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Ayşegül Sutekin’in Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesinin Batılı Sanatçıların 

Eserlerinde Konu Olarak Yer Alması başlıklı tezinde,
1
 Mevlevîname2

 kitabımızdan çok sayıda 

ve türde intihallerde bulunduğunu 125 sayfalık eleştirimizde delilleriyle ortaya koymuştuk.3
 

Kendisini Tez sahibi olarak andığımız Ayşegül Sutekin, tezinin kabulünden bir yıl sonra, bu 

kez Tez Danışmanı Dr. Öğr. Ü. F. Nurcan Sert’le (bundan sonra Danışman olarak anılacak) 

bir makale
4
 yayınlamıştır. Bu makale, Tez’deki bizden intihallerin en yoğun yapıldığı kısım 

olan, “Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde Mevlevilik” kısmının kelime kelime İngilizceye 

çevirtilmesiyle5
 oluşturulmuştur.  

 

Bilimsel yayın etiği terminolojisinde dilimleme ve duplikasyon denilen ihlâl türlerinde 

bir yayın olan bu makaleye, Tez Danışmanının ortak yazar olarak katılması bazı sorular 

doğurmuştur. Eleştirisinde delilleriyle ortaya koyduğumuz üzere, Tez’in, kitabımızdan metin 

intihallerinin en yoğun yapıldığı bir kısmının kelime kelime İngilizceye çevrilmeye 

çalışılmasıyla oluşturulan bu sun’i yayına adını yazdıran Danışman, kendisini intihal fiiline de 

katmış olmaktadır. Organize bir intihal vak’ası ortaya çıkmıştır. İngilizce çeviri makalenin 

Tez’in bir kısmı olduğu ortadayken, Tez’in en azından bu kısmının yazımına Danışman da mı 

katılmıştır diye sorulmalıdır. Tez’in yazımına katılmamışsa, bu makalede ne değişmiştir de 

Danışman adını oraya yazar olarak ekletmiştir sorusu da bunu izlemelidir. Yaptığımız 

araştırmada, makalenin yayınlandığı internet dergisinin SCI, SCI-E ve AHCI kapsamında 

                                                 
1
 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp Tez no: 550581 Erişim tarihi: 15.10.2022 

2
 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 
3
 Dr. Rıza DURU, Mevlevîname Kitabımızdan İntihallerle Dolu Bir Yüksek Lisans Tezi, 

https://independent.academia.edu/RIZADURU; https://semazen.net/mevleviname-kitabimizdan-intihallerle-

dolu-bir-yuksek-lisans-tezi/, 06.11.2022 
4
 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.  
5
 Neden “çevirtilme” dediğimiz için, bk. DURU, Mevlevîname Kitabımızdan İntihallerle Dolu Bir Yüksek 

Lisans Tezi, s. 34, 55, 58. 
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taranmadığını tespit ettik. Böylece, 2000 bilimsel yayın puanı getiren bu yayına kendini ikinci 

yazar olarak ekleten Danışman, YÖK mevzuatı gereğince, bu toplam puanın %40’ını yani 800 

puan almıştır. Allah bereket versin. 

 

Tez’in üçüncü bölümünün ilk kısmı olan “Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde 

Mevlevilik” başlıklı kısmın neredeyse tamamının; kitabımızın “Batılı Seyahatnamelerinde 

Mevlevîlik” bölümünden kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle kopyalanmış olduğunu; bize 

ait analiz, değerlendirme, tespit ve yorumlar içeren cümlelerimize, kitabımız ve biz kaynak 

gösterilmek yerine, analizlerini yaptığımız seyahatnameler için verdiğimiz dipnotlardaki 

seyyahların, bazen de zımnen Tez sahibinin kaynak gösterildiğini söylemiştik. Kitabımızı 

hazırlarken, seyyahların kitaplarından Mevlevîlikle ilgili metin kısımlarını belirlemiş, o 

metinleri bulunduğu yabancı dilden Türkçeye bizzat çevirmiş (Kitabımızın “Çeviri Metinler” 

bölümü), sonra bu yüzlerce seyyaha ait çeviri metinleri birbiriyle karşılaştırarak ve 

içeriklerine göre tasnif ederek bir analiz çalışması yapmıştık (Kitabımızın “Batılı 

Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” bölümü). Tez’in andığımız kısmındaki, seyyah adları veya 

zımnen Tez sahibinin kaynak gösterildiği cümle veya paragraflar, işte bu analiz çalışmamız 

olan “Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” başlıklı bölümden kelime ve cümle yapısı 

değişiklikleriyle kopyalanarak kullanılmıştı. Bu makalede ise, Tez’e intihal edilen bu cümle 

veya paragraflarımız İngilizceye çevirtilmiştir. Böylece, seyyahların yabancı dildeki 

metinlerinden başlayan ve İngilizce makalede son bulan beş aşama veya derece ortaya çıkmış 

olmaktadır.  

 

Önce, iki derece ilâvesiyle eleştirimize adını veren deyimin kaynağı olan fıkrayı 

hatırlayalım: 

“Bir vakit bir köylü Hoca merhûma bir tavşan getirir. Hoca köylüye elden geldiği 

kadar izzet ve ikrâm eder. Bir hafta sonra yine gelir. Hoca tanımaz. "Geçen hafta size tavşan 

getiren köylüyüm." der. Hoca hüsn-i kabûl gösterip çorba çıkarır. "Tavşan suyundan çorbaya 

buyurun." diye latîfe eder. Birkaç gün sonra, üç dört köylü gelip misâfir olmak isterler. Hoca, 

"Siz kimlersiniz?" diye sorar. "Tavşan getirenin komşularıyız." derler. Hoca bunlara da lokma 

çıkarır, mihmân eder. Bir hafta sonra yine birkaç kişi gelirler. Hoca bunlara da sorar. "Tavşanı 

getiren köylünün komşusunun komşusuyuz." derler. Hoca, "Hoş geldiniz.”' deyip ortalık 

kararmadan hemân önlerine bir tas su getirir. Köylüler tasa hayran hayran bakdıkdan sonra, 

"Efendi bu nedir?" demeleriyle Hoca dahi, "Tavşanın suyunun, suyunun, suyudur." demiş.”6
  

                                                 
6
 Mehmet ARSLAN ve Burhan PAÇACIOĞLU, Letâ’if-i Hoca Nasreddin, Sivas, 1996, s. 65. 
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Eskişehir’de doğan ve mezarı da orada, evinin yanında olan
7
 Hoca Nasreddin’den 

kaynağını alan deyimimizin derecelerini belirleyelim: 

 

1. TAVŞAN: Mevlevîlikle ilgili ilk elden gözlem anlatan, yabancı bir dilde seyyah 

metni. 

2. TAVŞANIN SUYU: Bu türden metinlerin bizzat tarafımızdan çevrilmiş ve 

kitabımızın “Çeviri Metinler” bölümünde yayınlanmış hâli. 

3. TAVŞANIN SUYUNUN SUYU: Bizzat tarafımızdan yapılmış çeviri metinlerin 

birbiriyle karşılaştırma ve içeriklerine göre tasnifini de içeren ve kitabımızın 

“Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” başlıklı bölümünde yayınlanan analiz, 

değerlendirme, tespit ve yorum içeren metinlerimiz.  

4. TAVŞANIN SUYUNUN SUYUNUN SUYU: Kitabımızın “Batılı 

Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” ve “Çeviri Metinler” başlıklı bölümlerinden bize 

ait çeviri, analiz, değerlendirme, tespit ve yorum içeren metinlerimizden aşırılan ve 

Tez’in üçüncü bölümünün “Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde Mevlevilik” 

başlıklı ilk kısmında, kaynak göstermeksizin veya seyyah adları kaynak 

gösterilerek kullanılan cümle veya paragraflar. [İntihal aşaması] 

5. TAVŞANIN SUYUNUN SUYUNUN SUYUNUN SUYU: 4üncü maddedeki 

intihal eseri cümle ve paragrafların İngilizce çevirileri. [İntihalin çevirisi aşaması] 

 

TDK Türkçe Sözlüğü’ne göre; “tavşanın suyunun suyu” iki şey arasındaki ilginin çok 

uzak olduğunu anlatan bir deyimdir. İki derece daha ileri götürerek başlık yaptığımız çok çok 

aşırı ilgisizlik durumu ise, tam tamına bu tuhaf İngilizce makaleyi tarif etmektedir.  

