla kalmamış” cümlemiz “gözlem ve izlenimlerini 

yazmakla yetinmeyen gezginler”e dönüştürülmüş. “Ya kendileri resmetmişler veya yanlarında 

bulunan ressamlara resmettirmişlerdir” cümlemiz ise “veya”nın “ya da” yapılması dışında 

tamamen kopyala-yapıştır’dır. “Muvakkaten ikamet” ibaremiz ise tamamen yanlış bir 

karşılıkla “görevli bulundukları yerlerde ikamet” diye değiştirilmiştir.  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

      

      

      

      

       

     

 

 

 

 

      

Tez, 2019, s. 2 

Tez, s. 35 

Duru, 2012, s. 205 

Tez, 2019, s. 35 
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Tez’in İkinci Bölümü  

 

8. Sayfadaki resmin yazısı kitabımızdan kopyalanmış ama bize değinilmemiştir. 

 

Tez’in Üçüncü Bölümü 

 

27. sayfada yer alan aşağıdaki metin için Ross kaynak gösterilmiştir. Oysa 

paragraftaki ifadeler, Ross’un kitabının ne 110. sayfasında, ne de başka bir sayfasında 

görülebilir. Kelimeleri değiştirilip yeniden düzenlenen cümlelerden birincisi, bizim yıllar 

boyunca, yüzlerce seyahatnameyi incelemekle ulaştığımız bir genellemedir. Yani cümle 

Ross’a değil, bize aittir. Kitabımızın, yüzlerce seyahatnameyi topluca değerlendirmeye tabi 

tuttuğumuz “Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümünden alınmıştır. İkinci cümle ise 

Ross’un kitabının tamamını orijinal metninden okuduktan sonra, kitabın bütünü için 

tarafımızdan varılan bir sonuç cümlesidir. “Tarihçi Janet Ross bir yazısında” diye kaynak 

gösterilen bir yazı değil seyahatnamedir. Ross’un kitabının hiçbir yerinde Hasan’ın tercüman 

olduğu ve rehberlik yaptığı yazmaz, ondan sadece donkey-boy (eşekçi oğlan) diye söz eder. 

Onu “tercüman ve rehber” diye adlandırmak bizim çıkarım ve yorumumuzdur. Kelime 

değişikliklerine rağmen çatısını hâlâ koruyan, seyahatnamenin aslı kaynak gösterilerek 

alıntılanan bu metin bize aittir. 

 

    

    

    

    

  

Tez, 2019, s. 27 Duru, 2012, s. 40 

Ross, s. 110. Kaynak gösterilen seyahatname sayfasında alıntılanan metin yoktur. 

Tez, 2019, s. 8 

Duru, 2012, s. 9 
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27. sayfada yer alan aşağıdaki metne kaynak gösterilen ifadeler, Loyson’ın kitabının 

ne 220. sayfasında, ne de bir başka sayfasında görülebilir. Loyson, sadece, the most curious 

(en merak uyandıran) ifadesini kullanmıştır. Onun metninde ne bize ait bir ifade olan “Derviş 

Raksı” geçer, ne de misafirperverlikten söz edilir. “Derviş Raksı”nın giderek yayılan 

şöhretinin seyyahlarda görme arzusu uyandırması ifademiz, Loyson’ın “en merak uyandıran” 

ifadesinin üzerine, yüzlerce seyahatnameden edindiğimiz izlenimlerle bizim yaptığımız bir 

çıkarım, bize özgü bir ifadedir. Buradaki çift tırnağına kadar kopyalanan ifadeler Loyson’a 

değil, bize aittir.      

 

 

 

     

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 27 

Duru, 2012, s. 40 Duru, 2012, dipnot, s. 40 

Loyson, s. 220. Kaynak gösterilen seyahatname sayfasında alıntılanan metin yoktur. 
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27. sayfada yer alan aşağıdaki metinde, bizim bir değerlendirme cümlemiz ikiye 

bölünmek, eski kelimeler daha yenileriyle değiştirilmek ve cümleler yeniden düzenlenmek 

suretiyle, kitabımızın “Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümünden bize atıf 

yapılmadan alıntılanmış ama Lacroix kaynak gösterilmiştir. Lacroix’nın kitabının 

Mevlevîlikle ilgili anlatımını içeren 172-174. sayfalarında böyle sıralı bir ifade yoktur. Tez’e 

kopyalanan dipnotumuzdaki Lacroix’nın 172-173. sayfaları, kitabımızın 40. sayfasındaki 

birinci ve ikinci cümlelerimize dayanak olan izlenimlerin, Lacroix’da birbirinden bağımsız 

olarak aktarıldıkları sayfalardır. Yani Fransızca metinde birbirini takip eden ya da ayrı 

sayfalarda yer alan böyle cümleler yoktur; bunlar bize ait cümlelerdir. Bu metindeki 

“nadideler” kelimesi adeta bir intihal tuzağı işlevi görmüştür. Dönem havasını biraz olsun 

yansıtabilmek amacıyla, kitaptaki çevirilerimizin dilinde bugünün biraz öncesine gitmek 

istiyorduk. Modern hiçbir sözlükte bu anlamın verilmediği Fransızca curiosités kelimesine 

nadideler karşılığını Artin Hindoglu’nun 1831 tarihinde Viyana’da basılmış Dictionnaire 

Abrégé Français-Turc’ünde bulmuştuk. İlginçtir, diğer eski sözlüklerde bu karşılık yoktu.  

  

  

  

  

  

  

     

     

    

    

    

     

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 27 

Duru, 2012, s. 40 Duru, 2012, dipnot, s. 40 

Lacroix, s. 172 

Duru, 2012, s. 739. Lacroix’nın yukarıdaki cümlesinin tarafımızdan çevirisi. 

Hindoglu, s. 159 

Lacroix, s. 173 

Duru, 2012, s. 740. Lacroix’nın yukarıdaki cümlesinin tarafımızdan çevirisi. 
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27. sayfada yer alan aşağıdaki metin de, kitabımızın “Batılı Seyahatnamelerinde 

Mevlevîlik” bölümünden, eski kelimeler daha yenileriyle değiştirilerek ve cümleler yeniden 

düzenlenerek aynıyla kopyalanmıştır. Huart’nın Konya izlenimlerini çevirirken, kitap hâli 

olan Konia: La Ville des Derviches Tourneurs (Souvenirs d’un Voyage en Asie Mineure) adlı 

nüshaya ulaşamamış, bir yıl sonra basılan bir ayrı basımını bulmuştuk. Sonra Eskişehir 

izlenimlerini çevirirken kitap hâline ulaşabildik. İlk elimize geçen ayrıbasımı dipnotlaştırmak 

için çok zorlandık. Yayınevinin adı ya da yayın yılı üzerinde basılı bulunmuyordu; bunları 

araştırarak bulduk. İki ayrı yazara ait anlatımların bulunduğu bir basımdı. Huart’nın öncesinde 

yer alan öteki anlatıma “risale” adını verdik. Oysa o, seri bir yazının birinci bölümüydü. 

“Risale” kelimesi tamamen bize ait, öznel bir seçimdi. Baskının herhangi bir yerinde “risale” 

ya da yine bize ait bir çıkarım olan “monografik baskı” ibaresi yer almamaktaydı. Yani 

dünyada yayınlanmış hiçbir yayında ve dünyanın hiçbir kütüphanesinde böyle bir 

bibliyografik bilgi yoktur; sadece kitabımızda yer almaktadır. Dipnotun kopyala-yapıştır 

yapılmasından, Tez sahibinin kitabımızın dijital bir nüshasına sahip bulunduğu şüphesi 

doğmaktadır. İlâveten, Huart’nın kitabı merhum Nezih Uzel tarafından ta 1978 yılında 

oldukça serbest bir çeviriyle de olsa dilimize kazandırılmıştır. Uzel’in çevirisiyle bizimkini 

yan yana koyarak, iki ayrı kişinin, asla aynı çeviriyi ortaya koyamayacaklarını göstermek 

istiyoruz. Dilden dile çevirme yazılımları karşılaştırıldığında, onların bile birbirleriyle aynı 

çeviriyi asla yapamadıkları görülür. Bir metnin, iki ayrı kişi tarafından, noktası virgülüne 

aynıyla, hele de mahsus kelimeler ve üslûpla çevrilmesi mümkün değildir. Tez sahibinin 

Huart’ya atıf yaparak alıntıladığı metnin çevireni biziz. Metin çevirileri mirî malı (kamu malı) 

değildir. Yabancı dilden çeviri eserlerin ana metin, dipnot ve bibliyografyada kullanımları 

mutlaka çevirenin adını içermelidir. Bir eserin bütününün ya da bir parçasının çevirisinin 

kullanılması sonucu değiştirmez. Kaldı ki alıntılanan metin düz bir çeviri değil; çeviri 

kısımlarını çift tırnak içinde verdiğimiz, tarafımızca yapılmış bir yorumdur. 

 

 
 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

  

  

  

Tez, 2019, s. 27 

Duru, 2012, s. 40 

Tez, 2019, Kaynakça, s. 113. Kitabımızın küçük puntolu Bibliyografya’sından okuma hatası:  “Moderne” yerine “Modeme”. 

Duru, 2012, Bibliyografya, s. 977 
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Tez’in 27. sayfasında toplam altı paragraf bulunmaktadır. Bu paragraflardan dördü; 

bizden alıntılanmış ama altlarına seyyahların adı kaynak gösterilmiştir. Aradaki paragrafta 

Rålamb ve Montagu’nün izlenimleri söz konusu edilmiş, ama aslı ve çevirilerine ulaşmak çok 

kolay olan bu iki seyyah için, bizden etiğe aykırı olarak alıntılanan metinlerde yapıldığı gibi 

seyyahlara değil de, seyyahları değerlendiren yayına atıf yapılmıştır. Tez sahibinin, birbirinin 

tıpatıp aynı değerlendirme 

biçimine sahip metinlerde,  

bizce belli bir gerekçeyle, bize 

atıf yapmaktan ısrarla 

kaçındığı, başka müelliflere 

ise bu tutumu takınmadığı/ 

takınamadığı görülmektedir. 

Akademi dışında kalmış ya da 

kalmayı tercih etmiş 

amatörlerin eserlerini adeta 

mirî malı gibi tepe tepe 

kullanıp, sonra yine aynı 

amatörü akademi dışında 

bulunduğu için atıfa değer 

görmemenin izahı eleştirimizin 

Sonuç bölümünde yapılacaktır. 

Huart, s. 29 

Duru, 2012, s. 258. 

Uzel, s. 131 

Tez, 2019, s. 27 
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28. sayfada yer alan aşağıdaki iki paragraf, kitabımızdaki bir tespit paragrafının devam 

eden cümleleridir. Tez sahibi birinci cümlemizden oluşturduğu paragrafa bizi kaynak 

göstermişken, ikinci cümlemizden oluşturduğu paragrafa Motraye’ın Fransızca kitabını, hep 

yaptığı gibi, tıpatıp bizim dipnot kaydımızla koymuştur. Bizden alıntılandığını delilleriyle 

gösterdiğimiz metinlerin dipnot kayıtlarının bir tanesinde bile farklı bir sayfa numarası 

verilmemiştir. Seyyahların kimi zaman onlarca sayfayı bulan anlatımlarında, bizim dikkat 

çektiklerimiz dışında dikkate almaya değer hiç mi bir şey bulunmamaktadır? Dipnotunu 

verdiğimiz ve Tez sahibinin de kopyaladığı Motraye sayfasında sema ayininin yazıyla tasviri 

bulunmaktadır (anlatımın tamamı 231-232. sayfalardadır). Resimle semaı anlatan gravür 

baskısı 228-229. sayfalar arasındadır. Tez sahibinin kitabın Fransızca aslını görmediği açıktır. 

Alıntıladığı metnin aidiyetini gizlemek adına yaptığı değişikler kendisini de bir çıkmaza 

sokmuştur. Tez sahibi, tanınmaması için metni değiştirmiş, bibliyografik bilgiyi bozmuş, 

emek ve telifimizi görmezden gelmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 28 

Duru, 2012, s. 43 Duru, 2012, dipnot, s. 43 

Duru, 2016, s. 352 

Duru, 2012, çeviri metin kaynağı, s. 622 

 



15 

 

           

De La Motraye, s. 231. Bu sayfada bir gravür baskı yoktur. 
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 29. sayfada yer alan aşağıdaki paragrafta, tarafımızdan yapılan ve kitabımızda 

yayınladığımız çeviri, “kes-kopyala-yapıştır-birkaç kelimeyi değiştir” tekniğiyle bize atıf 

yapılmadan alıntılanmıştır. Lâtif-hoş, zevat-kişiler gibi kelime değişiklikleriyle çeviri metne 

kitabımızın kaynaklığı gizlenmeye çalışılmıştır. Tez sahibi, yabancı dildeki kaynaktan metnin 

çevirisini kendi yapmış gibi göstermiştir.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 29 

Duru, 2012, s. 756 

Durbin, s. 231 
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29. sayfada yer alan aşağıdaki paragrafta, tarafımızdan yapılmış ve kitabımızın “Çeviri 

Metinler” bölümünde yayınladığımız çeviri, “kes-kopyala-yapıştır-birkaç kelimeyi değiştir” 

tekniğiyle bize atıf yapılmadan alıntılanmıştır. Metne bazı kelimeler eklenmiş, ondan bazıları 

çıkarılmış, bazı eski görünen kelimeler yeni görünümlü olanlarla yer değiştirmiştir. Tez 

sahibi, adeta bizim çeviri metnimizi çeviriye tabi tutmuştur. Asıl metindeki reputation of 

considerable talents ibaresini “hatırı sayılır kabiliyetlerinin şöhretine sahip”, oriental scholar 

ibaresini “âlim”, antiquarian kelimesini eski eserler mütehassısı ve urbanity of manner 

ibaresini “nazik tarz” karşılığıyla tıpatıp çevirecek ve bunların tümünü de denk getirebilecek 

iki çevirmenin bulunma olasılığı nedir acaba? Tez sahibi, asıl eser sahibinin adını kaynak 

gösterdiği metinlerde, bu metin o kitapta Türkçe yer almadığına göre, zımnen, çeviriyi 

kendisinin yaptığını iddia etmiş olmaktadır. Bu tutum açık bir yayın etiği ihlâlidir. 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Tez, 2019, s. 29 

Duru, 2012, s. 771 

Duru, 2012, dipnot, s. 771 

White, s. 14 
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29. sayfada yer alan aşağıdaki paragraf, kitabımızın 45. sayfasından, kimi tespit ve 

derlemelerimizin bulunduğu, birbiri ardından devam eden cümlelerdir. Tez sahibi, daha önce 

de yaptığı gibi,  birinci cümle için bizi kaynak göstermişken; diğer cümlelerde, hep yaptığı 

gibi, tıpatıp bizim dipnot kaydımızdaki seyyahı koymuş; bize ait olan bu tespit ve derlemeler 

için bizi kaynak göstermemiştir. Burada alıntılanan kısım Loyson’ın metninin çevirisi değildir 

–tarafımızdan yapılanı arka sayfada vereceğiz-; o metni çevirdikten sonra tarafımızdan 

yapılmış derleme ve analizdir. Zaten kitabımızın “Çeviri Metinler” değil, analizleri içeren 

“Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevilik” bölümünde yer almaktadır. Loyson’da, alıntılandığı 

şekliyle bu metin yoktur. Yine eski kelimelerimiz yenileriyle değiştirilerek, cümle yapıları ve 

kelimelerle oynanarak iz kaybettirmeye çalışılmıştır. İlâveten, bu bölümü biraz çalakalem 

geçtiği anlaşılan Tez sahibi Flanderların şehirlerini Florder, Shaking Quakers tarikatının 

bizim tarafımızdan verilen Türkçe karşılığı olan Sarsılan Kardeşler’i de “Sarı Kardeşler” diye 

yazmıştır. İngiltere’den Amerika’ya göçen kolonicilerin kurduğu tarikatın mensupları 

olasılıkla sarı saçlı olduklarından, bu adlandırma yanlış sayılmayabilir de (!).  

      

      

    

 

Tez, 2019, s. 29. Loyson “benzerlik gördüğünü” belirtmez; o bizim yorumumuz! 

Duru, 2012, s. 45 

Walsh, s. 467 

Duru, 2012, s. 45. Bu cümle Tez sahibi veya Walsh’a  

ait değil! 

Duru, 2012, s. 45 
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30. sayfada Stuart’tan alıntılandığı belirtilen metin, herhâlde, Stuart’ın kitabında 

Türkçe olarak bulunmuyor. Buradaki metin çevirisi de tarafımıza aittir ve Tez sahibi 

tarafından kes-kopyala-yapıştır’la alıntılanmıştır. Stuart’ın metninde yer alan drab-coloured 

kelimesinin hiçbir sözlükte karşılığı koyu kurşunî olarak verilmemiştir, en fazla koyu gri 

kumaşla ilişkilenebilir. “Kurşunî” ve “dairevî” gibi karşılıklar tamamen bizim yorum ve 

seçimimizdir. 

 

 

   

Loyson, s. 221-222 

Duru, 2012, s. 404 

Tez, 2019, s. 30 

Duru, 2012, s. 716 

Stuart, s. 42 
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30. sayfada yer alan aşağıdaki paragraf, yine aşağıda beş cümlesini verdiğimiz, 

tarafımızdan yapılan çevirinin 2-4. cümlelerinin atılması ve bazı ibare ve kelimelerin 

değiştirilmesiyle oluşturulmuştur. Değiştirilen ibare ve kelimeler şunlardır: fevkalâde 

inkişaflar-muhteşem tören, kahverengi-kahve renkli, kisve-kıyafet, ehram-piramit, 

andırıyordu-anımsatıyordu, intizam-düzen, lâkin-ama, rüyada imiş gibi-rüyadalar gibi, asude-

sessiz, çehre-yüz, sükûnet-huzur, harikulâde-eşi benzeri bulunmayan. Bu kelime 

değişikliklerine rağmen cümle yapıları aynen korunmuştur. Tez sahibi yine bizi tercüme 

etmiştir. Her ne kadar “kahverengi”nin “kahve renkli” diye değiştirilmesi tuhaf kaçsa da, 

Osmanlıca-Türkçe sözlük okunuyor gibi olunmaktadır. Mevlevîname’nin sadeleştirme 

çalışması söz konusu olursa eğer, Tez sahibinin yardımına başvurabiliriz. Metin çevirimize 

atıf yapılmadığı için, Tez sahibi zımnen metni çevirdiğini iddia etmektedir. İlâveten, 

alıntılanan metin, not edildiği gibi, De Vere’in kitabının 313. sayfasında değil, 314 ve 315. 

sayfasında yer almaktadır. Bizim dipnotumuzdaki sayfa numaralarından birini rastgele seçmiş 

gibi gözüken Tez sahibinin, kitabın aslını görmemiş olduğu bellidir. Bizim çevirimizi 

kopyalayıp, bazı kelimeleri değiştirip, sanki kitabı görmüş ve ilgili kısmı çevirmiş gibi 

davranmıştır. Bu açık bir yayın etiği ihlâlidir.       

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tez, 2019, s. 30 

Duru, 2012, s. 793 

Duru, 2012, dipnot, s. 793 

De Vere, s. 314 

De Vere, s. 315 
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30. sayfada yer alan aşağıdaki paragrafta, 

bizim yıllarca süren ve yüzlerce seyahatnameyi 

incelemekle oluşturduğumuz sentez ve 

genellemelerimiz, bu seyahatnamelerden 

çıkarımlarımız bize atıf yapılmaksızın kullanılmıştır. 

Kitabımızda yer alan ve giriş kısmı yanda yer alan 

“Mevlevîlerin İtibarı” başlıklı bölümden rastgele 

seçimlerle bu paragraf oluşturulmuştur.  

Mevlevîlerin itibarından söz açmışken, daha 

tezin adından başlayarak, bir bilimsel çalışmada hoş 

görülmeyecek öznel ifadelerle Mevlânâ’ya çokça 

saygı ve bağlılık izhar eden ve Mevlevîlik 

propagandasına varan ifadeleri bulunan Tez sahibinin, 

eleştirimizin ilk kısmında uzmanlarının ahlâk, saygı, 

hukuk gibi kavramlarla açıkladıkları telif hakkı 

konusunda umursamazlığına akıl erdirememekteyiz. 

Bizce, tarikat Mevlevîliği artık tarihte kalmış, tarihin 

konusu olmuş ve tarih içindeki yerinde tadında 

bırakılması gereken bir olgudur. Günümüzün bireysel 

Mevlevîliği ise; ahlâkî bir işlev görmediği; sadece dar, 

kapalı topluluklarda adeta masonik bir dayanışma 

mekanizması görüntüsü verdiği; kimi şehir, üniversite, 

akademisyen ve benzerleri için bir yandan yeniden 

üretilen, öte yandan tüketilen bir meta olduğu ve 

geçim kapısı görüldüğü
20

 eleştirilerine mahal 

verebilmektedir. 

     

                                                 
20

 Mevlevîliğin yeniden üretilmesi, şehir markalaştırma aracı olması ve “geçim kapısı” görülmesi konularında 

farklı değerlendirmeler için, şu dört başı mamur yayına bakılabilir: Bayram KARAKULLUKÇU, Semânın 

Kültürel Yeniden Üretimi ve Konya Şehrinin Markalaşmasına Etkisi, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Doktora Tezi, Konya: 2022. 

Tez, 2019, s. 30 

Duru, 2012, s. 48 Duru, 2012, s. 47 
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31. sayfada yer alan aşağıdaki paragrafta, ilk kez kitabımızda Türkçe olarak tanıtılan 

Garnett’in Mevlevîlikle ilgili görüşleri, kitabımızdaki sırayla ama yine kitabımıza atıfta 

bulunmadan, kelime ve cümle yapıları değiştirilerek alıntılanmıştır. Garnett’in birkaç sayfaya 

yaydığı anlatımlarının tarafımızdan ve kendi cümlelerimizle Türkçeye çevrilip, derlenip, 

özetlenmesiyle oluşmuş, artık bize ait ifadelere dönüşmüş bu metinler için bize atıfta 

bulunulmamıştır. Kopyalamanın belirlenmesinde “tekrarlanan hata” tespitinin ayrı bir değeri 

vardır. Tez’den alınan paragrafın ikinci cümlesine, Tez’in saklanan kaynağı olan bizim 

değerlendirmemizde de öyle yazdığı için, 65 ve 66. sayfalar kaynak gösterilmiştir. Ama biz 

bir hata yapmışız, anlatım sadece 66. sayfada yer alıyor. Aşağıda orijinal metnin 65 ve 66. 

sayfalarını veriyoruz. Tez sahibi öylesine çalakalem intihal yapmıştır ki, hatamızı da 

kopyalamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 31 

Duru, 2012, s. 54 Duru, 2012, dipnot, s. 54 

Garnett, s. 65 Garnett, s. 66 
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31. sayfada yer alan aşağıdaki paragrafta, yine, Garnett’in birkaç sayfaya yaydığı 

anlatımlarının tarafımızdan ve kendi cümlelerimizle Türkçeye çevrilip, derlenip, 

özetlenmesiyle oluşmuş, artık bize ait ifadelere dönüşmüş metinler için bize atıfta 

bulunulmamıştır. İkinci cümlede yer alan ve kitabın iki ayrı kısmından derlediğimiz bilgiler 

için verdiğimiz dipnot, “s. 64-65 ve 81-82” olarak aynıyla kopyalanmıştır. Bu iki cümle 

kitabımızdaki değerlendirme metninden sırası korunarak, kelime ve cümle yapısı 

değişikleriyle kopyalanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 31 

Duru, 2012, s. 54 Duru, 2012, dipnot, s. 54 

Duru, 2012, s. 54 

Duru, 2012, s. 55 (s. 54’den devam) 

Duru, 2012, dipnot, s. 55 
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Tez sahibi Garnett’in kitaplarını, kendi Kaynakça’sına bizim Bibliyografya’mızdaki 

yazım stilimiz ve sıralamamızı bile değiştirmeden almıştır. Tez’in Kaynakça’sı incelenirse, 

kitabımızdan alıntılanmış bibliyografik bilgilerin bir tür stilde -ki bu, bizim, akademi dışında 

biri olarak, herhangi bir sisteme tıpatıp uymayan, serbest yazım biçimimizdir-, ötekilerin 

farklı stilde oldukları görülecektir. Bizim yazımımızdan sadece seyahat edilen şehir ve ilgili 

metnin bulunduğu sayfa bilgileri silinmiştir. Kaynakça’daki bu farklılaşma görüntüsü 

kitabımızdan kes-kopyala-yapıştır yapıldığının delilidir. Aynı zamanda, diğer türden bir telif 

hakkı ihlâli olarak, Tez sahibinde kitabımızın dijital kopyasının bulunduğu şüphesini 

doğurmaktadır. 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

Tez, 2019, Kaynakça, s. 113 

Duru, 2012, Bibliyografya, s. 975 

Tez, 2019, Kaynakça, s. 113. İki ayrı bibliyografik stil.  
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31. sayfada yer alan aşağıdaki metin, 

kitabımızın “Batılı Seyahatnamelerinde 

Mevlevîlik” bölümünden alınmış, kelimeler 

ve cümle yapıları değiştirilerek kullanılmış 

ama biz değil seyyahın adı kaynak 

gösterilmiştir. Eleştirimizin 22. sayfasında 

şöyle demiştik:  Kopyalamanın 

belirlenmesinde “tekrarlanan hata” tespitinin 

ayrı bir değeri vardır. Tez sahibi bir 

hatamızı daha tekrar etmiştir. Grosvenor’ın 

Mevlevîhanelerin teberrular sayesinde 

mamur olduğu aktarımı kitabının 324. 

sayfasında değil, 323. sayfasındadır. Bu 

hatamızı da kopyalayan Tez sahibi, 

Grosvenor’ın kitabını görmemiş, okumamış, 

hâliyle ilgili kısmının çevirisini yapmamış 

ve pek tabiî ki diğer hiçbir seyahatnameyle 

da karşılaştırma, analiz ve değerlendirmede 

bulunmamıştır. Hazırı ve yapılmışı var ve 

onu kullanırken sadece atıfta bulunması 

zaten yeterli de olurdu.  