 

İngilizce makalenin seyyah metinleriyle ilgisizliğini ifade edebilmek için iki derece 

ilerleterek kullandığımız deyimin anlamı, elbette, 2. ve 3. derecelerde yer alan çeviri metin ve 

analizlerimizi kapsamamaktadır. Gerek metin çevirileri, gerekse de analizlerimizde, metnin 

aslına her zaman sadık kaldığımız ortadadır. Kitabımızın ilk baskısının Önsöz’ünden şu 

cümlelerimizi alıntılıyoruz: 

“Tercümelerde asıl metne ilâvede bulunmadım ve ondan atlamalar yapmadım. Asıl 

metnin yazıldığı devrin ortalama Türkçesine yaklaşmaya, en azından günümüz Türkçesinin 

biraz öncesine gitmeye çalıştım. Türkçede herhangi bir karşılığı olan kelimenin tercümesinde 

                                                 
7
 https://eskisehir.ktb.gov.tr/TR-157549/nasreddin-hocanin-evi-sivrihisar.html Erişim tarihi:10.11.2022  
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muhakkak bu karşılıkları kullandım, Batı dillerinde bulunan bir kelimeyi okunduğu şekliyle 

yazmayı tercüme saymadım. Mesela exercise için, egzersiz değil de tatbik, talim veya idman 

karşılıklarını kullandım. Karşılığını bulamadığım, ancak anlaşılmasında da güçlük 

bulunmayan kelimeleri okundukları gibi bıraktım. Metinlerin üslûp ve tarzlarını yansıtabilmek 

amacıyla uzun cümleleri muhafaza ettim; ancak asıllarındaki fikir ve gözlemleri de eksiksiz 

aktarabildiğimi düşünüyorum. Asıl metinlerin, kelimeleri gibi, cümle zamanı 

uyumsuzluklarını da aynıyla korudum. Bu yüzden metinler okunurken tercüme olduklarının 

hissedilmesi beklenebilir. Daha sonraki araştırmalar için bir kaynak derleme olmasını da arzu 

ettiğim bu çalışmadaki tercümelerin ‘metne sadık’ olmalarını bilhassa hedeflediğimi belirtmek 

isterim. Metne sadakat tercümede her kelimenin tam karşılığını vermekle olabilirdi. 

Seyyah tariflerini terminolojiye veya alışılmış söyleyişe uydurmaya zorlayıcı bir 

tercüme anlayışına hiçbir zaman sıcak bakmadığım gibi, bu eserde de bu yola meyyal 

olmadım. Aslî (orijinal) oluşa darbe vuran o tavır; müşahedeyi çarpıtır ve tekdüzeleştirir, her 

müellife aynı gözlüğü taktırır; onları aynı lügat, terminoloji, kalem mahareti ve tahsil ve kültür 

seviyesi ile donatır. Bu mümkün müdür?” 

 

 Memlekette artık vak’a-i âdiye olmuş bir meselede, eleştirimizin bütününü okumak 

için çok değerli zamanını ayıramayacak okuyucular için her dereceye bir örnek verelim ve 

makalenin tamamını daha sonra iplik pazarına gönderelim. 

 

 Mevlevîlikle ilgili gözlemlerin anlatılması yönüyle ilk kez tarafımızdan kitabımızda 

tanıtılan Emilie Hyacinthe Loyson, 1905 tarihli To Jerusalem through the Lands of Islam adlı 

seyahatnamesinin 221 ve 222. sayfasında şöyle der: 

“Christianity has produced many analogous moods of worship; the Shaking Quakers 

in central New York, the Oscillating and Shouting Negroes of the Southern States, the 

Tremblers in France, the Dance of the Great Spirit of the American Indians, the religious 

dances in the churches in Abyssinia, and also in Spain, which are practised there even to this 

day; dating undoubtedly from David, the sweet singer and poet-king of Israel, 

who danced before the Lord to his own enrapturing music. Poetic and mystic natures are 

instinctively affected by rhythm or measure in musical movement, hence the bewitching, and 

often irresistible charm of the dance; and there may be a deeper analogy than people think 

between the whirling waltzers and the Turning Dervishes; and more than one dancing fanatic 

of the gay and giddy world has avowed a worshipful sentiment; one young lady assuring me 

that she prayed in waltzing.” [Vurgu bize ait] 

[TAVŞAN] 

 



5 

 

Kitabımızın tarafımızdan yapılmış özgün çevirileri içeren bölümü olan “Çeviri 

Metinler”de, bu pasajı şöyle çevirmişiz: 

 

“Hristiyanlık tapınmanın pek çok muvazi hallerini hâsıl etmiştir; merkezî New 

York’ta Shaking Quakers [Sarsılan Kardeşler], kuzey eyaletlerinin Oscillating and Shouting 

Negroes [Sarkaç Gibi Salınan ve Haykıran Zenciler]’i, Fransa’da Tremblers [Titreyenler], 

Amerikan kızılderililerinin Büyük Ruh Raksı, Habeşistan’daki kiliselerdeki dinî rakslar ve 

keza şüphesiz ki onu vecd haline getiren musikisiyle, Efendimiz’den evvel raks etmiş olan 

İsrail’in şirin mugannisi ve şair kralı Davut’tan kalma [bir raksın], bu gün bile icra edildiği 

İspanya’da, şi’rî ve manevî tabiatlar müzikal hareketteki vezin ve ölçü tarafından, raksın 

cazibeli ve mukavemet edilemez tılsımı yüzünden insiyakî olarak müteessir edilirler. Whirling 

Waltzers [Hızla Dönen Valsçiler] ve Turning Dervishes [Dönen Dervişler] arasında ahalinin 

düşündüğünden daha derin bir benzerlik bulunur. Neşeli ve baş döndürücü dünyanın raks eden 

müfritlerinin birden fazlası, raksı huşu uyandıran bir his olarak kabul ve tasdik etmişlerdir -

Genç bir hanım vals ederek ibadet ettiğine beni ikna etmişti-.” 

[TAVŞANIN SUYU –gerçekte, hâlâ tavşan; onun ülke değiştirmiş hâli-] 

 

 Kitabımızın, bize ait analiz, değerlendirme, tespit ve yorumlardan oluşan “Batılı 

Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” başlıklı bölümünde bu metni şöyle değerlendirmişiz: 

“Bayan Loyson merkezî New York’taki Shaking Quakers [Sarsılan Kardeşler], 

Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey eyaletlerinin Oscillating and Shouting Negroes [Sarkaç 

Gibi Salınan ve Haykıran Zenciler]’i, Fransa’daki Tremblers [Titreyenler], Amerikan 

kızılderililerinin Büyük Ruh Dansı, Habeşistan’daki kiliselerdeki dinî danslar ve İspanya’da 

icra edilen Davut’tan kalma danslarla sema arasında muvazilik görür (Dipnot 6: LOYSON, To 

Jerusalem through the Lands of Islam, s. 221-222.)” 

[TAVŞANIN SUYUNUN SUYU –gerçekte, hâlâ tavşan; onun evcilleştirilmiş 

hâli-] 

 

Tez’de bize ait bu değerlendirme kelimeler ve cümle yapısı değiştirilerek şöyle intihal 

edilmiş: 

Gazeteci Emilie Loyson Amerika’daki “Shaking Quakers” (Sarı Kardeşler), 

Fransa’daki Tremblers (Titreyenler), Kızılderililerin “Ruh Dansı” ve İspanya’da yapılan 

Davut’tan kalan danslarla Sema Ayini arasında benzerlik gördüğünü belirtmiştir (Loyson, 

1905:221-222). 