 

    

 

 

 

 

 

           

    

    

     

   

  

 

 

 

Tez, 2019, s. 31 

Duru, 2012, s. 82 

Duru, 2012, dipnot, s. 82 

Grosvenor, s. 323 
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Tez sahibi, kitabımızın, yüzlerce seyahatnamenin ilgili kısımlarının çevirisini 

yaptıktan sonra, karşılaştırmalı analizlerini yaptığımız “Batılı Seyahatnamelerinde 

Mevlevîlik” bölümünden, tezinin Giriş ve Üçüncü Bölüm’deki “Batılı Gezginlerin 

Seyahatnamelerinde Mevlevilik” kısımlarına, kitabımızdan 36 paragraflık metin (biri tekrar) 

alıntılamış, sadece üçünde bize atıfta bulunmuştur. Matematiksel ifadeyle, kitabımızdan 

yapılan alıntıların sadece % 8,33’ünde bizi kaynak göstermiştir. Yani, Tez sahibinin intihal 

oranı % 91, 67’dir.  

Aşağıda bir kısmının görüntüsünü örnek olsun diye verdiğimiz sayfada, yukarıda 

Garnett, ortada Duru, aşağıda Grosvenor diye kaynakların gösterildiği metin, aslında bizim 

çıkarım ve yorumlarımızı içeren tek bir metindir. Garnett ve Grosvenor diye atıf yapılanlar da 

bizim o kaynaklardan derleme ve çıkarımlarımızdır. Tez’in yukarıda değindiğimiz 

kısımlarındaki 36 metin için de bu geçerlidir. Tez sahibi hiç atıf yapmayarak fazla dikkat 

çekmek istememekte, arada sırada (% 8) atıf lütfetmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tez’in 32. Sayfasında yer alan arka sayfadaki paragrafta, eski kelimeler yenileriyle ve 

cümle yapısı değiştirilerek, bize ait bir metin, bir kez daha bize atıf vermeden kullanılmıştır. 

Ama yine şu kural hükmünü yürütmüştür: Kopyalamanın belirlenmesinde “tekrarlanan hata” 

tespitinin ayrı bir değeri vardır. Biz metni çevirme sürecinde bir hata yapmış, bir fiili 

kendisine ait olmayan bir kelime grubuyla ilişkilendirmişiz. Tabiî hâliyle Tez sahibi bunu da 

kopyalamış, hatta bir adım da ileri götürmüş. Şöyle ki, Griffiths’in İngilizce metninde Konya 

Dergâhı’nın camiinin temizlik ve düzeninin titiz bir ihtimamla muhafaza edildiği 

belirtilmişken, biz, “muhafaza” fiilini bir alt satırda yer alan tavandan sarkan nesnelerle 

hatayla ilişkilendirmiş ve onların muhafaza edildiğini yazmışız. İşte atıf da tam bu yüzden 

gerekmektedir: Hatayı da, sevabı da emek ve eser sahibine yüklemek için. 

Tez sahibi, buradaki gibi bazı metinlerde, bizim metnimizi saklamak gayretiyle 

kelimeleri değiştirmekte daha aşırı seçimler yapılmıştır. Griffiths’in kept with a scrupulous 

attention ifadesindeki keep; muhafaza etmek, korumak anlamına gelirken, bu alıntıda, aşırı bir 

seçimle “bakım yapmak” fiili tercih edilmiş. Muhtemelen, metinlerimizin sadece 

sadeleştirmekle gizlenemeyeceği düşünülmüş. Cam kandiller, deve kuşu yumurtaları ve fildişi 

kürelere nasıl “bakım” yapılacağı ise meçhul… 

 

Tez, 2019. s. 31 
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Tez, 2019, s. 32 

Duru, 2012, s. 82 Duru, 2012, s. 82 

Duru, 2012, s. 237 

Griffiths, s. 278. “Konya Dergâhı” ibaresi yoktur. 
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 Tez’in 32. sayfasında yer alan aşağıdaki paragrafın birinci cümlesi; bizim, yıllar boyu, 

yüzlerce seyahatnameyi inceleyerek ulaştığımız ve kitabımızda yayınladığımız bir sonuç 

cümlesidir. Bu cümle hiçbir seyahatnamede yer almamaktadır. Seyyahların kaynak 

gösterildiği öteki örnekler de intihal kapsamında olmakla beraber, burada, Tez sahibi, 

kelimelerini değiştirerek kopyaladığı, bilimsel çalışmamızın sonuç cümlelerinden biri olan bu 

cümlenin altına zımnen adını yazmış bulunmaktadır. Tez sahibi, “birçok gezgin” ibaresiyle, 

seyahatnameler arasında bir analiz çalışması yaparak bu sonuca ulaşmış gibi davranmıştır. 

Yani bu cümle için, bir alttaki cümlede olduğu gibi Scott-Stevenson’ı kaynak göstermiş 

olmamaktadır. Zaten Scott-Stevenson’ın kitabında, başka seyyahlarla ilgili böyle bir çıkarım 

yer almamaktadır. Bizim asıl metnimizi saklamak adına değiştirdiği “bazı” ile “birçok” 

arasındaki nicelik uçurumunu tartışmıyoruz bile. 

 

Tez, 2019, s. 32 

Duru, 2012, s. 82 

Duru, 2012, dipnot, s. 82 

Scott-Stevenson, s. 332. “Aradığınız metne ulaşılamıyor!” Esmé Scott-Stevenson: “Biz yokken neler olmuş Andrew!” 
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 32. sayfada yer alan aşağıdaki metin, bir önceki sayfada ilk cümlesini verdiğimiz 

paragrafın devamıdır ve Tez sahibinin asıl metnin sahibini saklamakta artık hüner kesp ettiği 

bir seviyeyi, göstermektedir. Tez sahibi, Loti’nin izlenimlerini aktarırken, kitabımızdan bir 

paragrafı kelime ve cümle değişiklikleriyle almakla yetinmemiş, bizim paragrafımızda yer 

alan ve Loti’nin matbahla ilgili tüm anlatımını özetleyen cümlelerimizi de toparlayarak, 

Loti’ye yepyeni bir paragraf yazdırmıştır. Oysa 1001 sayfalı kitabımızın dön dolaş 5-10 

sayfasından atıfsız alıntı yapmaya uğraşacağına, küçük bir zahmetle “Çeviri Metinler” 

bölümüne baksaydı, tüm metnin tarafımızdan çevirisini görebilirdi. Tez sahibi, bizim özet 

cümlelerimizi, Loti’nin birbiri ardına sıraladığı asıl cümleleri sanmış olacak ki, onları 

kendince derleyip toparlamış, başına ve sonuna da birer çift tırnak koymuş ve fabrikasyon bir 

Loti cümlesi çevirisi oluşturmuştur. Ölümünün 100. yılına doğru, Loti’ye, onu mezarında ters 

döndürecek bir armağan… Tez sahibinin, Fransızca baskısını tezinde kaynak gösterdiği 

Loti’nin kitabını gördüğü, okuduğu, ilgili metni çevirmeye çalıştığı ama Fransızcasının 

yetmediği söylenebilir mi? Hayır söylenemez, çünkü her şey yerinde desek bile, kırılasıca o 

Çin porseleni tabaklar başka bir paragrafta yer alıyor. İlâveten, Loti, kitabının hiçbir yerinde 

Yenikapı Mevlevîhanesi’ne gittiğini söylemez, oranın adını bile bilmez belki de; gittiği yeri 

sadece tarif etmiştir. Şöyle der: “Bu akşam Ramazan’ın en mübarek gecesini kutlamak için 

derviches tourneurs [dönen dervişler]’e; onların, Stamboul [İstanbul] surları haricinde, ölmüş 

kimselerin [mezarlığın] nihayetsiz ve sessiz viranlığı içinde dikili bulunan couvent [erkek 

manastırı; tekke]sine yemeğe davet edildik. Dönenlerin İstanbul’da, bilcümle Pera’da bile 

buna nazaran daha kolay varılır, ecnebilerin kabul edildiği başka tekkeleri de vardır, lâkin 

buraya isteyen giremez, burada anlayış sahibi olmak gerekir.” (Çeviren: Dr. Rıza DURU, 

Mevlevîname, s. 931) Gidilen mahallin Yenikapı Mevlevîhanesi olduğu çıkarımı 

tarafımızdan yapılmış ve ilk kez -daha pek çok ilkler gibi- kitabımızda yayınlanmıştır. Tez 

sahibi, -artık pek tabiî- bu çıkarımımıza da atıf yapmamış, ona yüz yıldır bilinen harcıâlem 

anonim bilgi muamelesi yapmıştır.  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

     

Tez, 2019, s. 32. Loti ve oğlu için kullandığımız “seyyahlar” kelimesi “diğer gezginler”e dönüşmüş. 

Duru, 2012, s. 83 

 

Duru, 2012, dipnot, s. 83 
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Duru, 2012, s. 931 

Loti ve Viaud, 

 ss. 239-240-241  

Loti:  “Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle!” 

(Loti: Pes doğrusu !) 
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 Bolca İngilizce, biraz da Fransızca çeviri metni ve bu kaynaklardan yapılmış 

değerlendirmeleri, kitabımızdan kendince usturuplu bir şekilde kopyalayarak tezine 

serpiştiren Tez sahibi, müktesebatının enginliğini göstermek üzere, oldu olacak bir de 

İspanyolca metin koyayım demiş olacak ki, adını yazması bile cesaret ister, Ibáñez’e el atmış. 

Tez’in 32. sayfasında yer alan aşağıdaki paragrafın ilk cümlesi kitabımızın 120. sayfasından 

derlenmiştir (Bu sayfanın tamamının görüntüsü arka sayfadadır). Yıllar boyu yüzlerce 

seyahatnamenin incelenmesi ve karşılaştırılması ile oluşturulmuş emeğimiz sahiplenilmiştir. 

İkinci cümle ise, Ibáñez’in kitabında Mevlevîhane ziyaretini anlattığı kısmın tarafımızdan 

yapılmış çevirisinden, onun sema ile ilgili izlenimlerini derleyip değerlendirdiğimiz cümleden 

alınmıştır. Bize ait asıl metni saklamak için kelime ve cümle yapısı değişiklikleri yapılmıştır. 

Ibáñez’in İspanyolca metninde “sema ayini için beklendiği” gibi bir anlatım yoktur. Bu bizim 

metnimizi gizlemek için yapılmış bir değişikliktir. Yine soralım: Tez sahibinin İspanyolcası 

kifayet etmemiş olabilir mi? Ibáñez, kitabında, bütün Batılılar için bilindik olan iki tabir, 

derviş ve şeyh dışında, Mevlevîliğe mahsus, “sema” gibi hiçbir kavramı kullanmamıştır. Hatta 

Mevlevîhane’ye mezquita de Bakarié (Bahariye camii) der. Tez sahibi İspanyolca kitabı 

görmemiş, okumamış, ilgili kısmını çevirmemiş, 16 sayfalık anlatımı analiz etmemiştir. En 

azından zahmet buyurup kitabımızın 189-205. sayfalarına baksaydı, orada ilgili kısmın 

tarafımızdan yapılan çevirisinin tamamını okuyabilir, İspanyol’un sadece gördüğünü 

aktardığını anlardı. Kaldı ki “sema ayini” “dönme”yi içeren hareketlerle başlamaz; öncesinde 

devr-i Veledî gibi safhalar vardır. Ibáñez, bu safhalara ad vermese de, dosdoğru ve sırasıyla 

tarif etmiştir. Bu durumda, Katolik Ibáñez’in değil ama “Hz. Mevlânâ”, “Mevlevilik felsefesi” 

diyen; Mevlevîlik gayretinde görünen Tez sahibinin, Mevlevî adap ve erkânından haberdarlığı 

sorgulanır hâle gelir. Tez sahibi, İspanyolca metni de, bizim Ibáñez çevirimizi de 

görmemiştir. Yaptığımız analizlerden birini “kes-kopyala-yapıştır-birkaç kelimesini 

değiştir”le tezine almıştır.  

  

  

  

 

 

   

  

Tez, 2019, s. 32 

Duru, 2012, s. 120 

Duru, 2012, s. 120 

Duru, 2012, s. 120 

“¡Mira, mira! ¡Blasco Ibáñez se revolverse en su tumba!” 

(Bak, bak ! Blasco Ibáñez mezarında ters dönmüş!) 
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 Duru, 2012, s. 120. Sema ve dans ilişkisinin analiz edildiği sayfalarımızdan biri. 

Ibáñez, s. 199 
Duru, 2012, s. 944-945 
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Eski kelimeleri yenileriyle değiştirip cümle yapısıyla oynadığında, bir fikir ifade eden 

veya özgün bir çeviri barındıran metnin anonimleştiğini, hatta daha ileri giderek kendi fikri ve 

metnine dönüştüğünü zanneden Tez sahibi, tezinin 32-33. sayfalarından alıntıladığımız 

aşağıdaki paragrafta intihallerine intihal katmaya devam etmiştir. Artık istimi almış bulunan 

Tez sahibi, paragraf kopyalamaya başlamıştır. Kitabımızın, yüzlerce seyyahın sema ile ilgili 

izlenimlerini analiz ettiğimiz kısmından; bir toplu analiz sonuç görüşümüzü, iki seyyahın 

sema konusundaki değerlendirmelerini verdiğimiz bütün bir paragrafı ve 129. sayfadan diğer 

bir toplu analiz sonuç görüşümüzü kopyalamıştır. Bunu,  “seyyah” yerine “gezgin”, “musiki” 

yerine “müzik” koymak gibi bazı kelime değişikleri yaparak ve bizim özgün analizlerimizi 

kendince özetleyerek yapmıştır. 

 

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

Tez, 2019, ss. 32-33 

Duru, 2012, ss.120-121 

Duru, 2012, s.120 

Duru, 2012, s.121 

Duru, 2012, s.129 
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Tez’de Pears’in iki kitabına yer verilmiştir. Kitabımızdaki tespitimize göre, bunlardan 

The Life of Abdul Hamid’de bir paragraf, Turkey and Its People’da ise üç sayfası bir yerde, bir 

paragrafı ise başka sayfada olmak üzere toplam dört sayfaya yakın Mevlevîlikle ilgili anlatım 

vardır. İkinci kitaptaki içerik genel itibarıyla birinciyi de içermektedir. Tez sahibi ilk verdiği 

kitap olan The Life of Abdul Hamid’i Pears’in kitaplarının “en seçkin”lerinden ilan etmiştir. 

İlan etmiştir etmesine ama bizim kitabımızdan değiştirip düzenleyerek kopyaladığı anlatım, 

Batılı seyahatnameleri için harcıâlem sayılabilecek bir görüş olduğundan, “en seçkin”lik 

ilanının gerekçesi olamaz. Bu kitabı “en seçkin”lerden kılan, Mevlevîlikle ilgili zaten pek 

azıcık olan içeriği değil de, adı olacaktır zahir. Tez sahibi, son zamanlarda ülkemizde pek bir 

revaçta olan padişah II. Abdülhamid’in üzerinden bir konumlanma gösterisi mi yapmıştır? 

Eğer öyleyse, dileriz, Abdülhamid’e olanı da, Mevlevîlik taraftarlığı gibi bilgi temelinden 

yoksun değildir (bk. burada, s. 31). 

 

Tez sahibi, ilk defa olarak gizleme çabasıyla değil de, bir hatamızı düzeltme gayretiyle 

bir kelimemizi değiştirmiştir. Ne yazık ki onun bu iyi gayreti intihal tuzağına düşmesine engel 

olamamış, bu kez adeta kendi kendine bir intihal tuzağı kurmuştur. Arka sayfadaki paragrafın 

ilk cümlesinde yer alan “Aşka olan imanları Mevlevilerin yaşantılarındaki huzurdur” 

cümlesindeki “yaşantılarındaki huzur” ibaresi, metnin aslında salt of their lives, bizim 

çevirimizde ise hâliyle “hayatlarının tuzu”dur. İhtimaldir ki tuzlu beslenmeyi hayatından 

çıkarmış Tez sahibi, tashihiyle, tuzu tarihten de çıkarmaya teşebbüs etmiş, ne tarih, ne 

Mevlevîlik, ne de bilimin tadını tuzunu bırakmıştır. Böylece intihal bilimi(!)ne “tashih ederek 

intihal” kavramını katmıştır. Tez sahibinin, seyahatnameleri asıllarından görme iddiası var idi 

ve kalmışsa eğer, Fransızcası, İspanyolcası derken; İngilizcesi bile tartışılır hâle gelmiştir. 

 

Tez, 2019, s. 34 

Duru, 2012, s. 590. Tez sahibinin Mevlevîlik gayretiyle yok edilen Bektaşîler ve diğer tarikatlar… 
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34. sayfada yer alan yukarıdaki 

paragraf, kitabımızın seyahatnameleri analiz 

ettiğimiz bölümünden, arada iki seyyahın 

değerlendirmesi atlanarak; hep yapıldığı gibi, 

kelimeler ve cümle yapıları değiştirilerek 

kopyalanmıştır. Seyahatnamelerin Mevlevîlikle 

ilgili kısımlarının tespiti, o kısımların çevrisi, 

çevrilen kısımlar üzerinde karşılaştırmalı bir 

analiz çalışması; başta bu kitaplarda yer alanlar 

olmak üzere Mevlevîlikle ilgili tasvirlerin 

derlenmesi, onların kaynak çalışması ve 

nihayet kitabın dizgi ve düzeninin bizzat 

yapılmasıyla geçen altı yıl… Altı yıllık emek 

ve birikimin, “aşk, aşk” diye altı günde “kes-

kopyala-yapıştır-birkaç kelimeyi değiştir”le 

sahiplenilmesi… “Aşk olsun”. 

 

  

 

Tez, 2019, s. 34 

Pears, s. 301 

Duru, 2012, s. 589 

Tez, 2019, s. 34 

Duru, 2012, s. 137 

Duru, 2012, dipnot,  s. 137 
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Tez’in Kaynakça’sında, birisi bizim stilimiz, diğer(ler)i daha farklı olan birden fazla 

bibliyografik stil olduğundan 24. sayfada, Garnett kısmında bahsetmiştik. Tez sahibi, 

Garnett’te ve tabiî bizden kopyaladığı bütün metinlerin bibliyografik bilgilerinde olduğu gibi, 

Pears’in kitaplarını da sırasını bile değiştirmeden, sadece sayfa numaralarını silip, öylece 

kopyalayarak Kaynakça’sına almıştır. Kaynakçadaki ikinci Pears kitabı olan Turkey and Its 

People tarihsiz olarak basılmıştır. Basım tarihini biz kendi araştırmalarımızla bulduk ve bu 

yüzden, bu tarih, kitabımızın Bibliyografya’sında köşeli parantez içinde yazılmıştır. Tez 

sahibi, bizim tespit ettiğimiz tarihi kitapta basılıymış gibi vererek iki kere yayın etiği ihlâli 

yapmıştır.  

            

Tez, 2019, s. 115. İki bibliyografik stil. Pears’in bibliyografik bilgileri kitabımızdan kopyalanmış. 

Duru, 2012, s.981 

Pears, iç kapak (kitaba tarih basılmamıştır) Edwin Pears: “Türkiye ve insanları!...” 
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 Tez sahibi, metinlerimizi Türkçeden Türkçeye çeviriye tabi tutup, sadeleştirdikten 

sonra, yeniden düzenleyerek kendine ait kılma çalışmasına devam etmektedir. Kitabımızı 

kaleme alırken daha güncel bir Türkçe kullansaymışız eğer, Tez sahibi çaresiz kalabilirmiş.  

34. sayfada yer alan aşağıdaki metinde, yine yıllar süren araştırma ve 

incelemelerimizle oluşturduğumuz karşılaştırma, analiz ve sonuç cümlelerimiz 

kopyalanmıştır. Bazı cümlelerde değil bize, seyyaha bile atıf yapılmamıştır. Tez sahibinin 

bizden değiştirerek kopyaladığı cümlelerden ilki, Garnett’in kitabından bizim tarafımızdan 

çevrilmiş ve kitabımızın, seyahatnamelerde Mevlevî şahsiyetini analiz ettiğimiz kısmında yer 

almıştır. Bu çevirinin bir cümlesini alan Tez sahibi, bu cümleyi Garnett’e değinisinin daha 

öncesinde kullanarak kendine mâl etmiştir. Tez sahibinin kendine mâl ettiği ikinci cümle 

bizim değerlendirme metnimizdeki Portekizceden çevirdiğimiz Pereira ve Fransızcadan 

çevirdiğimiz Teule’den derlediğimiz yorumumuzdur. Üçüncü cümle yine Garnett’ten 

yaptığımız çeviriden değiştirilerek kopyalanmıştır. Ve nihayet, bize olmasa bile, Garnett’e bir 

atıf lütfuyla, kitabımızdan bir cümle daha kopyalanarak paragraf bitirilmiştir. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

  

 

Tez, 2019, s. 34 

Duru, 2012, s. 137 

Duru, 2012, s. 137 
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34-35. sayfalarda yer alan aşağıdaki paragrafın ilk cümlesi, seyahatnamelerde 

Mevlevîlik olgusunu; bu seyahatnamelerden, genellemeye izin verecek ölçüde tetebbu 

etmekle mümkün olabilir. Tez sahibinin, tezi öncesinde böyle bir çalışması olduğunu 

bilmiyoruz. Ne anlatılmak istendiği pek anlaşılmasa da, şu cümle kitabımızın Seyyahlar ve 

Mevlevîlik başlıklı kısmından derlenmiştir. 

             

Aşağıdaki paragrafın, telifimizin neresinden ve ne şekilde intihal edildiğini 8. sayfada 

yazmıştık. O yüzden burada tekrar etmiyoruz.      

    

    

    

    

Tez, 2019, s. 34-35 

Duru, 2012, s. 201 

Tez, 2019, s.35 
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 Tez’in Üçüncü Bölümünde Yer Alan Bir Çizim 

 

28. sayfada Tissot’un bahçe çizimine yer verilmiştir. Bu çizim ilk kez tarafımızdan 

yayınlanmıştır. Kitabımızda bu çizime yer verirken, her ne kadar tanımında Derviches 

Tourneurs denilse de, bu tanımın, Mevlevîler ve Rufaîler, hatta bedenî zikir yapan tüm 

tarikatlar için ortak kullanıldığını bildiğimizden bir temkin payı bırakmıştık. Şöyle ki, Kahire 

Mevlevîhanesi olduğunu kesinlikle tespit ettiğimiz mekânlarda köşeli parantez içine bu tanımı 

yazarken, Tissot’un çiziminde böyle bir değerlendirme yapmamış, sadece tanımı Fransızcadan 

çevirip bırakmıştık. Kitabımızın yayınından bu yana geçen on yılda devam eden 

araştırmalarımızda hâlâ bir kesinlik elde edemedik.  

İlerleyen sayfalarda Tez’in dördüncü bölümünün eleştirisinde her resim için tek tek 

göreceğimiz, Tez sahibinin tezine çoğunlukla kitabımızla haberdar olduğu resimleri alması, 

tezine aldıklarını kitabımızdan seçmesi ama başka kaynaklar göstermesi, kitabımızdan seçtiği 

resimlerin genellikle daha önce kitabımız dışında yayınlanmamış olanlarını seçmesinin 

hikâyesi Tissot’un bu varyasyon çizimiyle başlıyor. Temkinle, Kahire Mevlevîhanesi’nin 

bahçesi olarak sunmadığımız bir çizimin varyasyonunu, sadece daha önce kitabımız dışında 

görülmediği için Tez’ine alıvermiş, bunu yaparken resim yazımızı da kopyalamıştır. Tez’in 

Kaynakça’sının eleştirisinde de değineceğimiz üzere, Tez sahibi, bizim köşeli tırnak kullanım 

amacımızı anlayamamıştır. Aşağıda resim yazısı kopyalanan çizimi ve ayrıca parantez 

kullanımımızla ilgili bir örneği veriyoruz. Bu örnekteki kartpostalın üstünde İstanbul yazdığı 

hâlde biz köşeli parantez içinde Kahire Mevlevîhanesi olduğu tespitini yazmışız. 

 

 

Tez, 2019, s. 28 

Duru, 2012, s. 391. Resim ve yazısı 

Duru, 2012, s. 409. Resim ve yazısı 
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Tez’in Dördüncü Bölümü  

 

Konu “resimlerde Mevlevîlik” olduğunda, esas olan; Mevlevîlikle ilgili tasviri olan 

yeni bir ressam keşfetmek, Mevlevîlikle ilgili tasvirlerin çok bilindik olanları dışındakileri 

bulmak, herhangi bir tasvirin Mevlevîlikle ilgili olup olmadığını tespit etmek ve tasvirlerin 

tanımlama, eser sahibi ve teknik bilgilerine erişebilmektir. Bunlar dışında kalan resimleri 

içeren yayınların özgünlüğünden söz etmek mümkün değildir. O türden yayınların ancak bir 

derleme olduklarından söz edilebilir, o da eğer uygun atıflar yapılmışsa.  

  

Tez’in Kaynakça’sında verilen ve “resimlerde Mevlevîlik” olgusuyla müstakil olarak 

ilgili kaynaklar tarih sırasına göre ve aynıyla oradaki yazımla şunlardır:  

 

1. ÜSTÜNİPEK, Şeyda (2006). 18. ve 19. Yüzyıllarda Seyahatname Ve Resimlerde 

Mevlevilik, Uluslararası Düşünce Ve Sanatta Mevlana Sempozyum Bildirileri, 

Çanakkale. 

2. BAŞBUĞ, Mehmet ve Fatih Başbuğ (2007). Mevlâna ve Mevlevîlik Felsefesinin 

Resim Sanatı’na Etkisi, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve 

Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, Konya. 

3. DURU, Rıza (2012). Mevlevîname - çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı 

Seyahatnamelerinde Mevlevilik, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

Konya.  

4. DURU, Rıza (2016). Mevlevîlik Tarihinin Kaynaklarından Seyahatnameler, 

Seyahatnamelerde Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya.

  

 Biz bu kaynaklara “Tez’in ana kaynakları” adını vereceğiz. Kaynakça’da verilen ana 

kaynakların dışında kalanların; meğerki resim, gravür, oryantalizm, sufîlik, Mevlevîlik, 

İstanbul veya herhangi başka bir konuyu işlemiş olsunlar; yukarıda tanımladığımız 

“resimlerde Mevlevîlik” konusunun esasına ilişkin kaynaklar oldukları düşünülemez. Yani 

Tez sahibi “resimlerde Mevlevîlik” konusunda esasen yukarıdaki kaynaklara başvurmuş ve 

eğer varsa kendi özgün araştırmalarının sonuçlarını ortaya koymuştur demek 

durumundayız.  

      

Tez’de verilen resim ve sair tasvirler, bu tasvirlerden bazılarının Mevlevîlikle ilgisini 

ilk belirleyenin tespiti ve tümünün tanımlama bilgileri için Tez’le kaynakları karşılaştıracağız. 

Bu kaynaklarda zaten yer alanların özgün olmadığı kararını vereceğiz. Çünkü Tez sahibi bu 

eserleri Kaynakça’sına koymakla, onları görmüş, incelemiş ve yararlanmış olduğunu zımnen 

kabul etmiş olmaktadır. İlâveten bu kaynaklardan aktarılan resim ve verilere atıf yapılıp 

yapılmadığını belirteceğiz. 

 

Bu bölümün eleştirisine geçmeden önce şunu ifade etmeliyiz: Girişte; Mevlevîname 

kitabımızda, Mevlevîlik tarihinin yazı ve tasvire dayanan ilk elden Batılı kaynaklarını 

derlemeyi, onları sistematik bir değerlendirmeye tabi tutmayı amaçladığımızı belirtmiştik. 

Mevlevîhanelerin kapatıldığı tarihten geriye doğru 350 yıllık bir süreçteki yazılı kaynakları, 

izlenimlerin ait olduğu şehirler ve bulundukları sayfa numaralarına kadar verdiğimiz 
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bibliyografik bilgileriyle kitabımız Mevlevîname’de yayınladık. Aynı şekilde, ilki 1575 

yılından olmak üzere, Mevlevîlikle ilgili tasvirleri de kitabımızda yayınladık. Mevlevîlikle 

ilgili tasvirlerin çok bilindik olanları dışındakilerin de yer aldığı kitabımızda, ayrıca, 

Mevlevîlikle ilgisini bizzat kurduğumuz tasvirleri yayınladık ve olabildiğince bütün 

tasvirlerin tanımlama, eser sahipleri ve teknik bilgilerini tespit ederek verdik. Şahabettin 

Uzluk’un kitabının öncüsü olduğu bu alanda, kapsamı itibarıyla ikinci yayın olan kitabımız, 

en baştan bir araştırma ihtiyacına gerek kalmadan, Mevlevîlik ve resim konusunda hazır 

kaynakları bünyesinde barındırmaktadır. Bir araştırmacı, Mevlevîlikle ilgili sadece 

seyahatnameleri değil, aynı zamanda, neredeyse tüm tasvirleri de uzun araştırmalara gerek 

kalmadan kitabımızda görebilir. Bu yüzden, bu türden araştırmalarda; metot, veriler ve resim 

altı yazılarımız kullanılmasa bile –ki Tez’de kaynak verilmeden kullanılmıştır- Uzluk’a ve 

bize değinilmesi gerekir. 

 

Bir de, resimler pek çok kaynaktan bulunabilir ve bulundukları kaynaklarda farklı 

tanımlarla sunulabilirler. Bu, her zaman ressamın resmine verdiği ad da olmayabilir. Resmin 

bulunduğu yerdeki bibliyografik bilgilerini çevirerek resim altı yazısına dönüştüren ya da 

resmi daha farklı bir tanımlamayla sunan metinler, aynen çeviri metinlerde olduğu gibi, 

yazarına atıfta bulunma zorunluluğu doğurur. Bu kısacık metinleri basit bir çeviri gibi görmek 

yanlıştır; onlar, aşağıda Rembrandt resim altı yazılarımızda ve ilerleyen sayfalarda başka 

örneklerini göreceğimiz gibi özgün çıkarım, tespit, yorum ve aktarımlar barındırabilirler. Bu 

hassasiyetin farkında olarak, kitabımızın künyesinde zaten bu uyarıyı yapmıştık. 

 

Tez’in 46. Sayfasında “Bir ağacın altında oturmuş dört şarklı, kağıt üzeri mürekkep 

çizim” tanımıyla bir resim konulmuştur. “Eser İncelemesi”nde resmin bulunduğu yerin British 

Museum olduğu yazılmıştır. Eser ve varyasyonları Müze’de yer almaktadır ama resim 

tanımlaması bu verilen değildir. Resmin Müze’nin internet sayfasındaki görüntüleri 

aşağıdadır. Altı ayrı varyasyonun tümünde de aynı tanımlama görülmektedir. Tez sahibinin bu 

eser için verdiği tanımlama cümlesi, resimdeki kişilerden birinin Mevlânâ ve –hatalı da 

nakletse- Mevlânâ’nın hangisi olduğu değerlendirmeleri, kaynak göstermediği kitabımıza 

dayanmaktadır.          

 Müze’deki tanımlama bilgisinin giriş kısmının tarafımızdan çevirisi şöyledir: “Bir 

ağacın altına oturmuş dört Mugal yaşlısı: Şeyh Hüseyin Câmî, Şeyh Hüseyin Ajmerî, Şeyh 

Muhammed Mazanderanî ve Şeyh Miyan Mîr”. Yani eserin bulunduğu yer tanımlama 

bilgisinde, bu resimde Mevlânâ’nın bulunduğundan söz edilmediği gibi, “dört şarklı” ifadesi 

de yer almamaktadır. Resimde Mevlânâ’nın olduğu çıkarımı kitabımızda da atıf yaptığımız 

gibi Şahabettin Uzluk’a, “dört şarklı” tanımı ise bize aittir. “Mevlevîler ve resim” 

denildiğinde ilk akla gelmesi gereken isim merhum Şahabettin Uzluk’tur (Kendisini saygı ve 

rahmetle anıyoruz). Kendisinin 1957 tarihli “Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler” başlıklı 

öncü kitabı bize ilham vermiştir. Yeri geldiği için söylemek zorundayız; Tez’de bu öncü isim 

bir cümle ile bile olsa anılmamıştır. Mevlevîlik ve resim ana temalı bir tezin sahibinin, 

Uzluk’tan haberdar olmadığını düşünmek bile istemiyoruz.     

Duru, 2012, kitabın künyesinden 
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Tez, 2019, resim altı yazısı, s. 46 

Tez, 2019, s. 46 

Duru, 2012, s. 658-659 Duru, 2012, resim yazıları, s. 658 

 

Resmin British Museum’daki  

tanımlaması 

Resmin British Museum’daki   

internet sayfası görüntüsü 
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47. sayfada “Derviş Kıyafetleri” tanımlaması ve Le Clerc’e ait olduğu kaydıyla verilen 

gravür baskı, Tez’in ana kaynaklarından sadece kitabımızda yer almıştır. Resmin yer aldığı 

seyahatnamenin sahibi Ricaut hakkında bilginin de verildiği kitabımızın ilgili kısmında,  

“Derviş Kıyafeti, Derviş Tekkesinin Şeyhi” tanımlamasıyla yayınlanan bu resmin ressam ve 

gravürcü bilgileri ilk kez yer almıştır.  

İngiliz Ricaut‘nun kitabının farklı diller ve farklı yıllardaki baskılarında, Mevlevîlikle 

ilgili anlatımına eşlik eden oyma baskılarda üç farklı tema kullanılmıştır. Bu temaların, her 

baskıda varyasyon sayılabilecek yeni oymaları, hatta sağ-sol değişimli oymaları da yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Ricaut’nun ilk baskısı İngilizce’dir. İngilizce baskılarda kullanılan resimler 

iki ayrı oymadandır. Birisi “Dervişlerin Kıyafetleri”, öteki “Derviş Tekkesinin Şeyhi” adını 

taşır. Bunların ressam ve gravürcüsü Le Clerc değildir. İlk çevirinin olduğu 1670’ten itibaren 

diğer dillerdeki baskılarda ise burada değerlendirdiğimiz ve Le Clerc’e ait olan, içinde üçü 

Mevlevî şeyhi ve dervişi, birisi seyyah dervişi tanımlayan dört figürden oluşan tek oyma 

kullanılmıştır. Kitabımız için, Ricaut’un bütün yıllar ve dillerdeki baskılarını gözden geçirmiş, 

farklı metinler bulunduğu için çevirilerimizi Fransızca ve İngilizce baskılardan ayrı ayrı 

yapmış ve daha kaliteli taranmış olduğundan Amsterdam, 1670 baskısındaki sağ-sol değişimli 

varyasyon oyma baskıyı kullanmıştık. Kullandığımız resme, içinden metin çevirdiğimiz 

Fransızca 1670 baskısının bibliyografik bilgisini koymuştuk. Tez’de, bizim bibliyografik 

bilgisini kitabımızda zaten verdiğimiz Paris, 1670 baskısındaki daha kötü taranmış resim 

kullanılmıştır. 

Tez’de bu resimle ilgili metne kaynak gösterilen www.wga.hu sitesinde, Le Clerc’in 

“Habit des dervis adlı gravüründe derviş kıyafetlerini ve enstrümanlarını resmettiği” ifadesini 

doğrulayacak bir bilgi veya resim yer almamaktadır. 

Le Clerc’in gravürü ve onun bulunduğu yer, ressam ve gravürcü bilgileri daha önce 

kitabımızda yayınlandığından, bir tezde bunları yayınlamak bilime bir katkı sağlamamakta 

veya yenilik getirmemektedir. Böyle bir resmin var olduğu, bunun Mevlevîlikle ilişkisi 

bulunduğu,  bulunduğu yerin neresi olduğu ve eser sahibinin kim olduğu bilgilerini, daha 

önce, Uzluk dâhil, başka bir yayında tespit edemedik. Bu bağlamıyla ilk kez Mevlevîname’de 

yayınlanmıştır. İlâveten, Tez sahibinin kaynak gösterdiği internet sitesinde de bu resim ve 

bilgiler yer almamaktadır. Bu resim ve ona dair esas bilgilerin kitabımızdan kaynak 

gösterilmeden aktarıldığını söylemek durumundayız.     

Tez, 2019, s. 47 Duru, 2019, s. 620 tam sayfa resim) Duru, 2019, s. 621 (resim yazısı) 
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Tez, 2019, s. 47 

Duru, 2012, Ricaut’nun kısa biyografisi, s. 614 

www.wga.hu 

internet sitesinin 

Le Clerc sayfasının 

ekran görüntüsü 

Erişim: 23.10.2022 
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48. sayfada Aubriet’nin gravürünün iki ayrı baskısı, ilki, Tournefort’un kitabının 

Fransızca baskısının kapağının yanındaki Hollandaca baskıdan alınan görüntüsüyle; ikincisi 

ise “Dervişlerin Raksı, 1718, Bakır levhaya gravür” tanımlamasıyla verilmiştir -bunun 

İngilizce baskıdan alındığına aşağıda değineceğiz-. Ayrıca metinde gravürün adı için “Dans 

eden Derviş” hatalı tanımlaması verilmiştir. 

 

Aubriet’nin gravürü, Tez’in ana kaynaklarından sadece kitabımızda yer almıştır. 

Uzluk’ta bu resim sadece “Tournefort’dan” kaydıyla verilmiş, metin kısmında ressam ve 

gravürcüsünden söz edilmemiş, resmin bulunduğu cilt ve sayfa numaraları verilmemiştir.
21

 Bu 

resmin ressamının Aubriet olduğu, cilt ve sayfa numarasına kadar bulunduğu yer bilgileri ilk 

defa kitabımızda yayınlanmıştır. Gravür baskının yer aldığı Tournefort’un seyahatnamesinde 

resim üstünde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Biz bu bilgiye kendi araştırmalarımızla 

ulaştık. Tez sahibi verdiğimiz bibliyografik bilgilerden yararlanarak kitap ve resme ulaşmış, 

ressam bilgimizi kullanmış ama bize değinmemiştir.  

 

Tez’e konulan iki ayrı gravür baskı, bazı küçük değişikliklerle aynıyla kitabımızda 

olanlardır; Tez’in üçüncü bölümünde yazılı metinlerimiz için yapılan asıl kaynağın izini 

kaybettirme çabası burada resimlere uygulanmıştır. Mevlevîname’de ilk sırada yer verdiğimiz 

varyasyon 1717 tarihli Fransızca ilk baskıdan, ikinci varyasyon 1718 tarihli İngilizce 

çeviridendir. Tez sahibi Fransızca baskıdaki varyasyonu, ilk sırada, seyyahın kitabının 

Fransızca kapağının yanında değil de, bir sonraki sayfada hatalı tarihle vermiş, resim 

yazısında ise kitabımızda İngilizce çeviriden alınan baskının resim yazısından kopyalama 

yapmıştır. Bizim resim yazımızda eğer kitabımızı bugün yazsak o hâliyle koymayacağımız bir 

tarif bulunmaktadır. Kitabımızdaki resim yazılarında, kâğıda, kitaba basılmış gravürler için 

“gravür baskı”, “oyma baskı” ibarelerini kullanmıştık ama ikinci varyasyon da bir kağıda 

baskı olduğu hâlde, “bakır levhaya hak” yani “bakır levhaya oyma” ibaresini kullanmışız. 

Oysa bu ürün gravürün bakırdaki hâli değil, kâğıda basılmış hâlidir. Tez sahibi bu bir bakıma 

hatalı kullanımımızı da, küçük bir sadeleştirmeyle kopyalamıştır. 

   

    

    

    

    

  

   

    

    

                                                 
21

 Şahabettin UZLUK, Mevlevilikte Resim ve Resimde Mevleviler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 

Ankara, 1957, s. 120 ve resim 109. 

Tournefort’un  

Fransızca ilk baskısından (1717) 

gravürün yer aldığı sayfa  

(s. 394-395 arasında).  

Resmin tanımlaması, cilt ve sayfa 

bilgileri üzerindedir.  

Ressam ve gravürcü bilgisi içermiyor. 
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Tez, 2019, s. 49 

Duru, 2012, resmin birinci varyasyonu, s. 625 

Duru, 2012, resmin ikinci varyasyonu, s. 625 

Duru, 2012, birinci varyasyonunun resim 

yazısı, s. 625 

Duru, 2012, ikinci varyasyonun resim 

yazısı, s. 625 

 

Tez, 2019, s. 48 
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Tez’in 50. sayfasında “Saka, kentin çevresini sulandıran yardımsever derviş” tuhaf 

tanım çevirisiyle Vanmour’un saka resmi verilmiştir. 

Bu resim, Tez’in ana kaynaklarından sadece bizim kitabımızda, farklı ressam ve 

gravürcülerin varyasyonlarıyla yer almış ve ilk defa Mevlevîlikle kitabımızda 

ilişkilendirilmiştir. Kitabımızın "Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümünün “Cemiyet 

Hayatında Mevlevîler” kısmında şehirde su dağıtan saka Mevlevîlerle ilgili yazılı kaynaklara 

atıfla geniş bir anlatım bulunmaktadır. Bu anlatım sadece Vanmour’un resmi ve 

varyasyonlarıyla değil, farklı ressam ve gravürcülerin çok sayıda resmiyle de desteklenmiştir 

(Mevlevîname, ss. 169-174). Herhangi bir tasvirin Mevlevîlikle ilgili olup olmadığını tespit 

etmenin önemine yukarıda değinmiştik. Pek çok ressamın, sayısız Osmanlı veya Şarklı 

tiplemesi vardır. Vanmour’un sakasının, üzerinde yeleği ve şalvarıyla bir Mevlevî dervişi 

olduğunu söylemek çok da kolay değildir. Bizim tespitimiz ancak resmin yapıldığı tarihlerden 

yazılı anlatımların desteklemesiyle mümkün olmuştur. Tez sahibi, resmi, ana kaynağı olan 

bize değinmeden geçiştirebilmek için sakaya derviş deyip geçmiştir ama bu kez de tez konusu 

olan “Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlik felsefesinin” bu resmin neresinde yer aldığını açıklayamaz 

hâle düşmüştür. Tez sahibi, kitabımızdakiyle benzerlik görüntüsünden sakınmak için olacak, 

resmin kaynak bilgilerinde küçük değişikliler yapmıştır. Resmin yapılış tarihindeki kesin 

olmayışı gösteren 1707-1708 tarihi 1708 yapmış, “oyma baskı, sonradan renklendirme” 

tanımımızı, “renklendirilmiş” farkıyla aynen korumuştur. Kaynağımızı sehven yazmadığımız 

için olacak, Tez sahibi de “özel koleksiyon” deyip geçmiş (Kitabımızda kullandığımız resim 

“Recueil de Cent Estampes”ın sonradan renklendirilmiş bir albümünden alınmıştır. Resim, 

albümün araştırmacıların kullanımına açık bulunduğu bir vakfın yetkililerince gönderilmiştir. 

Bu kaynağı şimdi değil, bu konuda, yakında çıkacak çok kapsamlı kitabımızda vereceğiz. 

Yani resim “özel” değil, “vakıf” koleksiyonundadır). Bizim yüklediğimiz anlamdan sonra, bu 

resmin bu hâliyle Tez’de yer alması bir yenilik getirmediği gibi, var olan gelişmeyi de 

gerileten bir yayın olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duru, 2012, s. 173. 

Yukarıda resim 

yazısı detayı. 
Tez, 2019, s. 50 
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Tez’in 51. sayfasının üst tarafında Vanmour’un sema resminin bir varyasyonu 

verilmiştir. Kitabımızın "Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümünün “Seyyahların 

Resmettikleri” kısmından alınan bu resim için kaynak gösterilmemiştir. Bu varyasyon, Tez’in 

ana kaynaklarından sadece kitabımızda yer almıştır. Tez sahibi, resmin bulunduğu yer olan ve 

kitabımızda dizgide unutulmuş Victoria ve Albert Müzesi yer bilgisini vermemiştir; resim altı 

yazısı kitabımızdakiyle tıpatıp aynıdır. Dahası resmi Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde imiş gibi 

sunmuştur. Burada “hata tekrarı” değil de, “unutmanın tekrarı”(!) söz konusudur. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Tez, 2019, s. 51 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 208 

Duru, 2012, s. 208 
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Tez’in 51. Sayfasının alt tarafında, Vanmour’un sema resmi verilmiştir. Resim altı 

yazısı; tarihin değiştirilmesi, “hak” yerine “gravür” yazılması ve “Bibliothèque Nationale de 

France” ifadesinin tercüme edilmesiyle, kitabımızdaki resim yazısından kopyalanmıştır. 

Önceden, resim yazımızda da yer aldığı gibi, Fransız Millî Kütüphanesi’nin Estampes 

bölümünde, gravürcüsünün adıyla kataloglanmış ve 1708-1713 tarih bilgisiyle yer alan resim, 

Expositions bölümüne aktarılmış ve yeni durumda tarih, Tez’de de düzeltilen 1714’e 

kesinleştirilmiştir. Kitabımızdaki bulunan yer bilgisiyle resme ulaşan Tez sahibinin, resmin 

tarihini düzeltirken, neden gravürcünün adını kaydetmediği; kısaltılmış yeni teknik bilgideki 

gravür terimlerinin Türkçe karşılıklarını (bize has “demir kalem” gibi) resim altına 

koymadığı; resmin tanımının bize has çevirisi başta olmak üzere, kitabımızdakileri 

kopyalamayı tercih ettiği anlaşılamamıştır. 

 

    

     

     

     

  
Tez, 2019, s. 51 

Duru, 2012, s. 207 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 207 

 

Fransız Millî Kütüphanesi katalog kaydından detay.  

Kısaltılan teknik bilgileri çevirimiz: “Aşındırma ve demir kalem, 1714” 

Fransız Millî Kütüphanesi katalog kaydının internet sayfa görüntüsü. Erişim: 24.10.2022 
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52. sayfada yer alan Vanmour’un diğer sema resminin tanımında; ilgili metin 

kısmındaki “(Nicolas-Bull-Renda-İpekoğlu, 2003)” diye kaynak gösterilen yazarların resim 

tanımlaması olduğu anlaşılan “Galata Mevlevihane’sinde Sema Edenler” tanımı ya da müze 

kataloğundaki tanım kullanılmamıştır. Kitabımızda verdiğimiz, müzenin eski kataloğundaki, 

Hollandaca’dan tarafımızdan çevrilen tanım küçük değişikliklerle kullanılmış ama bize 

değinilmemiştir. Vanmour’un bu resmi bilindik olmakla beraber, müze ve kaynak bilgileri ilk 

kez Uzluk tarafından, resmin asıl adının çevirisi ise ilk kez tarafımızdan yayınlanmıştır. Uzluk 

resmin asıl adını vermez, bir listede “Beyoğlu’nda Mevlevihane” diye verir
22

. Tez’in bizim 

dışımızdaki ana kaynaklarında asıl ad ve çevirisi yer almamaktadır.  

   

      

      

      

      

      

      

            

                                                 
22

 UZLUK, a.g.e., s. 124 ve resim 111. 

Tez, 2019, s. 52 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 629 Rijksmuseum kataloğundaki tanım. Erişim: 24.10.2022 
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 54-56. sayfalar arasında Picart’ın gravürleri olarak iki resim verilmiştir. Bu resimler 

Tez’in ana kaynaklarından sadece kitabımızda Picart’la ilişkilendirilmiştir. Zaten Tez sahibi 

bizim dışımızda bir kaynağa dayandırabilse ona değinmeyi bilhassa isterdi sanıyoruz. 

www.gemeo.org olarak hatalı yazdığı adresi düzelterek internet sitesini kontrol ettik. Sayfada 

Tez’e konulan resimler bulunmamakta, başka resimler ve Picart’ın biyografisi bulunmaktadır.  

Tez sahibinin, kendi kaynaklarında olmayıp, kitabımızdan aldığı malumat için bize 

değinmekten kaçındığı resimlerde, internet sitelerini kaynak gösterdiği görülmektedir. Bir de, 

anlaşıldığı kadarıyla, kitabımızdaki bilgilerden yola çıkarak asıl kaynağına ulaştığı resimler 

için “Eser İncelemesi” diye bir başlık açmakta; asıl kaynağa ulaşamadığı resimlerde bu başlık 

açılmamaktadır. Bu tutum, yararlandığı kitabımıza değinmekten çekindiği ama bir yandan da 

internetteki bilgilere yeterince güvenemediğiyle açıklanabilir. Bu türden resimlerin bilgileri 

geçiştirilmiştir. 55. sayfada ilk sayfasının fotoğrafı verilen ve altına “Derviş tasvirlerinin yer 

aldığı seyahatname“ yazılan kitap, Picart’ın 10 ciltlik eserinin 1. cildidir ve derviş tasvirleri bu 

ciltte değildir. Tez sahibi Picart’ın kitaplarını görmemiştir. Resimler arama motoru aramasıyla 

bulunmuş, resim yazıları kitabımızdan seçilip derlenmiştir. 