[TAVŞANIN SUYUNUN SUYUNUN SUYU] 
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Bu paragrafın aynıyla çevirtilmeye çalışılmasıyla İngilizce makaledeki paragraf ortaya 

çıkmış. Her ne kadar eleştirimizin girişinde Tez’in bir kısmının kelime kelime çevirtildiğini 

söylemiş olsak da, bunun da başarılamadığı görülüyor: 

“Journalist Emilie Losyon stated that she saw a similarity between the “Shaking 

Quakers” in America, the Tremblers in France, the "Spirit Dance" of the Indians and the dance 

from the David of Spain (Loyson, 1905, s. 221-222).” [Vurgu bize ait] 

[TAVŞANIN SUYUNUN SUYUNUN SUYUNUN SUYU] 

 

Tavşanla temsil ettiğimiz birinci derecede yer alan  

“İsrail’in şirin mugannisi ve şair kralı” Hazreti Davud, 

beşinci derecede, İspanyalı Davut’a evrilmiştir. Bu İspanyalı 

Davut’a bir de harf-i tarif yani “the” artikeli bahşedilerek 

İngilizcenin evrimi de başarılmıştır. Dördüncü derecede Tez 

sahibi, beşinci derecede ise onunla beraber Danışman’ın da 

üstüne ad koydukları bu metinler; oradaki görüldükleri 

şekilleriyle ne Loyson’da, ne bizim çevrimizde, ne de 

analizimizde yer almaktadır. İntihalde suçüstü olmamak için 

yapılan kelime ve cümle değişiklikleri, en sonunda Tez 

sahibi ve Danışmanı beraberce içine çeken kendi kurdukları 

bir tuzağa dönüşmüştür. İntihal ettikleri metnin altına “Dr. Rıza Duru, Mevlevîname, s. 45” 

yazmamak için "Loyson, s. 221-222” yazan organize ekip, gerçekten Loyson’ın kitabını 

görmüş, okumuş ve analiz etmiş olsalardı, oradaki İngilizce cümleyi aynen makaleye kopyalar 

geçerlerdi. Hadi metin Fransızca veya vazgeçemedikleri İspanyolca olsa, İngilizceye çevirme 

anlaşılabilir. Zaten İngilizce olan bir metni yeniden İngilizceye çevirmeye kalkışmak, zımnen, 

“biz Loyson’ın adını Mevlevîname’de gördük; ne kitabı biliriz, ne de içini” demektir. İlâveten, 

nasıl Tez’de fabrikasyon bilgiler var idiyse, tuhaf İngilizceli bu makale de fabrikasyondan 

nasibini almış görünmektedir.  

Şimdi, Tez’deki sırasıyla, bizden intihal edilen her bir cümle veya paragraf için bu beş 

dereceyi karşılaştırmalı olarak görelim. Mümkün olduğunca her bir veya iki sayfaya sığacak 

şekilde bir beşli karşılaştırma yapılacaktır. Karşılaştırmada metinlerin ekran görüntüleri 

kullanılacak ve resim yazılarında yayının adı (yabancı yazar ve bizim için yazarın soyadı), 

yayın tarihi ve sayfa numarası yazılacaktır. Sutekin’in tezi için “Tez”; onun Sert’le beraber 

hazırladıkları İngilizce yayın için “Makale” yazılacaktır. 

“Temeller yıkılırsa, 
ne yapabilir doğru insan?" 

Davud’un 11. Mezmuru, 3. Söz 
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Yukarıda verdiğimiz örneğin sayfa görüntülerini diğer örneklerden önce veriyoruz: 

Loyson, 1905, s. 222 Loyson, 1905, s. 221 

Duru, 2012, s. 404 
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Duru, 2012, s. 45 

Tez, 2019, s. 29. Kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle aşırılan analizimizin Loyson’a mal edilmesi. 

Makale, 2020, s. 273. İntihalciler Loyson’ın kitabını görmemişlerdir. 