Picart’ın kitabında sadece iki resim değil, yedi resim vardır. Tez sahibi, nasıl ki asıl 

kaynaklara eriştiğinde, o kaynaktaki Mevlevîlikle ilgili bütün resimleri Tez’e koymuşsa 

(örnek Vanmour), eğer Picart’ın aslına ulaşmış olsaydı, oradaki öteki resimleri koymazlık 

etmez, hepsine ayrıca “Eser İncelemesi” de açardı. Tez’in sınırlılıklarının belirtildiği kısımda  

“araştırma”nın “örnekleme” olduğu söylenmemiştir.  Picart’ın resimlerinin tamamı, hem de 

varyasyonları ve sayfa numaralarına kadar kitabımızda yer aldığı hâlde, bulunma yerleri 1001 

sayfanın içine dağınıktır ve küçük puntolu resim yazıları arasında Picart’ın adını bulabilmek, 

en azından kitabın sayfalarını tek tek çevirmeyi gerektirmektedir. Kitabımızın 5-10 

sayfasından tezine yetecek malzemeyi çıkartan Tez sahibi belli ki bu zahmete katlanmamıştır. 

Konumuz o olmadığı için, Picart’ın diğer beş resmine burada yer vermiyoruz. 

Picart’ın sema resmi, bazı yayınlarda görülebilse de, daha önce kendisiyle kimse 

ilişkilendirmemiş, Vanmour’un resmiymiş gibi tanıtılmıştır. Ama iki musikici dervişin resmi 

ve diğer Picart resimleri ilk kez tarafımızdan kendi adıyla duyurulmuş ve yayınlanmıştır.

   

Picart resimleri için kaynak gösterilen  

www. gameo.org internet sitesinden  

Picart sayfası (üst kısmı) Erişim: 24.10.2022 

Picart resimleri için kaynak gösterilen  

www. gameo.org internet sitesinden  

Picart sayfası (alt kısmı) Erişim: 24.10.2022 
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Tez, 2019, s. 55 Duru, 2012, s. 615 

Tez, 2019, s. 56 

Duru, 2012, s. 208 

Duru, 2012, resim yazısı,  

s. 208 
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56-58. sayfalar arasında Hogarth’ın sema temalı gravür baskısı verilmiştir. Tez’de bu 

resme www.nationalgallery.org internet sitesi ve Metropolitan Museum of Art kaynak 

gösterilmiştir. İnternet sitelerinin kaynak gösterilmesi ve “Eser İncelemesi” açılmamış olması 

yine dikkat çekicidir. Tez’in ana kaynakları arasında Hogarth’tan söz edenin tek bizim 

kitabımız olduğu görülmektedir. Hogarth’ın oto portresinin teknik özelliği bile “T.Ü.Y.B.” 

yani tuval üstüne yağlı boya diye belirtildiği hâlde resmin teknik bilgileri geçiştirilmiştir.  

Bu gravür baskı ilk kez De La Motraye’ın seyahatnamesinde yer almıştır. Ancak 1723 

yılında, ilk baskı olan İngilizce baskıda yayınlanabilen resim, 1699’da yapılmıştır. Bu arada, 

sema resmi 57. sayfada fotoğrafı verilen ciltte değil, 2. ciltte yer almaktadır. Hogarth’ın 

gravürünün bir baskısı Metropolitan Museum of Art’ın kataloglarında mevcuttur. Ama Tez 

sahibi bu katalogdaki resim bilgilerini ve tarihi kullanmamış, bize değinmeden, kitabımızdaki 

resim altı yazısından derlemeler yapmıştır. Konumuz dışı olsa da, 57. sayfada resmin içeriğini 

anlatan ifadelerin hata barındırdığını ilâveten söylemek zorundayız. 

Metropolitan Museum of Art internet sayfasında 

Hogarth’ın resminin tanımı 

Tez, 2019, s. 57 

Metropolitan Museum of Art internet sayfasında 

Hogarth’ın resminin tanım bigilerinin detayları. 

Erişim: 25.10.2022 

Duru, 2012, s. 623 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 623 
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58. sayfada Duflos’un gravür baskısı yer almaktadır. Guer’in kitabında yer alan bu 

gravür baskı, Duflos’a ait olduğu bilgisiyle, ilk defa tarafımızdan tespit edilerek 

yayınlanmıştır. Tez sahibi ne ana kaynaklara ne de internet sitesi gibi başka kaynaklara atıfta 

bulunmuştur. Garvürcünün Duflos olduğu kendisi tarafından tespit edilmiş veya bu bilgi 

anonim, harcıâlem bir bilgiymiş gibi sunuş yapmış, bize değinmemiş; Guer’in kitabını 

Duflos’a mâl etmiştir.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

      

    

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

 

Tez, 2109, s. 58. “Mösyö Guer tarafından. Avukat”. Seyahatname Duflos’un değil, Guer’indir. 

Duru, 2012, s. 630 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 630 
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59. sayfada Hilaire’e atfedilerek çile resmi verilmiştir. D’Ohsson’un kitabında yer 

verdiği, bizim de kitabımızda, yapımcı adı vermeden, dört varyasyonuyla yayınladığımız bu 

resmin ressam veya gravürcüsü meçhuldür. Tez sahibi, internet taraması yapmış, The British 

Museum’da resmi bulmuş ve yapımcının adı kutucuğunda gördüğü Jean Baptiste Hilaire adını 

resme ekleyip çabucak Tez’ine almıştır. Sanat terimleri de dâhil olmak üzere İngilizceyle 

başının hoş olmadığı anlaşılan Tez sahibi, kutucuktaki after kelimesinden habersizdir diyelim, 

parantez içindeki soru işaretini de mi görmemiştir? After kelimesi İngilizcede “tarzında, 

üslûbunda” anlamına da gelmekte ve sanat terminolojisinde kullanılmaktadır. Soru işareti ise 

bilginin kesinlik ifade etmediğini göstermektedir. Bu bakış açısıyla, kutucuk içindeki; “bir 

tarzda ama Jean Baptiste Hilaire’in mi, yoksa başka birinin tarzında mı olduğu kesin değil” 

anlamına gelir. Verilemeyecek anlam ise bu resmi “Jean Baptiste Hilaire’in yaptığı”dır. 

Müzedeki, resim bilgisinde bir tanımlama yoktur; Tez’de resmin altına yazılan ad bizim resim 

yazılarımızdan derlenmiştir. 

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 59 

Tez, 2019, s. 59 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1871-1209-2933 

ekran görüntüsü, Erişim: 25.10.2022 

Duru, 2012, s. 639 

Duru, 2012, resim yazısı,  s. 639 
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60. sayfada Castellan’un külâh resmi verilmiştir. Bu resim, farklı varyasyonları ve 

sayfa numarasına kadar verdiğimiz bibliyografik bilgileriyle ilk kez kitabımızda yayınlandığı 

hâlde, bize değinilmemiştir. Kitabımızdaki resim yazısı kelime değişiklikleriyle derlenmiştir. 

Bu resim kitapta bağımsız bir resim değildir; beş adet diğer baş kıyafetiyle bir arada 

resmedilmiştir. Külâhın bu resimden ayrılarak yayımlanması bizim fikrimizdir. Castellan’un 

kitabımızda beş farklı varyasyonuna yer verdiğimiz sema eden iki dervişi gösteren resmi de 

Tez’de yer bulmuş, resim yazısı çevirimiz kopyalanmış, resim yazısı bilgilerimiz derlenmiş, 

bize değinilmemiştir. Gerek külâh, gerek semazenler resimleri için, Tez’de verilen kaynak bu 

bilgileri sağlamamaktadır. Tez sahibi bu iki resmin varlığından kitabımızla haberdar olmuş ve 

verdiğimiz detaylı bibliyografik bilgiyi kullanmış gözükmektedir. 

 

 

     

   

   

  

 

 

Tez, 2019, s. 60 Duru, 2012, s. 653 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 653 

Duru, 2012, varyasyonların 

yayınlandığı sayfalardan biri, s. 654 
Tez, 2019, s. 61 Duru, 2012, resim yazısı, s. 654 
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Tez’in 61-62. sayfalarında Dalvimart’ın semazen resmi bulunmaktadır. Dalvimart ve 

resmi, Tez’in ana kaynaklarından sadece kitabımızda yer almaktadır ve ilk kez, bulunduğu yer 

ve resim bilgisiyle üç varyasyon hâlinde orada yayınlanmıştır. Tez sahibi, hep yaptığı gibi, 

bulunduğu yer bilgileri cilt ve sayfa numarasına kadar zaten kitabımızda verilmiş ve zaten 

orada yayınlanmış resim ve verilere, sadece, bir internet kaynağından, o da yazarının adını 

değil de sitenin adını vererek, biyografik malzeme eklemiştir. 2014 yılında kurulmuş
23

 ve 

tedricen geliştirilmiş bir internet sitesini kaynak göstermekten gocunmamış ama o siteden çok 

daha önce bu resim ve verilerin yayınlandığı kitabımıza atıf yapmaktan gocunmuştur. Kaldı 

ki, bu sitedeki biyografide Dalvimart’ın İngiliz asıllı olduğu yazmamaktadır, bu sadece bizim 

kitabımızda yer alan bir bilgidir ve bize değinmeden alıntılanmıştır.  

 

                                                 
23

 www.tr.travelogues.gr internet sitesi (Yunanca ve İngilizce siteleri de vardır) Yunan Aikaterini Laskaridis 

Vakfı tarafından 2014’te kurulmuştur. https://www.laskaridisfoundation.org/en/istoria-idrimatos/ 

Erişim:25.10.2022 (Ekran görüntüsü yukardadır) 

Tez, 2019, s. 61 Duru, 2012, s. 556 

https://tr.travelogues.gr/collection.php?view=282 

https://www.laskaridisfoundation.org/en/istoria-idrimatos/ 

Tez, 2019, s. 62 

Duru, 2012, resim yazısı 

ve sayfa görüntüsü, s. 566 
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 Tez’in 63-64. sayfalarında Shaw’in semazen resmi bulunmaktadır. Shaw ve resmi, 

Tez’in ana kaynaklarından sadece kitabımızda yer almaktadır ve ilk kez, bulunduğu yer ve 

resim bilgisiyle orada yayınlanmıştır. Tez sahibi, hep yaptığı gibi, bulunduğu yer bilgileri cilt 

ve sayfa numarasına kadar zaten kitabımızda verilmiş ve zaten orada yayınlanmış resim ve 

verilere, bizim yayınladığımız arşiv kaynağından ilâve biyografik malzeme eklemiş; resim 

yazısını bizden kopyalamış ama bize değinmemiştir. Tez sahibinin Shaw hakkında verdiği 

biyografideki, Shaw’in “İzlenimlerini “Journal: Smyrna-Constantinople Asia Minor” adlı 

kitabında toplamıştır. Ziyaret ettiği Mevlevihaneyi, sema ayini öncesi semazenlerin 

hazırlıklarını, izlediği sema ayinini ayrıntılı bir şekilde tasvir etmiş”tir bilgileri doğru 

değildir. İlki, Shaw bir kitap yayınlamamıştır, eseri yazmadır. İkincisi, yazmasına bir Mevlevî 

resmi yerleştirse de, orada ayinlerini anlattığı topluluk Dancing Dervishes dediği Rufaîlerdir. 

Burada, 31. sayfada da değindiğimiz Mevlevî adap ve erkânından haberdarlık meselesi yine 

karşımıza çıkmış bulunmaktadır. İngilizce ya da Mevlevîlik bilgisinden birinin (belki de 

ikisinin de) kifayetsiz olduğu anlaşılan Tez sahibi, Shaw’in semazen resmine kitabımızda yer 

vermişken, anlatımının çevirisine neden yer vermediğimiz üzerine hiç kafa yormamıştır; 

silsile hâlinde fabrikasyon bilgiler ve fabrikasyon kaynak sıralamıştır. Bütün bu sahte 

üretimin tek nedeni Tez sahibinin bize atıf yapmaktan kaçınmak istemesidir.  

 

 

       

Shaw’in yazmasındaki orijinal metin şudur:  

 

In the afternoon went to the outskirts of the upper or turkish town - a number of turks were 

assembled under the porch of an illbuilt wooden construction - in which was to be performed the 

religious ceremony we had come to witness - the room itself looked as much like a poor plain negro 

church without a pulpit as anything I can think of - with gallery all round - one side of which was 

latticed and entered by another door - this was for the turkish women - but of them I could see nothing - 

before the ceremony the men sat crosslegged smoking - except such as were washing hands, feet and 

face at the fountain close by - among the company was a facetious old turk - who by his jokes made the 

rest merry - without knowing a word of what was said - soon observed the subject of their merriment - 

there were some pale faced sleek looking youths - who were evidently the objects of the old mans 

vicious propensities - and were little abashed by the old mans jokes and the mirth of the others - as 

stroking his hand and such familiarities plainly indicated - 

 

 This was shortly interrupted by the approach of a grave looking personage in a green turban 

who taking off his shoes entered the temple and ceremonies by prayers and repeated prostrations - he 

was afterwards joined by others, when the spectators took their places in the galleries - the prayers were 

at first in a low tone and prostrations moderate - increasing in loudness and violence - this continued 

near half an hour when about fifty got on their feet - some five or six of the priests remained seated 

chanting in a loud monotonous tone - those standing up repeated with more or less violence of noise and 

gesture - untill at last they appeared to be seized with a sort of frenzy - bowing the body from side to 

side and breathing or rather groaning with the utmost violence at last streaming with perspiration for the 

Tez, 2019, s. 63. Silsile hâlinde fabrikasyon bilgiler. www.mobot.org’da bu bilgiler yoktur. 
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weather was hot they became exhausted except some three or four who I presume more interested than 

the rest held out a little longer jumping and yelling allah like madmen - & the ceremony finished with 

the din of symbals & tambourines - these are the sect of Mohammedans called Dancing Dervishes - and 

are held in great respect by all good musselmans – 

 

[Henry SHAW, Journals, 5 C., C. II (Journal: Smyrna, Constantinople, Asia Minor), Yazma, 

The Missouri Botanical Garden Archives]. 

 

Metnin tarafımızdan yapılmış çevirisi şöyledir: 

 

RAKS EDEN DERVİŞLER 

 

13 Haziran 1841- “Öğleyin, birtakım Türklerin kötü inşa edilmiş, ahşap yapılı 

sundurmaların altına toplandığı yukarı şehrin veya Türk şehrinin eteklerine gittik. İcra edilen 

merasimi bizzat görmek için gelmiştik. Oda; kendi başına fakir, süssüz, kürsüsü olmayan, 

aklıma gelen herhangi bir zenci kilisesi gibi görünüyordu; bir tarafı kafeslenmiş ve bir diğer 

kapıdan girilen, Türk kadınları için olan, fırdolayı bir mahfili vardı; ama kadınlardan hiçbir 

şey göremiyordum. Merasimden evvel yakındaki çeşmede el, ayak ve yüzlerini yıkayanlar 

müstesna, bağdaş kurup oturmuş olan adamlar tütün içtiler. Hazır bulunanlar arasında 

şakalarıyla kalanları şenlendiren latifeci bir ihtiyar Türk vardı; denilenden tek bir kelime 

bilmeksizin, az zaman içinde keyiflerinin mevzuunu fark ettim. Bunlar, ihtiyar adamların 

bozuk temayüllerinin açık gayeleri olan bazı soluk yüzlü, parlak görünüşlü gençlerdi ve ihtiyar 

adamın, elini sıvazlar ve benzeri laubaliliklere açık bir şekilde işaret eder gibi şakalarından ve 

diğerlerinin keyiflerinden biraz mahcup olmuşlardı. Bu; ağırbaşlı görünüşlü, yeşil sarıklı bir 

yüksek zatın yaklaşmasıyla kısa bir zamanda kesildi; bu zat pabuçlarını çıkararak, dualar ve 

tekrarlanan secdelerle merasimler için mabede girdi; ona, sonradan, seyirciler mahfillerdeki 

yerlerini aldıklarında diğerleri katıldılar. Dualar başlangıçta pes perdedendi ve secdeler 

yumuşaktı; bu, takriben ellisi ayakları üstüne kalktıklarında, gürültü ve şiddetçe artarak, yarım 

saate yakın devam etmiş bulunuyordu. Beş veya altı kadarı oturmuş kalarak, yüksek sesle, tek 

ve değişmez bir perdeden teganni ettiler. Ayağa kalkanlar gürültü ve tavr-u hareketin fazla 

veya az şiddetiyle, sonunda bir nevi cünuna tutulmuş gözükene kadar; bedeni bir yandan bir 

yana eğerek ve en yüksek bir şiddetle teneffüs ederek veya daha doğrusu inleyerek; nihayet, 

hava sıcak olduğundan ter akıtarak tekrarladılar. Kalanlara göre daha merak uyandırıcı 

olduklarını tahmin ettiğim, deliler gibi sıçrayarak ve Allah diye nara atarak biraz daha uzun 

ayak direyen üç veya dört kadarı haricindekiler bitap düştüler. Merasim zil ve teflerin 

patırtısıyla sona erdi. Bunlar, Muhammedîlerin Dancing Dervishes [Raks Eden Dervişler] 

denilen fırkasıdırlar ve bütün iyi Müslümanlar tarafından büyük hürmet gösterilirler. 

 

 Burada anlatılan bir Mevlevî ayini değildir. Konumuz Mevlevîlik olduğunda hangi 

tarikatın ayini veya zikri olduğunun bir önemi de yoktur. “ Çok sayıdaki tarikatın kıyafet ve 

erkânını tanıyamamak mazur görülebilse de, ana konusu Mevlevîlik ve Mevlevîhaneler olan 

müelliflerin, okudukları ve gördüklerinin bunlar olmadığını tespit etmeleri beklenirdi. Nasıl ki 

bir kuyumcudan onlarca metal için beklenmeyen ayırt etme bilgi ve becerisinin, altın söz 

konusu olduğunda tartışılamayacağı gibi…”
24

 Dert edenlerin, Mevlânâ ve Mevlevîliğin 

tutanın elinde kalan bir olguya dönüşmekte olduğunu görmelerini dileriz.  

                                                 
24

 Dr. Rıza DURU, Rüzgârlar Kulesi Ne Atina Mevlevîhanesi Ne De Onun Semahanesiydi, 04.04.2021, s. 

60. https://independent.academia.edu/RIZADURU 
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Rez, 2019, s. 64 

Duru, 2012, s. 689 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 689 
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 Tezin 65. sayfasında yer alan ve William Henry Bartlett’e ait olduğu yazılan sema 

çizimi ile 66. sayfasındaki Ayasofya temalı çizimler ve onlara eşlik eden bilgiler, 

kitabımızdan alınmış malumatın birbirine katıp karıştırıldığı bir bilgi kirliliği içinde, bize bir 

atıf yapılmadan verilmiştir.  

 

Tez sahibinin Bartlett’e atfettiği ilk resim bizzat seyyah Julia Pardoe tarafından 

çizilmiş, hakkâklar Day ve Haghe tarafından gravürü çıkartılmış, Pardoe’nun 1837 tarihli The 

City of Sultan kitabının iç kapağında yayınlanmıştır. Resim, ilk kez Şahabettin Uzluk’un 

kitabının resimler kısmında “Kulekapı Mevlevihanesinde âyin” alt yazısıyla verilmiş ama 

kitap içinde bu resme dair bir kaynak bilgisi yer almamıştır.
25

 Bu resmin kaynak bilgileriyle 

yayınlanması ilk kez tarafımızdan yapılmıştır.
26

 Tez sahibinin resim altyazısı bizim 

altyazımızla aynıdır, anahtar bir kelime olarak chapele mabed karşılığını vermiş bulunuyoruz. 

 

Pardoe’nun Bartlett’le çalıştığı kitabı The Beauties of the Bosphorus (1838)’tur. Bu 

kitapta Mevlevîlikle ilişkili tek resim, Uzluk’un kitabında “Ayasofya’da Mevleviler” tarifiyle 

verdiği resimdir.
27

 Bu resmin Mevlevîlikle ilişkisi ilk kez Uzluk tarafından kurulmuş, 

kitabının metin kısmında, aslına çok uygun olarak “Ayasofya’nın dâhili” adıyla yer almıştır. 

Bu resim, daha ayrıntılı kaynak bilgisi ve daha yüksek çözünürlükle kitabımızda da 

yayınlanmıştır. Her ne kadar bu resimler için göstermese de, Tez sahibinin, tezinin dördüncü 

bölümünde arada kaynak gösterdiği Üstünipek, semayla ilgili sadece Pardoe’nun anlatımlarını 

vermiş, bir resimden söz etmemiştir.
28

 Üstünipek; Bartlett’in “Ayasofya’da Mevlevi 

Dervişi”nden söz etse de, Pardoe ile ilişkisi bu makalede hiç söz konusu edilmemiştir.
29

 Tez 

sahibinin, orijinallik gayretiyle Bartlett’e atfedip lütfettiği sema temalı resme uydurmak için 

olsa gerek, Ayasofya temalı resmin tarihi de 1838 yerine 1837 diye kaydedilmiştir. 

 

Tez sahibi bu iki resmin bulunduğu yer bilgisini “Kaliforniya Üniversitesi 

Kütüphaneleri” diye göstermiştir. 10 kampüs kütüphanesi ve bir de dijital kütüphaneden
30

 

oluşan bu kütüphanelerin hem katalog hem de dijital taramasında biz bu resimlere 

ulaşamadık. 

 

Tez’in 65. ve 66. sayfasında yer alan resimler ve bilgileri hakkında özetle şunları 

söylüyoruz: 

 

1. William Henry Bartlett ve Julia Pardoe ilişkisi ilk kez Uzluk tarafından 

yayınlanmıştır. Ama Tez sahibi Uzluk’tan haberdar olmadığından (bk. burada s. 

                                                 
25

 UZLUK, a.g.e., resim 122. 
26

 DURU, Mevlevîname, s. 724-725. 
27

 UZLUK, a.g.e., s. 132-133 ve resim 121. 
28

 Şeyda ÜSTÜNİPEK, 18. Ve 19. Yüzyıllarda Seyahatname ve Resimlerde Mevlevilik, Uluslararası 

Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Çanakkale, 25-28 

Mayıs 2006, ss. 581-583. 
29

 ÜSTÜNİPEK, a.g.m., s. 584. 
30

 https://libraries.universityofcalifornia.edu/  ve https://cdlib.org/  
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39), bu bilginin kitabımızdaki Pardoe’nun kısa biyografisinden alındığı 

kanaatindeyiz. 

2. Bizim verdiğimiz kısa biyografide yer almayan “Bartlett’in The City of Sultan 

(1837)’da da Pardoe ile çalıştığı, Mevlevîhane ve sema ayini çizimleri yaptığı 

bilgisi” hiçbir kaynakta yer almayan, fabrikasyon bir bilgidir. 

3. İlk kez tarafımızdan tespit edilip yayınlanan, Galata Mevlevîhanesi ile 

ilişkilendirilen Pardoe’nun resmi için bize değinilmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 65. Pardoe’nun Bartlett’le hatalı ilişkilendirilmesi.  

Doğru kitap The Beauties of the Bosphorus (1838)’tur. 

Tez, 2019, s. 65 

Duru, 2012, s. 721.  

Pardoe’nun kısa biyografisi. 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 724 
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Tez, 2019, s. 65 

Pardoe, The City of the Sultan, baş sayfa 

Gravür baskıdan detay.  

“Miss Pardoe çizdi” Çeviren: Dr. Rıza Duru 
Gravür baskıdan detay.  

“Kral için taşa basanlar Day ve Haghe” 

 Çeviren: Dr. Rıza Duru 



64 

 

66 ve 67. sayfalarda Kellogg’un iki çizimi yer almıştır. Bu çizimlerden ilki; yapımcısı, 

bulunduğu yer ve teknik bilgileriyle ilk defa tarafımızdan yayınlanmıştır. İkinci çizim, basımı 

sonrasında dijital gösterime açıldığından kitabımızda yer almamıştır. Tez’in ana 

kaynaklarında bizim dışımızda Kellogg’un resmini veren veya ondan söz eden yoktur. Tez 

sahibi Kellogg’u kitabımızdaki bilgiden öğrenmiş, sonrasında internet taraması yapmıştır. 

Bunun delili, Tez’de Müze kaynak gösterilmesine rağmen, oradaki tanım bilgisinin 

kullanılmayıp, resim yazısının küçük değişikliklerle bizden kopyalanmış olmasıdır. Mesela 

Müze tanımında “taslak” kelimesi yoktur. Ama yine bize değinilmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tez, 2019, s. 67 

https://americanart.si.edu/artwork/dancing-dervish-constantinople-

34878 

Duru, 2012, s. 695 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 695 
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 68 ve 69. Sayfalarda Van Lennep’e ait sema ve semazen gravür baskıları yer 

almaktadır. Bu resimler Tez’in ana kaynaklarından sadece kitabımızda yer almaktadır ve ilk 

kez, bulunduğu yer ve resim bilgisiyle orada yayınlanmıştır. Tez sahibi, hep yaptığı gibi, 

bulunduğu yer bilgisi sayfa numarasına kadar zaten kitabımızda verilmiş ve zaten orada 

yayınlanmış resim ve verilere, az biraz ilâve biyografik malzeme (Van Lennep Ermenileri 

enteresan bir ırk bulurmuş; konumuzla ne ilgisi vardır anlayan beri gelebilir) eklemiş; ilk 

resmin resim yazısını aynen ve biyografi bilgilerini kelime ve cümle değişiklikleriyle bizden 

kopyalamış ama bize değinmemiştir (Resim tanımındaki performance kelimesini bir sade 

Türkçecinin (!) “icra” diye çevirmesi pek beklenmez. Bu, bizim, kitabımızda kullandığımız 

karşılıktır). 

 

Bizim dışımızda bir kaynaktan Van Lennep’e erişilmiş görüntüsü vermek için, bir 

internet kaynağıyla başka bir kaynak yerleştirilmiş, bir de semazen resminin bulunduğu sayfa 

kırpılmadan bırakılmıştır. Kaynakça’sında kitabımıza yer vermiş; onlarca metnimizi sadece % 

8’ine atıf yapıp, kalanını intihal ederek alıntılamış; “resim ve Mevlevîlik” alanına bir tane bile 

yenilik katamayacak şekilde, tamamı bizim sayfa numarasına kadar verdiğimiz bilgileriyle 

kitabımızda yayınladığımız resimleri sıralamayı bilim saymış tez sahibi, Van Lennep’i 

kitabımızda görmemiş de, dünya eğitim yuvalarını sörf yaparken asteria.fivecolleges.edu 

internet adresinde bu resimler gözüne ilişmiş. Tez sahibi Van Lennep’i kitabımızdaki bilgiden 

öğrenmiş, sonrasında internet taraması yapmıştır. Murat Hanilçe’nin “Batılı Seyyahların 

Gravürlerinin Gözünden XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Kenti: Tokat” makalesine ulaşmış; bu 

makalede gördüğü internet kaynağını, aslını da bozarak kopyalamıştır (Kaynak şudur: 

https://asteria.fivecolleges.edu/findaids/amherst/ma191.html (06.06.2018: 13:26). Erişim 

saatine kadar düzgün atıf veren dürüst araştırmacı ve bilim insanı Murat Hanilçe’yi kutlar, 

örnek alınmasını dileriz). Hanilçe zaten mükemmel bir Van Lennep biyografisi vermişken, 

Tez sahibi, hadi bizi kaynak göstermedi, ama ona da atıf yapmamış, onun makalesindeki Van 

Lennep’in misyonerlik süresini belirten tek bir cümleye ait dipnotu, kendi verdiği biyografiye 

kaynak göstermiştir. Kaldı ki, Tez sahibinin verdiği şekliyle internet sitesi açılmamakta, 

başına “https://” eklendiğinde ise site dizini çıkmakta, yine açılmamaktadır. Makalede yer 

alan uzantı ile arandığında, sadece tarama motoru sonuçlarında başlık olarak görülmekte, pdf 

belgenin içine erişilememektedir (Erişim: 27.10.2022).  

 

Tez sahibi, bizim dışımızda, Hanilçe’den de intihalde bulunmakla, intihal bilimi(!)ne 

“silsile hâlinde intihal” kavramını da sokmuştur. Biyografiye kaynak gösterilen “Henry John 

Van Lennep’e Göre Amasya” başlıklı makalede Van Lennep’in biyografisine dair neredeyse 

tek bir cümle yoktur. Bütün bu kaosa, “Van Lennep’in Mevlevîlikle ilgili iki resmi Dr. Rıza 

Duru’nun Mevlevîname kitabında, biyografisiyle birlikte 2012 yılında yayınlanmıştır” 

dememek için yol açılmıştır. Bir danışmanın gözetiminde yürütülen, iki öğretim üyesi daha 

katılarak jürisi oluşturulan, tez savunması üniversite adına kabul edilen, onaylanıp YÖK 

arşivine konulan bir bilimsel çalışmadan söz ediyoruz. 
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70-72. sayfalarda Preziosi’nin beş resmi yer almaktadır. Bunların dördü, ikili 

varyasyonlardır. Kitabımızda, Tez’dekilerin tamamı dâhil olmak üzere, Preziosi’nin 10 resmi, 

bulundukları yer ve teknik bilgileriyle yayınlanmıştır. Bizim dışımızda bir kaynaktan 

Preziosi’ye erişilmiş görüntüsü vermek için, biyografinin sonuna başka bir kaynak 

yerleştirilmiştir.  

 

Tez sahibinin hakkında hiçbir bilgi eklemeden, “Mevlevihane” tanımıyla verdiği ilk 

resim, gerçekte İstanbul’daki bir Rufaî tekkesidir. Bu resmin Mevlevîlikle ilgisi ilk kez 

tarafımızdan kurulmuş ve kitabımızda yayınlanmıştır. Sadece bu türden resimlerin 

Mevlevîlikle ilgisini kurmakla yetinmemiş, kitabımızda bu konuya, “Diğer Tarikatların 

Tekkelerine Misafir Olan Mevlevîler” başlıklı 13 ansiklopedik sayfalık bir bölüm ayırmıştık. 

Bu bölümde yer verdiğimiz resimlerden, aralarında Preziosi’ninki de olan beşi Tez’e alınmış 

ama bulunduğu yer ve sair bilgileri için kitabımıza atıf yapılmamış, bu resimlerin 

Mevlevîlikle ilgilerinin tarafımızdan kurularak yayınlandığına değinilmemiştir. Resimde, 

Rufaî tekkesine misafir olan bir Mevlevînin, onların ayinlerinde sema edişi tasvir edilmişken, 

Tez sahibi, mekâna Mevlevîhane demektedir. 31. ve 57. sayfalarda da değindiğimiz Mevlevî 

adap ve erkânından haberdarlık meselesi yine karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Resimdeki 

mekânın mimari düzen ve süslemesi bakımından Mevlevî semahanesi olmadığı açıktır; şeyh 

postunda oturanın kıyafeti Mevlevî kıyafeti değildir. Bir başka tarikatın ayinine iştirak etmiş; 

kol açmış bir Mevlevî görülmektedir. 34. sayfada, Tez sahibinin intihal bilimi(!)ne “tashih 

ederek intihal” kavramını kattığından söz etmiştik. Bu resmi kitabımızdan bulan Tez sahibi, 

ortada dönen bir semazen görünce, resim yazımızdaki “Rufaî tekkesi”ni “Mevlevîhane”ye 

çevirerek kendince bizi tashih etmiş; hem yanılmış, hem yanıltmıştır. 

 

Kitabımızdan tespit edilen ressam ve resimlere internet taramasıyla bizim dışımızda 

kaynaklar arama gayreti, kalan dört resmin ikisinde meyve vermiş, onların altına bulunan 

kaynaklar yazılmış; kalanlardan biri kaynaksız verilmiş, öteki de “özel koleksiyon” deyip 

geçilmiş. “Özel koleksiyon” denilen resim Fransız Millî Kütüphanesi’ndedir ve erişime 

açıktır. Ayrıca bir vakfın koleksiyonunda sonradan boyama baskısı bulunmaktadır. Bu bilgiler 

kitabımızda mevcutken, Tez’in sonuna doğru çalakalem işlerin çoğaldığı görülmektedir. Bu 

resimlerden “Kapalıçarşı”, destarlı sikkeli bir tiplemeden dolayı Mevlevîlikle ilgisi ilk kez 

tarafımızdan kurulmuş ve kitabımızda yayınlanmıştır. Bize değinilmesi gerekirdi. Galata 

Mevlevîhanesi’nde semaı gösteren resim ve varyasyonlarından, Tez’de olan ikisine ilâveten, 

üç tanesi daha kitabımızda zaten yayımlanmıştır. 

 

Tez’in ana kaynaklarından, bizim dışımızda, sadece Üstünipek, Preziosi’nin Galata 

Mevlevîhanesi’nde sema resminden bahseder. Rufaî tekkesindeki Mevlevîler ve 

Kapalıçarşı’nın Mevlevîlik ilgisi tarafımızdan kurulmuştur. Tez’de Kapalıçarşı resmi için 

Mevlevîlikle ilgili bir değerlendirme yapılmadığından, neden bu resim ve varyasyonunun 

orada oldukları anlaşılamaz hâldedir. 
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 73 ve 74. Sayfalarda Yvon’un iki taslağı verilmiştir. Yvon’un bu taslakları ilk defa 

bizim tarafımızdan tespit edilmiş ve kitabımızda yayınlanarak tanıtılmıştır. Bizden sonra da 

Mevlevîlikle ilgili herhangi bir kaynakta yer almamışlardır. Tez sahibi, hep yaptığı gibi, 

bulunduğu yer bilgileri zaten kitabımızda verilmiş ve zaten orada yayınlanmış resmi, 

ressamıyla internetten taramış; resim yazısını bizden kopyalamış ama bize değinmemiştir. 

Geçen yıllarda Louvre müzesi şeyh resminin tanımını değiştirmiş olsa da, Tez sahibi bizim 

çevirdiğimiz eski tanımı bize değinmeden kullanmıştır. Bizim dışımızda bir kaynaktan 

Yvon’a erişilmiş görüntüsü vermek için, iki internet kaynağı yerleştirilmiştir. Sanki bu 

resimlerin varlığından ve onların Mevlevîlikle ilgilerinden bu internet kaynakları söz 

ediyormuş gibi bir etki verilmeye çalışılmıştır. Bir de resimlerin bulunduğu sayfa görüntüleri 

kırpılmadan bırakılarak bu etki desteklenmeye çalışılmıştır. Bu sitelerden son derece gereksiz 

biyografik malumat, sayfa doldurmak için ve özellikle de kitabımızın kaynak oluşunu 

gizlemek için Tez’e yığılmıştır.  Resim yazısının aslında bulunan Fransızca chef kelimesinin 

karşılığını, aynıyla bizim yazdığımız gibi “postnişin” olarak kullanması resimleri ilk 

kitabımızdan gördüğünün ve resim yazılarını bizden değiştirerek kopyaladığının delilidir. 

Zaten yayınlanmış olan ressam ve resimlerini, o yayından alıp, üstelik yayına atıf yapmadan 

tekrar yayınlamanın bilime nasıl bir yenilik kattığını anlamak mümkün değildir.   

İnternet sitelerinden ilki olan http://www.avictorian.com/Yvon_Adolphe_Fr.html adresi 

arama çubuğunda aratıldığında, sitenin hizmet dışı olduğu görülmektedir. Site çalışsa bile, bir 

Fransız ressama neden İngiliz Viktoryan çağına hasredilmiş bir siteden kaynak gösterilir, 

anlamak isteyenlere 64. sayfadaki cümlemizi uyarlayalım: Bütün bu kaosa, “Yvon’un 

Mevlevîlikle ilgili iki taslak çizimi Dr. Rıza Duru’nun Mevlevîname kitabında 2012 yılında 

yayınlanmıştır” dememek için yol açılmıştır. Site arama motorunda aratıldığında, tek sonuç 

olarak, bir sitedeki yüklü hâliyle Tez karşımıza çıkmaktadır. Yani benzen halkası ya da 

kuyruğunu yutmuş yılan misali, Tez internet sitesini kaynak göstermekte, internet adresi de 

Tez’i kaynak göstermektedir.  

İkinci internet kaynağında bu çizimler yer almamaktadır ama çok ilginçtir ki, bizim 

önceden tespit edemediğimiz bir resim burada yer almaktadır. Tez sahibi, kitabımızın 

kaynaklığını gizlemek adına, internete “Adolphe Yvon” yazıp, sonuçlardan sadece ve sıradan 

biri olarak, bu sitedeki biyografi metninden çarçabuk birkaç cümle almış ve aslında siteyi 

incelememiştir. Sitede ressamın sanat çalışmaları bölümü, her defasında bir ekran sayfasında 

sadece 70 kadar resim listelemekte, bu 70 resmi görmek için de sayfayı yukarı doğru bayağı 

bir sürüklemek gerekmektedir. Baştan 25incisi, Yvon’un “Bir Sufi Ritüeli” diye tanımladığı 

bir Rufaî ayini resmidir. Tez sahibi, “bakın, bu taslak çizimleri Mevlevîname’den görmedim; 

orada yayınlandıklarından da haberim yoktu; eğer Mevlevîname’de görmüş olsam, orada yer 

almayan bu resmi nereden bulayım” dercesine bu resmi tezine koymuş, altına da, bizim gibi 

amatörleri kıskandıracak bir jargonla “T.Ü.Y.B.” yazmış. Tezimiz “Hz. Mevlâna ve 

Mevlevilik Felsefesinin Batılı Sanatçıların Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması” ama biz 

iyiden iyiye Rufaîlerin Tuval Üstüne Yağlı Boyaları’na sardırmış bulunuyoruz. Neyse biz 

Mevlevîmize dönelim. İlk 70 resimden sonra “Load More”a tıklıyoruz, bir miktar resim daha 

geliyor. İşte o partinin sonunda Mevlevînin döndüğünü görüyoruz. Bu resmi kaynak 

bilgileriyle arka sayfada veriyoruz. Kitabımızda olanın olduğu, olmayanın olmadığı bir Tez… 
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Resmin müzedeki yeni tanımı: 

“Dönen Dervişler’in Başı Oturuyor 

Tez, 2019, s. 74 

Tez ve sitenin birbirlerini refere etmeleri 

www.avictorian.com 

 

Duru, 2012, resimler ve yazıları, s. 206 

Adolphe YVON, A Whirling Dervish  

[Bir Fırıldanan Derviş], ince tahta üstüne yağlı boya, 

1991’de müzayedede satılmıştır ama bilgileri kayıtlıdır. 

http://www.artnet.com/artists/adolphe-yvon 

Erişim: 28.10.2022 
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75 ve 76. sayfalarda Sharopenko’nun resimleri vardır. Bu resimler ilk tarafımızdan 

tespit edilmiş, şeyh resminin Çelebi’yi temsil ettiği yorumuyla kitabımızda yayınlanmışlardır. 

Tez sahibi, bu resimler için de, onları Mevlevîname’de değil de, bir internet sitesinde görmüş 

gibi tutum takınmıştır; sadece bir konu için bize atıf yapmıştır; o da, şeyh resmine yazdığımız 

tanım yazısıdır.  

 

Sharopenko ve onun Mevlevîlikle ilgili üç resmi, Tez’in ana kaynaklarından sadece 

kitabımızda yer almıştır. Sharopenko’nun üç adet resmi, bulunduğu albüm bilgisi ve o 

albümün bulunduğu yer bilgileriyle ilk kez tarafımızdan yayınlanmış, bizden sonra da bu 

konuya değinen olmamıştır. Tez sahibi bizim resim tanımlarımızı kopyalamıştır. Zaten 

kitabımızda en ince ayrıntısıyla verdiğimiz bulunduğu yer bilgisini, sanki kendi araştırmasıyla 

bulmuş gibi göstermiştir. “Armut piş, ağzıma düş” derecesinde hazır kaynak, bilgi ve 

malzemeyi kullanmış ama bize gereken yerde, gerektiği ölçüde değinmemiştir. 

Sharopenko’nun Mevlevîlikle ilgili resimlerine kaynak gösterilen, yani bir bakıma, biz bu 

resimleri bu siteyi incelerken fark ettik denilen sitede sadece derviş resmi bulunmaktadır, ama 

diğer iki resim orada yoktur. Tez’e alınan ve bu sayfanın kaynak gösterildiği bilgilerden 

bazısı bu sayfada yoktur, bizim resim altı yazımızda vardır. Sitedeki ilgili metin şudur: 

These watercolor illustrations made in the early nineteenth century are from an album 

presented to the Russian heir to the throne Alexander Alexandrovich Romanov (1845-1894), 

who later became Alexander III of Russia. The album seems to have been a gift given in 1867 

by someone by the name of Grigoriy Sharopenko and the pictures are most likely copies of 

earlier illustrations. 

   

Burada 85 resimden, onların suluboya ile yapılmış olmalarından, veliahta ithaf 

edilmesinden (zira “varise hediye” der) söz edilmemektedir. Resim altı yazımızdan alınan 

parçalar, sanki başka bir kaynaktan alınmış gibi sunulmuştur. Tez sahibinin bu bahiste bize 

atıf yaptığı metin şudur: 

Bunlar arasında dönemin şeyhi Hacı Mehmet Çelebi’nin bir resmi, Mevlevi şeyhi 

Mahmud Ümid Dede’nin ve bir semazenin tasvir edildiği resimler de bulunmaktadır. 1808-

1826 yılları arasında yapılan bu eserler, fotoğraf devrinden önce çizilen ilk çelebi 

tasvirlerindendir. Resim, “Kendisini tahta çıkarmak için Zât-ı Şahâne’ye kılıç kuşandırmak 

maksadıyla mahsusen Konya’dan gelen şeyh” olarak isimlendirilmiştir (Duru, 2016:352). 

 

Bu metnin ilk cümlesi kitabımızdaki resim yazılarından, son iki cümle makalemizden 

alınmış ama uygun kaynak gösterilmemiştir. Sharopenko’nun resim tariflerinde Hacı Mehmet 

Çelebi ve Mahmud Ümid Dede isimleri geçmez. Bu isimler, resimlerin yapılış tarihlerindeki 

kesinliğe dayanarak, devrin ilgili Mevlevîhane şeyhi ve Konya Çelebisi’nin kim olduğunun 

tespitiyle tarafımızdan tahmin edilmişlerdir. Zaten resim yazımızda “muhtemelen” kelimesi 

konulmuştur. Tasvirin bir Çelebi’yi anlatmak meramında olduğu da tarafımızdan tespit 

edilmiş ve yayınlanmıştır. Tez sahibinin özellikle seyahatnamelerle ilgili kısımdan bildiğimiz 

tutumu şudur ki, parantez içindeki kaynağı son cümle için vermektedir. Tez sahibi, atıfı elleri 

titreyerek vermektedir. İlk iki cümle öznesizdir, yani kendi tespiti gibi sunmuştur. Üçüncü 

cümledeki ise, “isimlendirilmiştir” diyerek, pasif fiil kullanarak, özneyi; gizli, meçhul hâle 

getirmiştir. Adeta, “Duru, bunu makalesine yazmış ama kim bilir kim isimlendirmiş” 

denilmiştir.  
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76-77. sayfalarda Aivazovsky’nin kahvehane resmi konulmuştur. Metinde, “bir 

Mevlevî dervişinin tasvir edildiği” tez sahibinin bir tespiti olarak sunulmuştur. Oysa, bu 

resim, Mevlevîlikle ilişkilendirilmiş olarak ilk kez tarafımızdan yayınlanmıştır. Tez’in ana 

kaynakları arasında da, bu bakış açısıyla, sadece kitabımızda geçer. Kaynakça’sında kitap ve 

makalemizi gösteren Tez sahibinin, bu tespitimizi gördüğü hâlde kendine mâl ettiği ortadadır. 
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78. sayfada Tatikian’ın resmi konulmuştur. Tatikyan’ın resmi ilk defa tarafımızdan 

tespit edilmiş ve kitabımızda yayınlanmıştır. Tez sahibi bize değinmediği gibi, kaynağı 

saklamak için bir kelimeyi değiştirerek resim yazımızı da kopyalamıştır. Tez sahibi bizi 

kaynak göstermeme inadına, her ne kadar değerli çalışmaları olsa da, bu resme hiç 

değinmemiş iki araştırmacıyı alet etmiştir.  

 

Resme kaynak gösterilen Semra Daşçı’nın makalesinde Tatikyan’dan bir paragrafla 

söz edilmekte, “İzmirli Rum Kadınlar” adlı resmi verilmekte, ama Mevlevîlerin bulunduğu 

resimden hiç söz edilmemektedir.
31

  

 

Resimdekilerin kim olduklarına dair kaynak gösterilen Mehmet Demirci, ne bu 

resimden ne de içeriğinden söz etmiştir. Mehmet Demirci’ye metin içinde 

“(mehmetdemirci.org)”, dipnotta ise “DEMİRCİ, Mehmet (2014). Bir Mûsıkî Ocağı: İzmir 

Mevlevihanesi, http://www.mehmetdemirci.org.”diye atıf yapılmıştır. Uygun teknikle 

verilmemiş dipnota rağmen makaleyi bulduk.
32

 Kitabımızdan iki yıl sonra yayınlandığı için, 

yayınladığımız resimden haberdar olunduğunu varsaysak da, Demirci’nin makalesinin 

içeriğinde sadece İzmir Mevlevîhanesi şeyhi ve oğullarından söz edilmekte, bırakalım şeyh ve 

oğullarıyla ilişkilendirmeyi, Tatikyan’ın resminden dahi söz edilmemektedir. Makalede İzmir 

Mevlevî şeyhi Halil Akif Dede (1803-1888)’nin kısa biyografisi verildikten sonra, oğlu Şeyh 

Nûreddin Efendi (1870-1920) ve besteleri işlenmiştir. Tez sahibinin “Sanatçı bu eserinde 

İzmir Mevlevihanesi'nin kurucusu şeyh Halil Akif Dede'yi ve daha sonra posta geçen oğlu 

şeyh olan Mehmet Nurettin'i ve diğer oğlu Neyzen Cemal Efendi’yi resmetmiştir 

(mehmetdemirci.org).” cümlesi fabrikasyondur ve söylemediği sözü söyletmekle, Mehmet 

Demirci’ye bühtandır. 

 

Tatikyan’ın resmi tespitimize göre 1850 tarihlidir ve resimdeki şeyh seksenlerinde, 

pirifâni, ak sakallı bir zattır. Anılan İzmir şeyhi Halil Akif Dede ise 1803 doğumlu bir zat 

olarak, resmin yapıldığı yılda 47 yaşında olması icap etmektedir. Bu bilgi bile tek başına 

resmin içeriğiyle ilgili bilgiye fabrikasyon demeye yeter.  

 

Tez sahibi, bilim adına bir yenilik getirmek için; daha önce ilişkisi tespit edilmemiş bir 

resmi Mevlevîlikle ilişkilendirmesi gerekirken; Mehmet Demirci’yle Tatikyan’ı 

ilişkilendirmiş, sonra da Tatikyan’la İzmir şeyhi ve oğullarını ilişkilendirmiş, en nihayetinde 

bütün bunlarla kendini ilişkilendirmiştir. Bu olan biten için; önce üniversitenin kendi 

bölümündeki hocaları, sonra enstitüsü, sonra rektörlüğü, sonra da YÖK, kendisini, “aferin, 

pek iyi olmuş” diye bilim/sanat uzmanlığıyla taltif etmişlerdir. “Ne âlâ memleket” derlerdi 

eskiden… 

 

 Bizce haklı, haksız bir tez başarısı hikâyesinden daha vahim olan, yüzlerce dürüst, 

çalışkan bilim insanının; yıllarını, belki de ömürlerini vererek oluşturdukları Mevlevîlik 
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 Semra DAŞÇI, 19. Yüzyılda İzmir’de Dünyaya Gelen Bazı Gayrimüslim Sanatçılar ve Sanatsal 

Etkinlikleri Hakkında Bir Değerlendirme, Yıl 2011, Cilt 20, Sayı 2, ss. 29-30. 
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 Mehmet DEMİRCİ, Bir Mûsıkî Ocağı:İzmir Mevlevihanesi, http://www.mehmetdemirci.org/?p=175  

6 Şubat 2014. Erişim: 28.10.2022 
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bilgisi havuzunun ‘fabrikasyon bilgi’lerle kirletilmesidir. Buna iyi bir örnek, 1954 yılında bir 

makalede, hangi tarikata ait olduğu bilinmeyen İbrahim Efendi’nin tekkesinin semahanesi 

olarak sunulan Atina’daki Rüzgârlar Kulesi’nin; herkes birbirini kaynak göstere göstere, bunu 

yaparken de üstüne birkaç şey kata kata; 50 yılın sonunda, diğer binaları kendisine bitişik inşa 

edilmiş bir Atina Mevlevîhanesi’nin semahanesine dönüşmesi vak’asıdır. En son, tüy 

dikercesine, bir de milletin kesesinden bir Atina Mevlevîhanesi seferi düzenlenmiştir. 