Tez, 2019, s. 29 
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Duru, 2012, s. 548 

Tez, 2019, s. 27. Aşırılan analizimizin ilk cümlede Tez sahibine, ikincide Ross’a mal edilmesi. 

Duru, 2012, s. 40 Ross, 1912, s. 110 

Makale, 2020, s. 271-272. Ross’ın kitabı görülmemiştir. 
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Tez, 2019, s. 27. Aşırılan analizimizin Loyson’a mal edilmesi. 

Duru, 2012, s. 40 

Duru, 2012, s. 403 

Loyson, 1905, s. 220.  

Kaynak gösterilen seyahatname sayfasında alıntılanan metin,  
hele de “Dervish Raksı” ibaresi asla yoktur. 

Makale, 2020, s. 272. Metin Loyson’dan değil, kitabımızdan alınmıştır. Loyson’ın kitabı görülmemiştir. 
“Dervish Raksı” ibaresi, Loyson’a atfedilmekle, şapka çıkarılacak bir fabrikasyondur. 
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Lacroix, 1839, s. 172-173 

Duru, 2012, s. 739 
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Tez, 2019, s. 27. Aşırılan analizimizin Lacroix’ya mal edilmesi. 

Duru, 2012, s. 40 

Makale, 2020, s. 272. Lacroix, bırakalım Türkçe “raks” kelimesini, bunun Fransızcasını bile kullanmaz.  
Son derece edepve saygıyla, exercise religieux (dinî ifa) ve singulier spectacle (emsalsiz temaşa) der.  

Tez sahibi ve Danışman fabrikasyon üretime devam etmektedirler.  
Organize ekip Lacroix’nın kitabını görmemişlerdir.  

Ayrıca, bizim “raks” kelimesi neden “dance” değildir de öylece bıraklımıştır; ona özel bir anlam mı yüklenmektedir, yoksa 
gerçekte anlamı hiç bilinmemekte ve Mevlevîlik terminoljisinden bir kelime mi sanılmaktadır, anlamak mümkün değildir. 

Duru, 2012, s. 739 
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Huart, 1898, s. 29 

Duru, 2012, s. 258 

Tez, 2019, s. 27. Aşırılan analizimizin Huart’ya mal edilmesi. 

Duru, 2012, s. 40 

Makale, 2020, s. 272. Bu cümle Huart’nın değil bizim cümlemizin çevirisidir. Huart’nın kitabı görülmemiştir. 
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De La Motraye, 1727, s. 231.  

Bu sayfada hiçbir gravür yok! 
Duru, 2012, s. 622 

Tez, 2019, s. 28. De La Motraye’ın kitabı hatırat değil seyahatnamedir. Aşırılan analizimiz De La Motraye’a mal edilmiştir. 

Duru, 2012, s. 43 

Makale, 2020, s. 272. De La Motraye bir “ritüel”den söz etmez, “dans çeşidi” der. Fransızca kitap görülmemiştir. 
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Tez, 2019, s. 29. Kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle çevirimizin 
aşırılması. 

Durbin, 1845, s. 231 

Duru, 2012, s. 756 

Makale, 2020, s. 273. Aşırılmış çevirimizin yeniden İngilizceye çevirilmesi. İntihalciler Durbin’in kitabını görmemişlerdir. 

 

soft-headed: adj  (1667) : having or indicative  of a 

weak, unrealistic, or uncritical mind. 

[Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 10. Ed., 
Springfield, MA: 1994, s. 1116] [mild-looking’le ilgisi 
yok!] 

yumuşak kafalı: zayıf, gerçekçi olmayan veya 
eleştirel olmayan bir zihne sahip olmak veya bunu 
göstermek. [yumuşak başlı’yla ilgisi yok!] 

Tez sahibi ve Danışman’ın Kudretullah Dede gibi bir allâmeyi 
tarif için seçtikleri sıfat.  Bk. arka sayfa. 
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Duru, 2012, s. 771 
White, 1846, s. 14 

Tez, 2019, s. 29. Kelime ve cümle yapısı değişikleriyle aşırılan çevirimizin White’a mal edilmesi.  
Bu cümle White’ın kitabında sanki Türkçe yer alıyormuş gibi gösterilerek, metni bizim çevirdiğimiz gizlenmiştir. 