Teşbihte hata olmaz, deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış derler. Bir 

araştırmacının 10 kelimesiyle başlayan yanlışı, 70 yıl sonra, ancak 33.500 kelimeyle 

düzeltebilmiştik.
33

  

 

Tez sahibi, benim de bir tespitim olsun dürtüsüyle olmadık işler yapmıştır. Bilim 

sahasında yer bulmak için intihalin kısa yollarına değil, yapılan işe uzun zaman ve emek 

harcamaya, adanmaya ihtiyaç vardır. 
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 Bk.: Dr. Rıza DURU, Rüzgârlar Kulesi Ne Atina Mevlevîhanesi Ne De Onun Semahanesiydi.  

Tez, 2019, s. 78. Üstte resim yazısı. 

Duru, 2012, s. 443.  

Altta resim yazısı. 
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79-80. sayfalarda Gentz’in bir çizimi verilmiştir. Gentz’in bu resmi, Georg Ebers’in 

Egypt: Descriptive, Historical and Picturesque adlı seyahatnamesinin ikinci cildinde yer 

almaktadır. Mısırlı derviş tiplerden oluşan bir kolaj olan çizimdeki Mevlevî figürü, bulunduğu 

yerden ayrılarak ve Mevlevîlikle ilgisi kurularak, ilk kez tarafımızdan kitabımızda 

yayınlanmıştır. Tez sahibi, bu çizime Gentz’in biyografisi için iki internet kaynağı 

yerleştirmiş ama resimden nasıl haberdar olduğuna dair bir cümle etmemiş yani bize 

değinmemiştir. Bizim sayfa numarasına kadar verdiğimiz kitaptan görseli internet taramasıyla 

bulup (kitabı görmemiştir, görseydi Gentz’e atfetmezdi), ilgili sayfanın görselini kopyalayıp, 

ilgisiz biyografik malumatla da şişirince, güya, bilime yenilik getirmiş olmuştur. Gentz’in 

çizimi ve bilgileri kitabımızdan kaynak verilmeden alınmıştır. 

79. sayfada verilen ama Elektronik Ortam Kaynakça’da yer verilmeyen 

www.askart.com internet sitesinde Gentz’in altı adet oryantalist resmi yer almakta ama 

Mevlevî çizimi bulunmamaktadır. 80. sayfada başka bir internet sitesinin kaynak gösterildiği 

biyografik bilgi de aslında bu internet sitesinde yer almaktadır.  

80. sayfadaki cümleye kaynak gösterilen ve Tez’de verilen çoğu internet kaynakları 

gibi hatalı yazılmış olan, düzeltilmişi www.jeromefinearts.com olan adres, arama çubuğuna 

yazıldığında, gelen sitede bu cümleye ilişkin bir içerik olmadığı gibi, site bu konuyla da ilgili 

değildir. Adres, arama motorunda aratıldığında ise, tek sonuç olarak, bir sitedeki yüklü hâliyle 

Tez karşımıza çıkmakta, 70. Sayfada bir diğer örneğini verdiğimiz “dön baba dönelim” 

olgusuyla karşılaşılmaktadır. Tez internet sitesini kaynak göstermekte, internet adresi de Tez’i 

kaynak göstermektedir.        

80. sayfada, Alman Mısır bilimci Ebers’in kitabının kapağının görüntüsünün yanına 

Gentz’in portresi konulmuş, altına da kitabın adı, tarihi ve Karl Wilhelm Gentz yazılmıştır. 

Gentz’in bir kitabı olmuştur, kendisine hayırlı olsun. Oysa onun bir seyahatnamesi yoktur; 

sözünü ettiğimiz çizimi Ebers’in seyahatnamesinde yayınlanmıştır. 

 

 

Tez, 2019, s. 79 

Duru, 2012, s. 146.  

Sayfa ve resim yazısı. 
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Tez ve sitenin birbirlerini refere etmeleri 

Metin ve görsellerde, Ebers’in kitabıyla ressam Gentz’in hatalı ilişkilendirmesi.  

Ruhuna hitaben “Herr Gentz, ich habe gehört, dass Sie haben ein Buch geschrieben, herzlichen Glückwunsch!” diyoruz. 

Seyahatnamenin dış kapağı  

ve iç kapaktan detay. 
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 80-83. sayfalarda Gérôme’un resimleri yer almaktadır. Tez’de yer verilen üç resim de 

dâhil olmak üzere, kitabımızda Gérôme’un beş resmi, kaynak ve teknik bilgileriyle tam sayfa 

olarak yayınlanmıştır. Bunlardan Camide Namaz, Müezzin, Namaza Davet ve Müftü temalı 

resimlerin, barındırdıkları Mevlevî figürler tespit edilerek, Mevlevîlikle ilişkilerinin kurulması 

ilk kez tarafımızdan yapılmıştır. Dönen Derviş temalı resim her ne kadar bilindik ise de, o 

resmin mahallinin Kahire Rufaî tekkesi olduğu tarafımızdan tespit edilmiş ve resim yazısı 

yazılarak kitabımızda yayınlanmıştır.  

 Tez sahibi, Mevlevîlikle ilgisi tarafımızdan tespit edilen Müftü ve Camide Namaz 

resimlerini ve resim yazılarımızı Mevlevîlikle kurduğumuz ilişkiyi kırparak kopyalamış ama 

bize değinmemiştir. 

Kitabımızda Dönen Derviş temalı resmin yazısında mahalli tarif etmiş, yine 

kitabımızın “Diğer Tarikatların Tekkelerine Misafir Olan Mevlevîler” başlıklı bölümünde bu 

mahallin ayin dışındaki bir resmini yayınlamıştık. Ayrıca kitabımızın “Batılı 

Seyahatnamelerinde Mevlevîlik ve Diğer Tarikatlar Arasındaki Münasebetler” kısmında bu 

konuda yazıyla doyurucu bilgi vermiştik. Bu birikime rağmen, Tez sahibi, Germaner’in 

yetersiz yorumuna atıf yapmış, bizi görmezden gelmiştir. İlâveten, s. 82’de bu mahallin 

Üsküdar Rufaî tekkesi olduğu hatalı bilgisini vermiştir. Doğrusu Kahire Rufaî tekkesi 

olmalıdır. 

Resim tanımımızı aynen kopyaladığı Camide Namaz temalı resim için hiçbir kaynak 

gösterilmemiştir. Tez’de, Müftü ve Camide Namaz temalı için yazılı hiçbir değerlendirme 

yapılmamış, Mevlevîlikle ilişkilerinden söz edilmemiştir. Ama yine de “resimler ve 

Mevlevîlik” eksenindeki Tez’e konulmuşlardır. İlişkili değillerse Tez’de neden 

bulunmaktadırlar? 64 ve 70. sayfalarda da değindiğimiz gibi, “Gérôme’un bu iki resminin 

Mevlevîlikle ilişkileri Dr. Rıza Duru tarafından kurulmuş, ilk kez Mevlevîname kitabında 

2012 yılında yayınlanmıştır” dememek için bu kaosa yol açılmıştır. Tabiî, Önsöz’ünden 

dipnotuna kadar, Tez’in her sayfasında bu cümle kurulduğunda, geriye Tez sahibine kalacak 

olan nedir diye sorulacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

   

   

   

    

Duru, 2012, s. 588, tam sayfa 

Duru, 2012,  

resim yazısı, s. 589 

Tez, 2019, s. 81 
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Tez, 2019, s. 82 Tez, 2019, s. 83 

Duru, s. 543, tam sayfa 

Duru, resim yazısı,  s. 542 

Duru, 2012,  

resim ve yazısı, s.540 
Üsküdar Rufaî tekkesi.  

Resim ve yazısı:  

TDV İslâm Ansiklopedisi,  

Cilt: 35, 2008, s. 98 
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Tez, 2019, s. 83 

Duru, 2012, resim yazısı, s. 179 

Duru, 2012, s. 179, tam sayfa 
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84. sayfada Tez sahibinin Brindesi’ye ait olarak gösterdiği bir resim ve bir çizim 

görülmektedir. Bu iki tasvirden soldaki, bilindik bir resim olmakla beraber, kitabımızda 

Mevlevîlikle ilişkisi kurularak, iki varyasyonuyla yayınlanmıştı. Tez’de böyle bir ilişki 

kurulmamış, Türk Mezarlığı” diye geçiştirilmiştir. Mevlevîlikle ilişkisi belirlenmeden 

geçilmiş bir resmin, Tez’de ne aradığı sorulmak durumundadır. Metin kısmında da, ne bu, ne 

de diğer çizim hakkında kaynak bilgisi ya da değerlendirme vardır. İkinci tasvirin altında 

“Mevlevi Dervişi” yazmakta, hakkında başka hiçbir bilgi verilmemektedir. İki tasvir de 

Brindesi başlığı altına konulduğundan, Tez sahibi, zımnen “bu tasvirleri Brindesi yapmıştır” 

demektedir. Ama ikinci tasvir Brindesi’ye ait değildir. 

 

İkinci tasvir olan çizimin altında solda, yapımcının adının kısaltması “Ch. R. P.”; 

sağda, “d’apres M. de L…”, “M. De L…’ye göre” ibaresi vardır. Bu ibare, çizimin “M. De 

L.”nin anlatım ve tarifine uyarak yapıldığı anlamına gelmektedir. Yapımcı, çizdiği temayla 

ilgili doğrudan bilgiye sahip değil, ona tanıklık etmemiş demektir. Yapımcının adının 

kısaltması “Ch. R. P.”nin Giovanni Jean Brindesi adıyla bir ilgisi olamayacağı da ortadadır. 

“Ch.” Kısaltması Fransızca isimlerde Charles ve Charlotte için kullanılmaktadır. Daha 

şimdiden yapımcının Brindesi olamayacağını belirlemiş bulunuyoruz. İstanbul’da doğan, 

yıllarca orada yaşayan ve orada ölen, eserleri bu şehrin sarayı ve üniversitesinde muhafaza 

edilen; tarife muhtaç değil, kendisi tarif makamında olan bir ressam, çizimine “filânın tarifine 

göre” yazmayacaktır herhâlde. İşin aslı ise şudur: Bu çizim, 19. yy.da Fransa’da kurulan 

milletlerarası bir sanayi ve sanat fuarının tanıtım ve hazırlık yayını mahiyetinde bir yayında 

yer almıştır. Çizimin, onun tarifine göre yapıldığı belirtilen yazar, Osmanlı’da gözlemlediği 

kıyafet tiplerini bu yayın için kaleme almıştır. Bu tiplerden Mevlevî’nin anlatımına uygun bu 

çizim ise, çizimin üstüne adının baş harflerini kazımış olan Fransız yapımcı tarafından 

yapılmıştır (Dört adet çizimin bulunduğu sayfanın altında “Gerlier tarafından çizilmiştir” notu 

bulunsa da, Gerlier’in çizimlerinde kendi adını kazıdığı görülür). Mevlevîname’nin yayını 

sonrasında, 10 yıldır hiç durmayan araştırmalarımız esnasında yayın yeri, tarihi ve diğer 

kaynak bilgileri tarafımızca zaten tespit edilmiş olan bu çizimi de, çok yakında yayınlanacak 

olan “resimler ve Mevlevîlik” temalı kitabımızda çok yüksek çözünürlükle yayınlayacağız. 

Üslûbu bile başka birinin olduğunu apaçık belli eden bir çizimin Brindesi’ye aitliği 

savunulmuştur (Üslûp bahsinde, Hayrullah Örs’ün çevirdiği Heinrich Wölfflin’in Sanat 

Tarihinin Temel Kavramları kitabını ve Selçuk Mülayim’in Plastik Sanatlarda Anlatım Biçimi 

ve Üslup makalesini salık veririz). Tez sahibinin bir diğer fabrikasyonu ile daha karşı 

karşıyayız. Mezarında ters dönme sırası, kendisine fuar dergisine çizim yaptırılan Brindesi’ye 

gelmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapımcının adının baş harfleri “d’apres M. de L…” 

[M. De L…’ye göre] 
Gerlier’nin imzası 
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Tez, 2019, s. 84. Sağdaki hatalı olarak Brindesi’ye atfedilmiştir.  

Külâh giymiş olmaları, ellerinde ney/ asâ tutmaları ve oturmaları dışında benzerlik yok. 

Duru, 2012, s. 761.  

Brindesi 2. 

varyasyon ve resim 

yazısı 

Duru, 2012, s. 761.  

Brindesi 1. varyasyon ve resim yazısı 
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 85. sayfada Huber’in sema çizimi verilmiştir. Bu çizim, bir varyasyonuyla beraber, ilk 

defa kitabımızda yayınlanmıştır. Tez sahibinin ana kaynaklarında, kitabımız dışında yer 

almamıştır. Tez sahibi, kitabımızda yayınlanmış resim ve verilere, az biraz ilâve biyografik 

malzeme eklemiş; resmin resim yazısını aynen bizden kopyalamış ama bize değinmemiştir.  

Tez’de, bu ressam için verilen biyografik malzemeye verilen dipnotta tuhaflıklar 

vardır. 2003 yılında Türkçeye çevirisiyle yayınlanmış gibi tarif edilen “Avusturya Biyografi 

Sözlüğü” adında bir sözlük verilmiş, yayınlandığı şehir değil, ülke adı verilmiştir. Metinde cilt 

numarası verilmemiştir. Bu sözlükle ilgili araştırma yaptığımızda, sözlüğün orijinalinin 

1945’ten beri yayınlanmakta olan Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 

(ÖBL) olduğunu, “Avusturya Biyografi Sözlüğü” ibaresinin sadece Wikipedia’nın 

Almanca’dan Türkçeye çevirilerinde karşımıza çıktığını gördük. Bu ansiklopedinin, 2003 

veya herhangi bir yılda Türkçeye çevrilmiş olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. Tez’de 

verilen 443 sayfa numarası da zaten bu Almanca baskının sayfa numarasıdır. Bu örnek; 

Tez’de gösterilen kaynaklara gerçekten başvurulup başvurulmadığı, verilen kaynakların 

gerçekte olup olmadığı sorularını ortaya çıkarmakta, fabrikasyon dipnot yazımı şüphesini 

doğurmaktadır.  

    

    

    

    

Huber için Wikipedia Almanca 

arama motoru sonucu 

“Literatur” bölümünde “Österreichisches Biographisches Lexikon”un tek kaynak olduğu Wikipedia Almanca sayfası  
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Tez, 2019, Kaynakça, s. 110. Fabrikasyon dipnot mu? 

Huber için Wikipedia Almanca arama motoru sonucunda “Bu sayfanın çevirisini yap”a tıklandığında gelen sayfadaki  

“Österreichisches Biographisches Lexikon”un, Tez’in Kaynakça’sına yazıldığı gibi, “Avusturya Biyografik Sözlüğü” diye çevrilmesi. 

“Österreichisches Biographisches Lexikon”un  

2. cildinin 443. sayfasında Huber maddesi 

ÖBL’un cilt kapağı 
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Tez sahibinin, özellikle, Tez’in eksenini oluşturan dördüncü bölümünde, gerçek 

kaynağı olan kitabımızı gizlemek için yeni kaynak arayışında Google arama motoru 

sonuçlarından dipnotlarını oluşturduğu görülmektedir. Bu arama motoruna “Rudolf Carl 

Huber” yazıp “Görseller” de tarattığımızda, Huber’in sema çizimi sonuçlarda çıkmamaktadır. 

Huber’in çizimi; Juliette de Robersart’ın 1867 tarihli Kahire Mevlevîhanesi izlenimlerinin 

içeriğiyle uyumlu bulduğumuzdan, kitabımızda onun anlatımını resimlendirmek için 

kullandığımız bir çizimdir. Çizimdeki imzasından Huber’e ait olduğunun tespiti ve mekânın 

Kahire Mevlevîhanesi olduğu yorumu, Huber’in seyahati dikkate alınarak tarafımızdan 

yapılmış ve ilk kez kitabımızda yayınlanmıştır. Tez sahibi bu bilgileri kitabımızdan almış ama 

bize değinmemiştir. Huber’in 1875’te Mısır’a seyahat ettiği Tez’deki biyografide de 

kaydedilmiştir. Ama buna rağmen çizimin altına 1867 tarihinin konulması kitabımızdan 

kaynak verilmeden yararlandığının delilidir. Zira Tez sahibinin verdiği 1867, çizimin değil, 

kitabımızdaki anlatımın yer aldığı kitabın basım tarihidir. Ayrıca, Tez’de Huber’le ilgili 

verilen iki kaynakta da sema resmi yer almamakta ve böyle bir resimden söz edilmemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez, 2019, s. 85 

Tez, 2012, s. 366, tam sayfa 

Duru, 2012, s. 366. Üstteki varyasyonun resim yazısı 

Duru, 2012, s. 366. Alttaki varyasyonun resim yazısı 
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86-87. Sayfalarda Montbard’ın resmi diye bir gravür baskı verilmiştir. Bu çizim, 

Tez’in ana kaynakları arasında sadece kitabımızda bulunmaktadır. Mevlevîlikle ilişkisi ilk kez 

tarafımızdan kurularak, kitabımızın “Diğer Tarikatların Tekkelerine Misafir Olan Mevlevîler” 

bölümünde yayınlanmıştır. Orijinal çizimin yayınlandığı yer bilgisi kitabımızdaki resim 

yazısında, sayfa sayısına kadar ayrıntıyla verilmiştir. Yayınlandığı yerde resim yazısında 

ressam ve gravürcü adları yer almayan çizimin, Montbard’a ait olduğu, üzerindeki imzadan 

okunarak tarafımızdan tespit edilmiştir. Kitabımız Tez’in Kaynakça’sında yer aldığından; bu 

bilgilerden resimden haberdar olunarak ona ulaşılmış ama bize değinilmemiştir demek 

zorundayız. https://www.revolvy.com/page/George-Montbard adresinden edinildiği belirtilen 

“Gözlemlerinden kalemine yansıyan Mevlevilik ile ilgili çizimlerinin ilki, 21 Ekim 1882 tarihli 

“The Illustrated London News”te yayınlanmıştır” cümlesindeki bibliyografik bilgi o adresten 

değil, bizim resim yazımızdan alınmıştır. “Gözlemlerinden kalemine yansıyan Mevlevilik ile 

ilgili çizimler” ibaresi ise fabrikasyondur. 

Resmin değerlendirmesinde 

çelişkiler mevcuttur. 87. sayfada, “Mekân 

tasvirinde ise Gerome’un ‘Mevlevi 

Dervişler’ tablosundaki mekan ile 

benzerlik göstermektedir. Aynı kemerli 

duvar ve duvarda asılı olan teberler 

dikkati çekmektedir. (Montbard, 1894:304-

305).” denilmektedir. Oysa 82. sayfada 

“Gerome’ın, tasvir ettiği semazeni başka 

bir mekan ve tarikatın atmosferi ile 

kaynaştırarak resmettiği düşünülebilir. 

Galata Mevlevihanesi dışında 

Üsküdar’daki Rufai Tekkesi de sanatçı 

tarafından sıkça ziyaret edilmiştir.” 

denilerek, mekânın Üsküdar Rufaî tekkesi olduğu ifade 

edilmişti. Buna rağmen Montbard’ın çiziminin resim 

yazısına “Üsküdar” değil “Kahire” yazılmıştır.   

 Kaynak gösterilen Montbard’ın kitabının 303-

308. sayfaları arasında, Kahire Rufaî tekkesindeki bir 

Rufaî ayini tarif edilmektedir. Sadece, kitabımızın 

“Diğer Tarikatların 

Tekkelerine Misafir Olan 

Mevlevîler” bölümünde 

yeteri kadar örneğini 

verdiğimiz bir neyzen 

Mevlevî misafirliği söz 

konusudur.  

Öyle gösterilse de, 

burada değindiğimiz sema 

çizimi, Montbard’ın kendi 

kitabında yer almamaktadır. 

Tez, 2019, s. 87 

Duru, 2012, s. 545. Resmin bulunduğu sayfa ve resim yazısı 
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88-91. sayfalar arasında Bisero’nun çizimleri yer almıştır. Tez’in ana kaynakları 

arasında Bisero’dan sadece kitabımızda söz edilmiştir. Onun çizimleri, bulunduğu yer 

bilgisiyle ilk kez kitabımızda yayınlanmıştır.  

Tez’de Bisero için verilen kaynaklardan hiçbirinde, onun Mevlevîlikle ilgili 

resimlerinden bahsedilmemekte, o türden resimleri yer almamaktadır. Kaynakça’sında 

kitabımıza yer verdiğinden, Tez sahibi bu türden resimlerden kitabımızla haberdar olmuştur 

demek zorundayız.  

Tez sahibi bizim bir hatamızı tekrar etmiştir. Edmondo de Amicis’in anlatımları 

arasında yer verdiğimiz Biseo’nun sema resmine, çeviride karşılaştırma için yararlandığımız 

Fransızca baskının metin sayfasının numarasını ve baskı tarihini koymuşuz. Oysa nüsha 

resimsizdir. Resimli olan nüsha, çevirinin altında verdiğimiz İtalyanca birinci basımdır. Yani 

resmin tarihi 1883 değil, 1877’dir. Şöyle demiştik: Kopyalamanın belirlenmesinde 

“tekrarlanan hata” tespitinin ayrı bir değeri vardır. 

Tez sahibi Biseo’nun çizimlerinden kitabımızla haberdar olmuş ve bazı biyografik 

malzemeler ekleyerek tezine almıştır. Çizime bulunduğu yer kaynağı verilememiş; tarih, 

aynıyla kitabımızdaki gibi hatalı verilmiştir. Bu tarih bütün resimlerin altına yazılmıştır. 

Tez’de Biseo’nun çizimleri için bize değinilmemiştir. 90. sayfada sağdaki resim Mevlevî tipi 

değildir; De Amicis’in bu çizim için tanımı dervis mendicante yani “dilenci derviş”tir. Ne 

demeye Tez’de yer aldığı anlaşılamamıştır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Duru, 2012,  

s.585 

Tez, 2019, s. 89 Tez, 2019, s. 91 

Duru, 2012, s. 871. 

Resim, resim yazısı, 

çeviri metin kaynağı 

bibliyografik bilgisi 
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 91-95. sayfalar arasında Zonaro’nun resimlerine yer verilmiştir. Bu resimlerin iki 

tanesi Mevlevîlikle ilgilidir ve bunlarla birlikte, Tez’de yer almayan iki resim daha, 

bulunduğu yer ve teknik bilgileriyle kitabımızda yayınlanmıştır. Tez’de verilen resimler için 

kaynak bilgisi verilememiştir; bu yüzden olacak, “özel koleksiyon” diyerek geçiştirilmiştir. 

Bizim verdiğimiz “tuval üstüne yağlı boya” teknik bilgisi, yine o esrarengiz T.Ü.Y.B. 

kısaltmasıyla alıntılanmıştır (Bu arada, şu “üstüne” ve “üzerine” farkına değinelim: “Üstüne” 

de yüzeye temas etme, “üzerine”de temas etmeden, yüzeyden yukarıda durma söz 

konusudur). 

Tez’de yer verilen resimlerin Mevlevîlikle ilgili olanlarından, orada “Derviş Töreni” 

diye adlandırılan resmin Mevlevîlikle ilişkisi ilk kez tarafımızdan kurulmuş, bu ilişki resim 

yazısında açıklanmıştır. Tez sahibi bu bilgilerimizi alarak metin içi değerlendirmesinde 

kullanmış, ne resimler ne de tespitimiz için bize değinmiştir. Neyzen resmini, ilk kez, Tez’in 

ana kaynaklarından Üstünipek (2006) dile getirmiş ve yayınlamış; ardından Başbuğ’lar 

tarafından, “Derviş Grubu” resmiyle beraber yayınlanmıştır (2007). Tez sahibi onlara da 

değinmemiş, onların makalelerinden aldığı cümleleri değiştirerek kullanmıştır. Bu arada, 

eleştirmekte olduğumuz 2019 tarihli tezin adıyla (Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesinin 

Batılı Sanatçıların Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması), Başbuğ’ların ta 2007 yılında 

yayınladıkları makalenin adının (Mevlâna ve Mevlevîlik Felsefesinin Resim Sanatı’na Etkisi)
34

 

yakın benzerliği dikkatli gözlerden kaçmamıştır sanıyoruz.     

                                                 
34

 Mehmet BAŞBUĞ ve Fatih BAŞBUĞ, Mevlâna ve Mevlevîlik Felsefesinin Resim Sanatı’na Etkisi, Türk 

Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu,14–16 Aralık 2006, Konya, 

Sempozyum Kitabı, 2007, ss. 487-505. 

Duru, 2012, s. 31 

Tez, 2019, s. 94 

Başbuğ, 2007, s. 502 
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Tez, 2019, s. 94 

Tez, 2019, s. 94-95 

Duru, 2012, s. 548 

Tez, 2019, s. 94-95 
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96. sayfada Goble’ın resmine yer verilmiştir. Goble’ın bir Mevlevî dervişini tasvir 

ettiği bu resim, Tez’in ana kaynakları arasında, resmin oldukça uzun tanımlama yazısı da 

tarafımızdan çevrilerek, sadece kitabımızda yayınlanmıştır. Kaynakça’sında kitabımız yer 

aldığından, Tez sahibi, bulunduğu yer bilgisini sayfa numarasına kadar kitabımızda 

verdiğimiz resmin varlığından, bizim sayemizde haberdar olmuştur demek zorundayız; ama 

bu resim için de Tez’de bize değinilmemiştir. Tez sahibi, kaynağını öğrendiği resimle ilgili 

yaptığı internet taramasından bulduğu birkaç biyografik bilgiyi katarak, kendi tespitiymiş gibi 

tezine koymuştur. Tez’de metin içinde verilen ama Kaynakça’da yer almayan 

www.pookpress.co.uk [Kipap Basımevi] çocuk kitapları sitesinde “Warwick Goble”ı 

araştırdığımızda, ne resmin yer aldığı Constantinople kitabından, ne de Mevlevî resminden 

söz edilmektedir. Sadece Goble’ın çocuk kitapları tanıtılmaktadır. Alexander van Millingen’le 

ilgili bu sitede herhangi bir kayıt çıkmamaktadır. Onun bilgilerinin nereden alındığı meçhul 

kalmıştır.           

Tez, 2019, s. 96 

Duru, 2012, s. 919. Tam sayfa. 

Duru, 2012, resim tanımıyla yazısının tarafımızdan çevirisi ve bibliyografik bilgi, s. 919 
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“Derviş” resmi ile  

Goble ve Millingen’in biyografisi için 

kaynak gösterilen 

www.pookpress.co.uk sitesi.  

Ne resmi, ne biyografileri içeriyor. 

Sitenin adından da anlaşılacağı üzere, 

sadece Goble’ın çocuk kitapları 

tanıtılıyor. Erişim: 31.10.2022 

www.pookpress.co.uk sitesinin ana sayfası 



95 

 

96-99. sayfalarda Bauer’in çizimlerine yer verilmiştir. Tez’in ana kaynakları arasında 

Bauer’den söz eden ve Mevlevîlikle ilgili resimlerinin yayınlandığı tek kaynak kitabımızdır. 

Tez’inin Kaynakça’sında yer aldığından, Tez sahibi Bauer’in Mevlevîlikle ilgili çizimlerinden 

kitabımızdan haberdar olmuştur demek durumundayız. İnternet ve basılı kaynak taramasıyla 

yeniden bulduğu çizimleri, biyografik bilgiler ekleyerek tezine almış, bize değinmemiştir. Tez 

sahibi çizimlerin kitabımızdan alınmadığını belirginleştirmek için kenarları kırpılmamış 

görseller kullanmıştır. Bu tutum Bauer’in Mevlevîlikle ilgili resimlerinin 2012 yılında ilk kez 

tarafımızdan tanıtılmış bulunduğuna bir halel getirmez ve Tez’e özgünlük kazandırmaz 

kanaatindeyiz. Bizim daha erken tarihli kaynağımıza değinmekten kaçınan Tez sahibi, 2013 

tarihli bir kaynağa atıf yapmıştır. Kitabımızda Bauer’in beş çizimi ve bir resmi yayınlanmış, 

“Seyyahların Resmettikleri” başlıklı kısımda da taslak çizimlerinden söz edilmişti.  

  

  

Tez, 2012, s. 845. Resim ve yazısı 

Tez, 2019, s. 98 

Tez, 2019, s. 98 

Duru, 2012, s. 912. 

Resim ve yazısı 
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            99- 

Tez, 2019, s. 99 

Duru, 2012, s. 906. Resim, resmin alındığı albüm ve resim yazısı 
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100’cü sayfalarda Marchand’ın semazen resmi yer almıştır. Bu resim ilk kez 

kitabımızda yayınlanmıştır. Kaynakça’sında yer aldığından, Tez sahibi bu resmin varlığından 

kitabımızdan haberdar olmuş, internetten birkaç biyografik bilgi ilâvesiyle tezine koymuş ama 

bize değinmemiştir. Marchand ve resmine üç internet sitesi kaynak gösterilmişse de, bunların 

hiçbirinde resim yer almamaktadır. https://www.tate.org.uk/art/artists/jean-marchand-1575 

internet adresinde Marchand’ın dört resmi bulunmaktadır; aralarında semazen resmi yoktur. 

Biyografi için de Wikipedia sayfasına yönlendirmektedir. Son iki kaynak, uzantısı verilmeden 

metne konmuş ama Kaynakça’ya yazılmamışlardır. Uzantılarını biz bulduk: 

https://www.artnet.com/search/artworks/?q=jean%20hippolyte%20marchand adresinde 

Marchand’ın iki resmi yer almakta ama semazen resmi bulunmamaktadır. 

https://www.tate.org.uk/art/artists/jean-marchand-1575 adresinde Marchand’ın 21 resmi 

verilmiştir ama aralarında semazen resmi yoktur. Biyografi kısmında da bu resim veya 

Mevlevîlikten söz edilmemektedir. Kaynaklarda resim bulunmamakta ve resme ait 

tanımlamalar yer almamaktadır. Tez sahibi resim, resim yazısı ve teknik bilgilerini 

kitabımızdan bize değinmeden almıştır. 

Önceden yayınlanmış ressamlar ve tasvirlerinin boca edildiği bir yüksek lisans tezi, 

özgün olmayan bu içeriğiyle herhangi bir tezi ispatlamış olmamakta; hele de kaynak 

göstermeden, bir tasviri onu ilk yayınlayan veya onun Mevlevîlikle ilişkisini ilk gösteren isme 

değinmeksizin kopyalamalarla bir ortaöğretim dönem ödevinden farksızlaşmaktadır.  

Tez, 2019, s. 100. Resim ve yazısı 

Duru, 2012, s. 119. Resim ve yazısı 
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Tez’in “Yeterli Biyografik Kaynağa Erişilememiş Sanatçıların Eserleri” Başlıklı 

Bölümü 

 Bu bölümde 14 resim yer almıştır; bunlardan 12’si zaten kitabımızda 

yayınlanmışlardır. Kitabımızda yayınlanan resimlerin pek çoğu için kaynak bilgisi verilmiştir. 

Buna rağmen böyle bir başlık açılması; bu başlık altında, internet taramasıyla bulunup 

kenarları kırpılmadan konulmuş resimlerin de yer alması, kitabımızdan yararlanılmadığı 

görüntüsünü pekiştirmek amaçlıdır kanaatindeyiz. Böylece, “Mevlevîname’yi görmüş 

olsaydım, bu resimlerin kaynaklarını da görmüş olurdum” denmek istenmiştir. Öyle de olsa, 

kitap ve makalemizin Tez’in Kaynakça’sında yer aldığı yani Tez sahibinin onları görmüş, 

incelemiş bulunduğu; kitabımızı, Tez’in metin kısmında % 91, 67 oranında kaynak 

göstermeden kullanmış olduğu; Tez’de yer alan ressamların tamamının ve onların 

Mevlevîlikle ilgili resimlerinin ta 2012’de kitabımızda yayınlandığı ama Tez sahibinin hiçbir 

resimde bize değinmeden resimleri tezine aldığı gerçekleri yok edilememektedir. Kaldı ki, 

haklarında yeterli kaynağa erişilemediği söylenen bu resimlerin, maşallah, neredeyse 

tamamında ressam ve yapım tarihlerine erişilmiştir. Bu bilgiler böylesine sarih ifadeyle 

resimlerin üstünde yer almadığına göre, Tez sahibinin bunları kitabımızdan aldığı açıktır. Bir 

resmin yazısında, o resmin Çelebi’yi temsil ettiği yorumumuzu (burada, s. 72) didik didik 

etmiş Tez sahibinin, kitabımızı diğer resimler bakımdan incelemediğini düşünemeyiz. Ayrıca, 

Tez’in eksenini oluşturan Dördüncü Bölüm’deki resimlerde uygulanan, “Mevlevîname’den 

seç, internetten kaynak bul” yöntemi bu resimlere de hayli hayli uygulanabilirdi. 

 Böyle bir başlık açılmasının bir diğer sebebi mükemmellik görüntüsünden 

sakınmaktır. Akademi merdivenlerinin daha ilk basamağındaki dört başı mamur görüntünün 

intihal şüphesi doğurması istenmemiştir. Mükemmellik görüntüsü belli ki bir sonraki 

basamağa, doktora tezine bırakılmıştır.  

 Tez’in bu bölümünde yer alan resimler ve onların kitabımızdaki sayfa görüntüleri 

karşılaştırma ile aşağıda verilmiştir:  

 

Duru, 2012, s. 555. 

Resim ve yazısı 

Tez, 2019, s. 101. Tez’den alınan resimdeki detayda, resmin 

üstünde  ressam adı görülmemektedir. 
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Tez, 2019, s. 101 
Duru, 2012, s. 663. Resim ve yazısı 

Tez, 2019, s. 102 

Duru, 2012, s. 712. 

Resim ve yazısı 
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Tez, 2019, s. 102 

Duru, 2012, s. 703. Resim ve yazısı 

Tez, 2019, s. 103 

Duru, 2012, s. 428. Resim ve yazısı 
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Tez, 2019, s. 103 

Duru, 2012, s. 823.  

Tam sayfa resim ve yazısı 

Tez, 2019, s. 104 

Duru, 2012, s. 409. Resim ve yazısı 
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Tez, 2019, s. 105. Resim üstünde ressamın imzası görülmemektedir. 

Duru, 2012, s. 627. Resim ve yazısı 
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Tez, 2019, s. 106 

Tez, 2019, s. 106 

Duru, 2012,  

tam sayfa resim s. 855, 

resim yazısı s. 854 

Duru, 2012, s. 369. 

Resim ve yazısı 
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Tez, 2019, s. 107 

Duru, 2012, tam sayfa resim ve yazısı, s. 349 
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Tez’in Kaynakça Bölümü 

 

Kitabımızdan kelime ve cümle değişiklikleriyle kaynak göstermeden kopyalanan 

metinlerin kitap bilgilerinin, Tez’in Kaynakça’sında, Tez’deki diğer kaynaklardan farklı bir 

bibliyografik stil gösterdiğini ve bunun bizim kendimize has, serbest dipnot yazım stilimiz 

olduğunu, burada 12, 24 ve 36. sayfalarda örnekleriyle göstermiştik. Bizim 

Bibliyografya’mızdaki kaynak bilgilerinden; Mevlevîlikle ilgili anlatımın yer aldığı sayfa 

numaraları ve eğer içeriyorsa Mevlevîhane’nin görüldüğü şehir çıkarılıp, baskı tarihi başa 

çekilerek Tez’in Kaynakça’sına kopyalanmıştır. Abbott (Kaynakça’da hataen Abbot ama Tez 

içinde Abbott yazılmış)’ın kitabının Kaynakça’daki bilgisinde tuhaf bir şekilde bir “Selanik” 

kelimesi görülüyor. Kitabımızda yer alan Bibliyografya’daki Abbott bilgisine bakıldığında 

ise, “Selanik”in, Abbott’ın Mevlevîhanesini gördüğü şehri belirtmek için, tarafımızdan kitap 

bilgisine eklendiği görülecektir. Abbott’ın kitabının dış, iç kapağında veya herhangi bir 

kütüphane katalogunda “Selanik” kelimesi yoktur. Tez sahibi, Bibliyografya’mızdan 

kopyaladığı bilgideki şehir adları ve sayfa numaralarını silerken “Selanik”i orada unutmuş 

gözüküyor.  

Tez, 2019, s. 107 

 

Duru, 2012, s. 565.  

Resim ve yazısı 
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Kopyalamanın belirlenmesinde “tekrarlanan hata” tespitinin ayrı bir değeri vardır 

demiştik. Tez’in Kaynakça’sında da tekrarlanan bir hatamız bulunmaktadır. Brown’ın 

kitabında yayıncı Humphrey Milford iken, biz Oxford University Press’i de sanki ortak 

yayıncıymış gibi kitap bilgisine eklemişiz. Oysa Oxford University Press yayıncı değil, adı 

üzerinde basımevidir.
35

 Basımevi yani matbaa bilgileri, bizim Bibliyografya’mızda 

gösterilmediği gibi, Tez’in Kaynakça’sında da gösterilmemiştir. Bu hata tekrarı Tez’deki 

intihalin diğer güçlü delillerindendir.       

  

  

  

                                                 
35

 Oxford Üniversitesi Basımevi’nin kısa tarihi için bk. https://global.oup.com/about/oup_history/?cc=tr 

Tez, 2019, s. 110 

Duru, 2012, s. 969 

Abbott’ın kitabının iç kapağı 

Tez, 2019, Kaynakça, s. 111 

Duru, 2012, Bibliyografya, s. 971 
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Aşağıda verdiğimiz ikili gruplardan üst sıradakiler Tez (2019)’den, alt sıradakiler 

Duru (2012)’dan bibliyografya bilgileridir. Duru (2012)’dan, varsa, Mevlevîhane görülen 

şehir ve Mevlevîlikle ilgili anlatımın yer aldığı sayfa numaraları çıkarılıp, baskı tarihi başa 

çekilince, Tez (2019)’un Kaynakça’sı ortaya çıkıyor. Bibliyografya’sına kadar bir intihalle 

karşı karşıyayız. 

 

 

 

Brown’ın kitabının iç kapağı 

Brown’ın kitabının iç kapağından detay 
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Bu kitabın herhangi bir yerinde yazarın kimliğiyle 

ilgili bir bilgi yer almamaktadır.  

Yazarın tarafımızdan tespit edilen adı  

bu yüzden köşeli parantez içinde yazılmıştır.  

Tez sahibi, bizim bu yazım stilimizden habersiz olarak 

yazar adı kitapta basılıymış gibi kopyalamıştır. 
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Bayan Scott-Stevenson’ın adı  

kitabının hiçbir yerinde kayıtlı değildir. 

Tespit ettiğimiz adını, bu yüzden,  

köşeli parantez içinde vermiştik.  

Yazım stilimizden haberdar olmayan  

Tez sahibi bu bilgiyi de kitapta basılıymış 

gibi kopyalamıştır.  
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Wiliknson’ın, bizim edisyon kritik yaptığımız iki ayrı baskısının Tez’in 

Kaynakça’sındaki görünüşü yukarıdadır. Tez sahibi, Wilkinson’ın ikinci kitabının adını koyu 

yazmamıştır; ikinci kitabın bilgisini, sanki ilk kitabın bibliyografya bilgisinin bir parçası 

sanmış gibidir. 
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ANALİZ 

 

Konu ve Zaman Sınırlaması 

 

Bir bilimsel araştırmanın ilk aşamaları konuyu seçmek ve sınırlandırmaktır. Tez 

sahibinin ele aldığı konunun -Tez’in adı ve içeriği arasında uyumsuzluklar bulunmaktadır- 

“Batılı seyyah ve ressamlarda Mevlevîlik” olduğu görülmektedir. Ki bu, kitabımızın adının 

bir başka söylenişi olmaktadır (Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı 

Seyahatnamelerinde Mevlevîlik). Tez’in konusu orijinal ve özgün değildir; kitabımızın 

konusunun tıpatıp aynıdır. Bu konu kitabımızda 1001 ansiklopedik sayfaya yayılacak şekilde, 

zaten son derece kapsamlı olarak işlenmiştir. Tez’in zaman sınırlaması için her ne kadar 

Önsöz’de “15. yy ve 19. yy.lar arası” denilse de, ilk resim –Mevlevîlikle ilgili olmasa da- 

1568 tarihlidir yani 16. yy.dandır ve son resim 1928’den yani 20. yy.dandır (Tez sahibinin 

yüzyıl kullanımı hatalıdır). Tez’in zaman sınırlamasının da kitabımızla tıpatıp aynı olduğu 

görülmektedir. Kitabımızda yer verilen seyahatname ve resimler 16-20. yy.lar arasındadır. 

Tezin konu ve zaman sınırlaması kitabımızla tamamen örtüşmektedir.  

 

Tez’in Resimler Bölümü Dışındaki Metinleri 

 

Tez’in, iddianın kanıtlanacağı ana eksenini oluşturan dördüncü bölümüne hazırlık 

mahiyetindeki üçüncü bölümünün ilk kısmı “Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde 

Mevlevîlik” adını taşımaktadır. Kitabımızın ve yüzlerce seyahatnameyi karşılıklı analizlerle 

topluca değerlendirmeye tabi tuttuğumuz onun ikinci bölümünün de “Batılı 

Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” adını taşıdığını tekrarlayalım. Yersiz bir “gezgin” ilâvesiyle 

(seyahatname kelimesi seyyah yani gezgini zaten içermektedir) hem kitabımızın, hem de 

kitabımızın bir bölümünün adı kopyalanmıştır. Bu başlık içeriğe dair kopyalamaların da 

habercisi gibidir. 

 

10 sayfa ve 36 paragraftan oluşan üçüncü bölümün ilk kısmında, altına bir kaynak 

belirtilmemiş beş paragraf görülmektedir; bunlardan Tez sahibine ait olabileceklerini tahmin 

ettiklerimiz en başta, ortada ve en sonda yer almaktadırlar. Kalan paragrafların çoğunun 

sonunda, bazılarınınsa içlerinde de birkaç tane olmak üzere kaynaklar verilmiştir. Toplam 47 

kaynak gösterilmiştir. Çelebi (2), Cunz, Şimşekler, Mansel, Neave (2), Ekrem, Ricaut, Şirin, 

Vett, Schiffer, Pardoe ve Ergin’den oluşan toplam 14 kaynaktan alıntılanan metinlerin 
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kitabımız dışından oldukları anlaşılmaktadır. 3 adet cümleye “Duru, 2012” diye kitabımız 

kaynak gösterilmiştir. Kalan 30 kaynak için, her ne kadar bazı seyyahların adları yazılmışsa 

da, o seyyahların kitaplarında bu cümleler yer almamaktadır. O cümlelerin tamamı 

kitabımızın “Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümünden kelime ve cümle yapısı 

değişiklikleriyle kopyalanmıştır. Bize ait analiz, değerlendirme, tespit ve yorumlar içeren 

cümlelerimize, kitabımız ve biz kaynak gösterilmek yerine, analizlerini yaptığımız 

seyahatnameler için verdiğimiz dipnotlardaki seyyahlar kaynak gösterilmiştir. Ayrıca, kaynak 

yazılmadığı için Tez sahibinin kendi cümleleri gibi görünen ama aslında küçük değişikliklerle 

bizden kopyalanmış paragraf içi cümleler ve hatta paragraflar bulunmaktadır.  

 

Tez sahibi, tezinin Giriş ve üçüncü bölümün “Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde 

Mevlevilik” başlıklı ilk kısmına; kitabımızın, yüzlerce seyahatnamenin analizini yaptığımız 

“Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümünden 36 paragraflık metin (biri tekrar) 

alıntılamış, sadece üçünde bize atıfta bulunmuştur. Matematiksel ifadeyle, kitabımızdan 

yapılan alıntıların sadece % 8,33’ünde bizi kaynak göstermiştir. Yani, Tez sahibinin 

kitabımızdan intihal oranı % 91, 67’dir.  

 

Tez’de Yer Alan Resimler, Resim Yazıları, Resimlerin Tanıtım Metinleri 

 

(Burada yer alan değerlendirmelerimizde “resim” kelimesini, anlamını genişleterek, 

“tasvir” anlamında kullanacağız.) 

 

Bir tezin, adı üzerinde bilimsel bir hipotez ortaya koyması ve bunu kanıtlaması 

gerekir. “Resim ve Mevlevîlik” bağlamında, bir tezin tez olabilmesi için;  

 

1. Asıl bulunduğu yer dışında daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bir resmi; ressam, 

gravürcü gibi yapımcılarının adları, bulunduğu yer ve teknik yapı bilgileriyle 

yayınlamak, 

2. Daha önce yayınlanmış olsa bile, resmin yapımcıları, bulunduğu yer ve teknik 

yapısına dair yeni bilgiler tespit etmek veya yanlış bilinenleri düzeltilmek, 

3. Daha önce Mevlevîlikle ilgisi fark edilmemiş bir resmin, diğer yazılı ve görsel 

kaynakların desteğinde Mevlevîlikle ilişkisini kurmak 
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hedeflerinden biri veya birkaçına ulaşması gerekir. Burada eleştirdiğimiz tez bu hedeflerden 

neredeyse hiçbirine ulaşamamıştır.  

 

Tez’le aynı başlığı yani “Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesinin Batılı Sanatçıların 

Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması” başlığını taşıyan dördüncü bölüm Tez’in omurgasıdır. 

Mevlevîlikle ilgili resimlerin yoğunluğu bu bölümdedir. Seyyah, ressam veya gravürcülerin 

portreleri; kitapların kapak ve sayfa görüntüleri, fotoğraflar vs. dışında, Tez’de yer alan sanat 

ürünü resim sayısı toplam 86’dır. Bunlardan 11 adedi Mevlevîlik dışındaki tarikat veya 

konularla ilgilidir. Kalan 75 resim Mevlevîlikle ilgilidir. Bu resimlerin 69 adedi Mevlevîname 

kitabımızda, 2012 yılında; yayınlandıkları kitabın cilt ve sayfa numarası, sergilendikleri müze 

veya koleksiyon gibi ayrıntıları içeren kaynak bilgileriyle yayınlanmışlardır (Kitabımızda 

Mevlevîlikle doğrudan ilgili veya tarafımızdan ilişkilendirilmiş 703 adet tasvir yer almıştır).  

 

Bu 69 adet resimden 30 adedi Mevlevîlikle ilgileri ilk bakışta görülmesi zor olan 

resimlerdir. Bunlar ya kaynaklarında daha genel tabirlerle yani derviş ve türevleri gibi 

tabirlerle tanımlanan ya da çok başka konuları içeren ama Mevlevîlik bakış açısıyla 

bakıldığında ancak bu unsurların görülebildiği resimlerdir. Bu resimlerden Uzluk’un ilgi 

kurduğu Ayasofya resmi hariç, kalan 29 adedinin Mevlevîlikle ilgileri tarafımızdan kurularak 

ilk kez kitabımızda yayınlanmışlardır. Tez sahibi, bu resimlerin pek çoğunun Mevlevîlikle 

tarafımızdan kurulan ilgisini görmezden gelip, derviş ve türevleri gibi tabirlerle tanımlayarak 

ve bize değinmeksizin tezine almıştır. Onun, Tez’ine malzeme ambarı saydığı kitabımızdan 

aşırı yoğun yararlandığını açığa vurmamak adına tutturduğu bu yol, “Hz. Mevlâna ve 

Mevlevilik Felsefesinin Batılı Sanatçıların Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması”nı işleyen bir 

tezde, Mevlevîlikle bağı kurulmamış resimlerin neden yer aldığı sorusunu doğurmaktadır.  

 

Tezdeki resimlerin 14’ü -ki bunlar aynı zamanda Mevlevîlikle ilgili resimlerdir- 

“Yeterli Biyografik Kaynağa Erişilememiş Sanatçıların Eserleri” başlığında hiçbir bilgi eşlik 

etmeden, kaynaksız yayınlanmışlardır. Bu başlık altındaki resimlerin 12’si kitabımızda 

kaynak ve teknik bilgileriyle yayınlanmışlardır.  

 

Tez’de yer alıp kitabımızda yayınlanmamış, Mevlevîlikle ilgili 6 adet resim 

bulunmaktadır. Bunların dördü hakkında kaynak bilgisi verilmiştir.  
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Haklarında kaynak bilgisi verilmiş resimlerden biri, kitabımızda bir resmi yayınlanmış 

bir ressamın, aynı koleksiyonda yer alan ikinci resmidir ve kitabımızın yayınından sonra 

dijital sergiye alınmıştır. Bu koleksiyona kitabımızda verdiğimiz kaynak bilgilerinin yeniden 

taranmasıyla ulaşıldığı açıktır.  

 

Haklarında kaynak bilgisi verilmiş resimlerden bir diğeri, kitabımızda Mevlevîlikle 

ilgili hiç bilinmeyen beş resmini yayınladığımız bir ressama aittir. Bu ressama da kitabımızda 

verdiğimiz kaynak bilgilerinin yeniden taranmasıyla ulaşıldığı anlaşılmaktadır.  

 

Haklarında kaynak bilgisi verilmiş resimlerden bir diğeri daha kitabımızda 

Mevlevîlikle ilgili hiç bilinmeyen bir resmini yayınladığımız bir ressama aittir. Ona da 

kitabımızda verdiğimiz kaynak bilgilerinin yeniden taranmasıyla ulaşıldığı anlaşılmaktadır.  

 

Haklarında kaynak bilgisi verilmiş resimlerden sonuncusu, Tez sahibinin Brindesi’ye 

ait olarak gösterdiği bir çizimdir. Dördüncü Bölümün eleştirisinde daha geniş olarak yer 

verdiğimiz bu eserin Brindesi’ye ait olduğu bilgisi fabrikasyon bir bilgidir.  

 

Bu resimlerden kalan ikisi ise “Yeterli Biyografik Kaynağa Erişilememiş Sanatçıların 

Eserleri” başlıklı kısımda bulunduğu yer ve kaynak bilgisi ile teknik özellikler eşlik 

etmeksizin yer almaktadır. Bu son kapsamdaki resimlerden biri kitabımızın yayınından sonra 

Kongre Kütüphanesi’nde erişime açılmıştır ama Tez’de bu kütüphaneden söz edilmemiştir. 