Makale, 2020, s. 273. Aşırılmış çevirimizin yeniden İngilizceye çevirilmesi. “Pera manastırının yüksek 
şahsiyeti”nden bahseden tuhaf bir metin. Zaten İngilizce olan asıl metinle örtüşmüyor, hiçbir anahtar 
kelime ve ibare korunmamış. İntihalciler White’ın kitabını görmüş, okumuş, çevirmiş ve analiz etmiş 

olsalardı, İngilizceyi İngilizceye çevirmeye kalkışmaz, kitaptaki zaten İngilizce olan cümleyi aynen 
makaleye alıntılayıp geçerlerdi. White’ın kitabı görülmemiştir. 
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Duru, 2012, s. 710 

Walsh, 1836, s. 467 

Makale, 2020, s. 273. Aşırılan analizimizin İngilizceye çevrilme teşebbüsü. Bizden aşırılan “raks” kelimesinin ısrarla 
çevirilmeden bırakıldığına dikkat ediniz. “Raks” kelimesinden ne anlaşılıyor ya da ona hangi anlam yükleniyorsa?.. 

Walsh’taki “various towns in Flanders” “Florder şehri”ne dönüşmüş. Öyle bir şehir yoktur. Walsh’ın kitabı görülmemiştir. 

Duru, 2012, s. 45 

Tez, 2019, s. 29. Aşırılan analizimizin Walsh’a mal edilmesi. “Flander şehirlerinde” ibaremizdeki 
çoğul kullanım dizgi hatası sanılarak “Florder şehri” diye düzeltilmiş. Oysa Flanders (Vlaanderen) 
Belçika’nın kuzeyinde Hollandaca konuşulan bölge, “Flander şehirleri” ise o bölgedeki şehirlerdir. 
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Stuart, 1854, s. 42 

Duru, 2012, s. 716 

Tez, 2019, s. 30. Kelime ve cümle yapısı değişikleriyle aşırılan çevirimizin Stuart’a mal edilmesi.  
 

Makale, 2020, s. 273. Aşırılmış çevirimizin yeniden İngilizceye çevirilmesi.  
“High round caps” yerini “high circular headdress”, “drab-coloured” ise  “dark lead coloured”a bırakmış.  

“Lead” kelimesinin sıfatı yoktur, bildiğimiz kurşun metali anlamına gelir.  
“Dark lead” “koyu renkli kurşun” olmuş olur; o da ne demekse artık… 

İntihalciler Stuart’ın kitabını görmüş, okumuş, çevirmiş ve analiz etmiş olsalardı, İngilizceyi İngilizceye çevirmeye 

kalkışmaz, kitaptaki zaten İngilizce olan cümleyi aynen makaleye alıntılayıp geçerlerdi. 
Stuart’ın kitabı da görülmemiştir. 
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De Vere, 1850, s. 313. Tez ve Makale’de atıf yapılan bu 
sayfada öyle bir anlatım yok! 

De Vere, 1850, s. 314 ve 315. 

Duru, 2012, s. 793 

Tez, 2019, s. 30. Kelime ve cümle yapısı 
değişiklikleriyle çevirimizin aşırılması. 

 

Makale, 2020, s. 273-274. 

Yukarıda verdiğimiz De Vere’in 
metniyle ilgisi yok. Aşırılan 
De Vere çevirimiz yeniden 