Diğeri ise internet tarama motorunun “Görseller” sekmesinde çıkan bir resim olarak öylesine 

Tez’e yerleştirilmiştir.  

 

Böylece, kitabımızda olmayıp tezde yer verilen Mevlevîlikle ilgili altı resimden üçü, 

zaten kitabımızda en az bir resmi yayınlanmış ressamlara aittir ve onlara, kitabımızda verilen 

kaynak bilgilerinin taranmasıyla erişilmiştir. İki resim, internet tarama motorunun “Görseller” 

sekmesinden kopyalanıp,  hiçbir bilgi eşlik etmeden, kaynaksız olarak Tez’e yerleştirilmiştir. 

Bir resmin ise kaynak bilgileri fabrikasyon üretimdir.  

 

Matematiksel ifadeyle; Tez’de yayınlanan resimlerin % 92’si kitabımız 

Mevlevîname’de 2012 yılında yayınlanarak zaten tanıtılmışlardır.  
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Kitabımızda yayınlanmayan, Tez’de yayınlanan resimlerin oranı % 8‘dir; % 4’ünün 

yapımcılarına ait kitabımızda örnek resimler verilmiştir (Bu resimlerin yapımcılarına 

kitabımızdan ulaşıldığını Tez’in dördüncü bölümünün eleştirisinde her bir resim için 

delilleriyle ortaya koymuştuk). Kalan % 4’ün % 2,66’sı bulunduğu yer ve kaynak bilgisi ile 

teknik özellikler verilmeden yayınlanmıştır; % 1,34’ü ise fabrikasyondur.  

           

 Mevlevîlik bakış açısıyla incelenip, Mevlevîlikle ilişkisi kurulan resimlerin tamamı 

yani % 100’ü kitabımızda yayınlanarak zaten tanıtılmışlardır.  

 

Bir tezde beklenen yenilik içermek ve orijinal olmak iddiasında resimlerden de elde 

bir şey kalmamıştır.  

 

SONUÇ 

 

Tez sahibi tezine, bilime yenilik getirdiği ve özgün olduğu görüntüsünü vermek için, 

başta fikir ve metodumuzu kendine mâl etmiş; kitabımızdan kaynak, metin, resim, resim 

yazısı kopyalamaları yapmıştır. Bu kopyalamaları gizlemek için, metin ve resim yazılarımızın 

kelimeleri ve cümle yapılarında değişiklikler yaparak alıntılama yöntemine başvurmuştur. 

Yenilik ve özgünlük iddiasını ispat için, yer verdiğimiz yüzlerce resimden, genellikle ilk kez 

kitabımızda yayınlananları seçmiştir. 

 

Tez’deki bize ve kitabımıza yönelik bilimsel yayın etiği ihlâlleri özetle şunlardır: 

          

1. Yıllar süren araştırmalarımız sonucunda, özgün bir fikir ve metotla, orijinal bir 

çalışma olarak, tarihsel süreçte Mevlevîlikle ilgili Batılılar tarafından oluşturulmuş 

yüzlerce yazılı ve görsel malzeme 2012 yılında kitabımızda yayınlanmıştı. Kitabımız, 

bu malzemelere dair tarafımızdan özgün metin çevirileri, karşılaştırmalı analizler, 

sayfa numarasına kadar bibliyografik bilgiler; ressam ve gravürcü gibi yapımcı, 

bulunduğu yer ve teknik bilgileri, resim yazısı çevirilerini de içermektedir. Bu 

yapısıyla kitabımızın, bu alanda çalışmak isteyenler için hazır kaynak ve veriler 

barındırdığı ortadadır. Evvelce mirî malı gibi kullanılan Mevlevîlik tasvirlerini, 

bilinmeyenleri de tespit ederek, kronolojik bir sırayla; yapımcı, yapım tarihi, teknik 

özellik ve bulunduğu yer bilgileriyle bir araya getirmek fikri bize aittir ve bunu 

gerçekleştirerek kitabımızda yayınladık. Tez sahibi, kitabımızı kılavuz olarak 
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kullanmış, hazır değerlendirme, yorum, tespit, kaynak ve verilerimizden yararlanmış 

ama özgün fikrimize, Tez’in konusuyla ilgili orijinal bir kaynak olan çalışmamız ve 

içeriğine bir cümleyle de olsun değinmemiştir. Yöntemi de kopyalanan çalışmamız 

yansıtılmamış, ona saygı gösterilmemiştir. 

2. Kitabımızda; seyahatnameler ve resimlerde Mevlevîlik konusuyla ilgili kaynakların 

neredeyse tamamına yakını, ilgili metin veya resmin bulunduğu yerin ayrıntılı, tam 

bibliyografik bilgileriyle tespit edilmiştir. Yani kitabımız kaynakların kaynağı gibidir. 

Bir bakıma harita veya navigatör işlevi de görmektedir. Kitabımızdaki hazır 

bilgilerden yola çıkılarak, internette başka dijital kaynaklara son derece zahmetsiz 

ulaşmak mümkündür. Alıntılanan metin ve resimlerde kitabımızdaki sıralamanın bile 

korunduğu Tez’de, kitabımızın yol gösterici işlevine değinilmemiştir. 

3. Tez sahibi, tezi boyunca, bizden yaptığı atıfsız alıntılarla, kendisini, Batılı seyyahlar 

nazarındaki Mevlevîlikle ilgili genellemeler yapmaya izin verecek nicelikte 

seyahatnameyi incelemiş gibi göstermiştir. 

4. Tezin 26-36. Sayfalar arasında yer alan “Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde 

Mevlevilik” başlıklı bölümün neredeyse tamamı, kitabımızdan intihallerle 

oluşturulmuştur. 

5. Kitabımızın “Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümünden kelime ve cümle 

yapısı değişiklikleriyle kopyalamalar yapılmış; bize ait analiz, değerlendirme, tespit ve 

yorumlar içeren cümlelerimize, kitabımız ve biz kaynak gösterilmek yerine, 

analizlerini yaptığımız seyahatnameler için verdiğimiz dipnotlardaki seyyahlar kaynak 

gösterilmiştir.  

6. Kitabımızdan küçük değişikliklerle bazı çeviri metinler kopyalanmış, yabancı dildeki 

kitap ve yazarı kaynak gösterilmiştir. Böylece çeviri metne kitabımızın kaynaklığı 

gizlenmeye çalışılmıştır. Tez sahibi, o yabancı dilden o metnin çevirisini kendi yapmış 

gibi göstermiştir. Yabancı dilden çevrilmiş bir metnin, o yabancı dildeki bibliyografik 

bilgilerini vermekle yetinmek, sadece etik bir ihlâl değil, aynı zamanda, o kitap 

açıldığında orada sanki Türkçe bir metin varmış gibi, okuyucuyu da yanıltan bir 

tutumdur.  

7. Kitabımızın aynı sayfasından alınan bir cümle için atıf yapılırken, bir üst veya 

altındaki cümle için yapılmamıştır. 

8. Bilimsel çalışmalarda bir kaynak asıl dilinden tekrar değerlendirilebilir. Bu durumda, 

araştırmacıdan önce o asıl kaynağı doğrudan ya da değerlendirmeyle yayınlamış 

yazarlar hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır. Eğer dikkate alınıyorsa, aktarma ve 
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çevirilere ikili atıf yapılmalı (falandan aktaran filan ya da falandan çeviren filan), 

analiz metinlerine sadece analiz eden kaynak gösterilmelidir. Her hâl ve kârda, asıl 

kaynaktan haberdar olunmasını sağlayana da değinilmelidir. Tezde bu ilkelere riayet 

edilmemiştir. 

9. Tez’de yer alan resimlere; hemen hemen tamamı daha önce kitabımızda yayınlanmış 

olmakla; Mevlevîlikle ilgili tasvirleri bulmak, bir tasvirin Mevlevîlikle ilgili olup 

olmadığını tespit etmek ve resimlerin kaynak bilgilerine ulaşmak zahmetinden azade 

olarak erişilmiş ama bize değinilmemiştir. Bulunduğu yer bilgileri ayrıntısıyla zaten 

kitabımızda verilmiş ve zaten orada yayınlanmış resim ve verilere, sadece, başta 

internet kaynakları olmak üzere, diğer kaynaklardan biyografik malzeme eklenmiş, 

sanki resimler o kaynaklarda yer alıyormuş gibi sunulmuştur. Tez sahibi, ilk üç beş 

resimden sonra artık Kaynakça’sında yer alan hiçbir yazılı kaynağa atıf veremez hâle 

gelmiş, bizi kaynak göstermemek için sadece internet kaynaklarını vermek durumunda 

kalmıştır. Ki o kaynakların da Mevlevîlikle ilgili resimlere dair veri içermediklerini 

delilleriyle ortaya koyduk.  

10. Kitabımızdan resimler seçilirken az bilinir olmalarına veya daha önce kitabımız 

dışında yayınlanmamış olanlarına ağırlık verilerek, yenilik getirme, özgün olma 

görüntüsü verilmeye çalışılmıştır. 

11.  Vanmour’un saka, Castellan’ın külâh, Preziosi’nin Kapalıçarşı, Sharopenko’nun şeyh, 

Aivazovsky’nin kahvehane, Gérôme’un müftü ve cami temalı resimlerini örnek 

verebileceğimiz ve Mevlevîlikle ilişkisi, tespit edebildiğimiz kadarıyla, ilk kez 

tarafımızdan kurulmuş 29 resim Tez’e alınmış ama tespitimiz ve yorumumuza 

değinilmemiştir.  

12. Tez’deki resimlerin çoğunda, bizim resim altı yazılarımız küçük değişikliklerle 

kopyalanarak, bize değinilmeden kullanılmıştır.  

13. Mevlevîlik bahsinde yazanlar arasında “raks eden dervişler” ibaresi bize has bir çeviri 

kullanımıdır. Resim yazılarında bu ibarenin kullanılması bizden kopyalamanın 

delillerinden biridir. 

14. Kaynakça’da, kitabımızdan etik dışı olarak alıntılanan metinlerin bibliyografik 

bilgileri de aynıyla kes-kopyala-yapıştır yapılmış, sadece seyahat edilen şehir ve ilgili 

metnin bulunduğu sayfa bilgileri silinmiştir. Kitabımızdan kopyalanan bibliyografya 

stili, diğer kaynakların stilinden bariz farklılık göstermektedir. 
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Hiç kaynak göstermeden, atıf yapmadan bir tez olamayacağından, Tez sahibi, bizim 

dışımızda yararlandığı kaynaklara genellikle atıf vermiştir. Kitabımızdan yararlandığı kısımlar 

için, metinlerde sadece % 8’ine kitabımızı kaynak göstermiştir. Resimlerde ise bize hiç 

değinmemiş, resim, resmin yer ve teknik bilgisi verileri için ya uygun olmayan yani o resim 

veya verileri barındırmayan başka kaynak –neredeyse tamamı internet kaynağı- göstermiş 

veya kendi araştırmasının sonucu gibi yayınlamıştır.  

Tez’in ana kaynağı kitabımızdır. Kitabımız görünür kılınmaktan sakınılmış, onu 

saklamak ve gizlemek için kastî çaba gösterilmiştir. Tez sahibinin tezi, küçük bir miktarı 

sağdan soldan ve kalanın neredeyse tamamı kitabımızdan derlenmiş veri ve kaynaklarla 

oluşturulmuş, özgün ve orijinal olmayan bir çalışmadır. 

Eleştirimizin “Bilimsel Etik ve İntihal/Aşırma” başlıklı bölümünde yer verdiğimiz beş 

ayrı sınıflama ile ilâveten YÖK sınıflamasında yer verilen bilimsel etik ihlâllerinden, yukarıda 

ayrıntı ve delilleriyle ortaya koyduğumuz üzere, Tez’de bulunanları şöyle listelenebilir: 

 

TÜBİTAK (2006): Uydurma (fabrication), aşırma/intihal (plagiarism), diğer.  

Emin KANSU (1994): Bilimsel korsanlık (piracy), intihal (plagiarism), saptırma 

(fabrication, desk-research, dry-lab). 

plagiarism.org’tan aktaran UÇAK ve BİRİNCİ (2007) (Kaynak göstermeden): 

Hayalet yazar (The ghost writer), mevcut yazı (the potluck paper), zayıf / yetersiz gizleme 

(kılık değiştirme saklama) (the poor disguise), fotokopi (the photocopy), emek tembelliği (the 

labor of laziness). 

plagiarism.org’tan aktaran UÇAK ve BİRİNCİ (2007) (Kaynak göstererek): Yanlış 

bilgilendirme (the misinformer), mükemmel suç (the perfect crime). 

plagiarism.org (2014): Kopyalama (Ctrl-C), bulma-değiştirme (find-replace), melezleme 

(hybrid), lapa yapma (mash up), 404 hatası yapma (404 error), toplama (aggregator). 

YÖK (2016): İntihal, sahtecilik 

 

Tez’deki bilimsel etik ihlâlleri TDK ve YÖK’ün verdiği tanımlara göre, intihal fiiliyle 

tamamen örtüşmektedir: 

 

"Aşırma: Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi 

gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma, intihal" 

(TDK, 2007) 
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“İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini 

bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi 

göstermek.” (YÖK, 2016) 

 

 

DANIŞMAN VE JÜRİ ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI 

 

 Bir tez danışmanının ve o teze onay verenlerin, önce konu, ardından içeriğin orijinal 

olup olmadığını sorgulaması gerekirdi. Bu tezde her iki sorgulamada da titiz olunmadığı 

görülmektedir.  

 

Tezin “Yüksek Lisans Tezi Kabul Formu” sayfasında şu metin yer almaktadır: 

 

“Ayşegül SUTEKİN tarafından hazırlanan "Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesinin 

Batılı Sanatçıların Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması" başlıklı bu çalışma ........ tarihinde 

yapılan savunma sınavı sonucunda oy birliği/oy çokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz 

tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.” 

 

 Danışman Dr. Öğr. Ü. Fatma Nurcan Sert, üyeler Dr. Öğr. Ü. Ahmet Türe ve Dr. Öğr. 

Ü. Hülya Karoğlu tarafından bu beyanın altına imza atılmıştır. İmza sahiplerinin tezi ve 

sahibini sınava tabi tutup başarılı bulmadan önce, bilimsel etik bakımından da 

değerlendirmeleri arzu edilirdi. İntihal işleminden geçmemiş bir tezin savunma aşamasına 

geçmemesi gerekirdi. Birlikte yaptıkları yayınla tez sahibiyle intihal tutumunda ortak 

olduğunu gösteren Danışman
36

’ı ayrı tutarsak; jüri üyeleri, belli ki, tezin sadece şekil şartlarını 

sağlayıp sağlamadığıyla ilgilenmişlerdir; bunun ne kadar sağlandığı ise ayrı bir tartışmanın 

konusudur. Böyle bir tezin kabulüyle, Tez sahibi ve Danışman’ın yanı sıra, onların da, ‘Batılı 

seyahatnameleri, resimler ve Mevlevîlik’ konusundaki bilimsel yeterlikleri tartışmaya açık 

hâle gelmiştir. Zira tezin Kaynakça’sına yazılan kaynaklardan; hiç olmazsa, kitabımızdan 

haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır. Yoksa Önsöz’ünden Kaynakça’sına kadar intihalle dolu 

bir teze onay vermek mümkün olabilir miydi? 

 

                                                 
36

 Tez sahibinin tez danışmanı ile birlikte yaptıkları ve bizden intihallerin en yoğun yapıldığı kısmın İngilizceye 

çevirisinden meydana gelen yayın için  “Tavşanın Suyunun Suyunun Suyunun Suyu” başlıklı bir eleştiri yazıp 

yayınlayacağız. 
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TEZ SAHİBİNİN İNTİHAL MOTİVASYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Tez sahibi, kitabımızı kaynak göstermekle basitçe hallolabilecek bir konuyu neden bu 

kadar çetrefilli hâle getirmiştir diye kendimize çok sorduk. Sıradan bir makalede bize atıf 

yapmakla, bir tezde atıf yapmak arasında şöyle bir fark gördük: Tez; orijinal olmak, bir 

yenilik getirmek zorundadır. Önsöz’ünden dipnotuna kadar kitabımızın kaynaklığında 

oluşturulmuş bulunan, Tez’in eksenini oluşturan ‘seyahatname metinleri ve resimlerde 

Mevlevîlik’le ilgili iki kısmında, hemen her cümle ve resmin altına kitabımız kaynak 

gösterilseydi, geriye orijinal olmak ve yenilik getirmek adına hiçbir şey kalmayacaktı. Bu 

yüzden, kitabımızdan kaynak gösterilmeden değişik yöntemlerle alıntılanan metin, resim ve 

resim bilgilerinin Tez’e orijinallik görüntüsü vermesi umulmuştur Bu görüntünün, 

kitabımızdan haberdar olanları ve bilimsel yayınları eleştirel okuyabilenleri etkilemediği 

kesindir. Tez sahibi, orijinal oluşu yakalamak için tezinde kısa yol kullanmıştır; buna intihal 

deniyor. Bilimde kısa yol gibi görülen intihal, aslında, bir bakıma, bilimde intihardır. 

 

 Tez sahibinin neden yüksek lisans yapmak istediği, hangi uygunlukları taşıdığı için bu 

programa kabul edildiği gibi sorular eleştirimizin dışındadır ama tez sahibinin neden 

kitabımızı tezinin tek ve temel intihal kaynağı olarak tespit etmiş olabileceğine dair bazı 

tahminlerde bulunmak istiyoruz. Yukarıdaki sayfalarda her metin ve her resim için tek tek 

delilleriyle ortaya koyduğumuz gibi, konu dışı, sayfa doldurucu bilgi kalabalıkları dışında, 

Tez’in, seyahatname metinleri ve resimlerde Mevlevîlikle ilgili olan bölümlerinin neredeyse 

bütünü kitabımızdan intihaldir. Kitabımız Mevlevîname 1001 ansiklopedik sayfadan oluşan 

çok hacimli bir eserdir. Batılı seyahatnameleri ve resimlerinde Mevlevîlik konusunda efradını 

câmi, ağyarını mâni bir eserdir. Olması gereken içinde, olmaması gereken dışındadır. Engin 

bir kaynak bolluğu içermekte, bu kaynakların yazılı olanlarının cilt ve sayfa numaralarına 

kadar bibliyografik bilgileri, görsel olanlarının bulunduğu yer, yapımcı ve teknik bilgileri 

düzenli ve kolay erişilir bir şekilde bulunmaktadır. Yazar adlarını da içeren ve konu tanımlı 

bir Dizin’e sahiptir. Yabancı dillerdeki metinleri, daha önceden yapılmış hiçbir çeviri dikkate 

alınmadan; yazarlarının kelime dağarcıkları, dil kullanımı, bilgi ve kültür seviyeleri dikkate 

alınarak ve dönem havasını verebilmek için, kelime seçiminde özellikle biraz geriye gidilerek 

tarafımızdan çevrilmiştir. Kitabın içindeki büyükçe, ayrı bir müstakil kitap hacmindeki “Batılı 

Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümü, bu konuda yapılmış, tamamen orijinal kaynaklar, 

metinler ve resimlere dayanan en kapsamlı analizdir. Mevlevîname kitabımız, konusunda 

“armut piş, ağzıma düş” kabilinden bir kitaptır. Mevlevîname; yüzlerce yüksek lisans tezi, 
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onlarca doktora tezi çıkarabilecek hacim, kaynak ve içerik yoğunluğuna sahiptir. Tez sahibi 

kısa yol arayışında; akademiye mensup kimselerce kaleme alınmış, herkes birbirini kaynak 

göstererek aynı malumatın giderek şişirildiği zayıf içeriğe sahip, 5-10 sayfadan ibaret olduğu 

için kontrolü kolay ve herkesin internetten erişilebileceği kaynakları amacına uygun 

görmemiş; bir amatörün kitabının intihal için daha ‘biçilmiş kaftan’ olduğunu zannetmiş 

olabilir. Mevlevîname, her okuyucusunun kolayca hâkim olamayacağı hacim ve yoğunluğu ile 

içerisinden aşırılacak parçaları tanımakta kontrolü zor bir kitaptır. Ondan kaynaksız alıntı 

yapmak gölden bir bardak su almak gibi görülebilir. Mevlevîname’de sayılamayacak kadar 

çok sayıda yeni ve orijinal veri vardır; bunlardan bir kaçını kendine mâl ederse fark 

edilmeyeceğini, en azından yazarının umursamayacağını düşünmüş olabilir. Mevlevîname göz 

önünde bir kitap değildir. İnternetten indirilebilir değildir (Tez’i görünce, bundan sonra 

intihalcilerin belki cesareti kırılır ve gerçek, dürüst araştırmacılar ona daha kolay erişebilir 

diye, 15.10.2022 tarihi itibarıyla https://independent.academia.edu/RIZADURU adresinde, iki 

cilt hâlinde, indirme dâhil, sınırsız erişime açılmıştır). Kitabımızın ilk baskısının tamamı, 

ikinci baskısının bir kısmı satılmamış, basımı yapan kurum tarafından ücretsiz dağıtılmıştır. 

Kitabı, internette ikinci el kitap sitelerinde, yeni fiyatının dört beş katı fiyatla pazarlayanlar 

görüldüğüne göre, ya değer bilmezlerin ya da değerin para olduğunu sananların ellerine 

düşmüştür; yine de gerçek bilim adamlarında da yok değildir. Yani Mevlevîname herkesin 

bildiği, erişebildiği ve kolayca kontrol edebildiği bir kaynak olarak görülmemiş; bu yüzden 

intihale uygun sayılmış olabilir. Bir de Mevlevîname’nin yazarı, akademi dışından biri olması 

hasebiyle, saygıya ve dikkate değer, hakkı ve hukuku korunmaya lâyık biri görülmediği için, 

eser de ona lâyık görülmemiş olabilir. Bizi bilmeyip, kendi gibi bilmiş olabilir; çalıp çırpıp 

yazmıştır, biz de ondan aşırırız demiş olabilir. Yazarı intihali tespit edemez, etse de onu 

ispatlayıcı bir çaba için zamanı, enerjisi, sağlığı elvermez diye düşünmüş olabilir. En nihayet 

“herkesi kör, âlemi sersem” sanmış olabilir. 

 

 

SON SÖZ 

  

Tez sahibi Ayşegül Sutekin “Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesinin Batılı 

Sanatçıların Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması” başlıklı yüksek lisans tezinde, 

“Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” 

kitabımızdan yaptığı alıntılarda, kitabımız ve müellifi olan bizi kaynak göstermekten 

kaçınmak suretiyle, pek çok bilimsel yayın etiği ihlâli gerçekleştirmiştir. İntihallerle dolu, 
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20.152 kelimelik bu yüksek lisans tezinden, kapak ve İçindekiler haricinde,  bir çile yani 1001 

kelime fazla olan bu eleştirimizle, bir “anti yüksek lisans tezi” yazmış olduk. Nasıl ki 

intihallerle dolu yüksek lisans tezleri sahiplerini üniversiteye, doktoraya, doçentliğe, 

profesörlüğe yaklaştırıyorsa, biz de bu “anti yüksek lisans tezi”yle, ne mutlu ki, o mekân ve 

makamlardan o kadar uzaklaşmış olduk. 

 

 Yukarıdaki sayfalarda, Tez’in, bilime yenilik getirmediği, özgün olmadığı, hatta 

mevcut bilimsel gelişmeden de bir geriye gidiş olduğunu gösterdik. Bu hâliyle, eleştirdiğimize 

tez değil de; uygun atıflar yapılmadan alınan metin ve resimlerin bilimsel metot 

uygulamaksızın yığıldığı zayıf bir derleme denilebilir en fazla. Bu Tez bir yüksek lisans tezi 

olarak kabul edilmemeliydi. 

 

Tez sahibi, Önsöz’de “Bu alanda araştırmalar yapanlara kaynak teşkil etmesi ve katkı 

sağlaması dileği ile” diyerek, tezini “kaynak eser” konumuna oturtuyor. Tespit edebildiğimiz 

hiçbir orijinal fikir ve veri barındırmayan, en başta ve yoğunlukla kitabımız Mevlevîname 

olmak üzere, usulüne uygun veya olmayarak muhtelif kaynaklardan aktarımların boca edildiği 

bu tezin kaynak olarak kullanılması kanaatimizce mümkün değildir.  

 

Mevlevîname ve öteki eserlerimizin, orijinal bir fikre sahip olmadan, emek 

harcamadan yüksek lisans ve doktora tezleri çıkartabilecek anonim bir kaynak olmadığı 

uyarısını yapıyoruz. Tez ve sahibine yönelik disiplin, etik kurul, idarî ve yargısal hukuk 

yollarına başvuru hakkımızı saklı tutuyoruz. Bir de doktora tezi için intihal eleştirisi 

yazmamayı diliyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