İngilizceye çevrilmiştir. 
De Vere’in kitabı görülmemiştir. 
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274. sayfada “(White 1846, s. 514)” diye kaynak gösterilerek iki cümle konulmuştur. 
Bu cümleler aynıyla Tez’de de yer almıştır. Charles White’ın 1846 tarihli kitabı Three Years 

in Constantinople üç ciltten oluşmaktadır. Her cilt ilk baştan numaralandırılmıştır. 1. cilt 338 

sayfa, 2. cilt 372 sayfa ve 3. cilt 367 sayfadır. Makaleye konulan cümle 1. ciltte, 14. sayfada 

yer almaktadır. Yani ortada bir 514. sayfa söz konusu değildir. Peki, bu 514 sayısı nereden 
gelmektedir? Bu iki cümle, kitabımızın, yıllarca süren ve yüzlerce seyahatnameyi incelemekle 
oluşturduğumuz sentez ve genellemelerimizi içeren bölümü olan “Seyahatnamelerde 
Mevlevîlik” bölümünün “Mevlevîlerin İtibarı” başlıklı alt bölümünde yer almaktadır. Birinci 
cümle bizim kendi çıkarımımızdır, bizden aşırılmıştır, herhangi bir seyahatnamede böyle bir 
cümle yoktur. İkinci cümle ise White’tan tarafımızca derlenmiştir. White’a verdiğimiz 
dipnottaki “s. 14”, belli ki “514” olarak kopyalanmış, bizim özgün cümlemize ve White’tan 
derlediğimiz cümleye fabrikasyon dipnot olarak oturtulmuştur. White’ın kitabı görülmemiştir.
             

White, 1846, s. 14 

Duru, 2012, s. 771 

Duru, 2012, s. 47 

Tez, 2019, s. 30 

Makale, 2020, s. 274 
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Wilkinson, 1843, s. 285 

Duru, 2012, s. 360 

Duru, 2012, s. 47 

Tez, 2019, s. 30. Kelime ve cümle yapısı değişikleriyle aşırılan derlememizin, sanki Tez sahibi ve Danışman 
tarafından doğrudan Wilkinson’dan derlenmiş gibi sunulması. 

Makale, 2020, s. 274. Bizden aşırılan derlemenin, ilk cümlede görüldüğü gibi, İngilizceye tuhaf çevirisi.  
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Browne, 1820, s. 121 Duru, 2012, s. 239 

Duru, 2012, s. 47 

Tez, 2019, s. 30. Kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle kitabımızdan aşırılmış bir cümle.  
Brown değil Browne olacak. Belli ki Browne’nin yazdıkları görülmemiştir.  

Makale, 2020, s. 274. Kitabımızdan aşırılan cümlenin İngilizceye çevirisi. Browne’nin cümlesinden farklı olduğuna dikkat ediniz. 
İngilizce kitap görülseydi o cümle aynıyla yazılırdı. Kitap görülmemiştir. Browne’nin yazdıkları ve onun içinde yayınlandığı 

seyahat derlemeleri kitabı zaten dipnotta gösterilmemiştir. Bk. aşağıda. 

BROWNE, William George 

? 
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Duru, 2012, s. 48 

Tez, 2019, s. 30. Kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle kitabımızdan aşırılan, tamamıyla bize ait bu 
yorumu Tez sahibi kendine mal etmiş. 

Makale, 2020, s. 274. Kitabımızdan aşırılan bize ait cümlenin tuhaf bir surette İngilizceye çevrilmiş hâli.  
Tez sahibi ve Danışman  yorumumuzu kendilerine mal etmişlerdir. 

Makale, 2020, s. 274. Tez sahibi ve Danışman Garnett’in kitabını görmemişlerdir. Eğer görselerdi, zaten İngilizcede 
yeri olan “picturesque” kelimesine “very suitable to be subject to the pictures” tuhaf karşılığını uydurmazlar, ya onu 

aynıyla alırlar ya da bize has olmayan sözlük karşılıklarından birini kullanırlardı. Bu cümle Garnett’in değildir, 
bizim cümlemizin İngilizceye çevirisidir. 

Duru, 2012, s. 54 

Tez, 2019, s. 31. Bu metinde intihalin anantarı “resimlere konu olmak için çok 
uygun” ibaresidir. Garnett’in “picturesque” kelimesi tarafımızdan “resim mevzuu 

olmaya elverişli” diye karşılanmış; Tez sahibi kelimeleri değiştirmek suretiyle 
hem ibareyi hem Garnett’en derlememizi aşırmıştır. 

Garnett, 1909, s. 200 

Duru, 2012, s. 466. 

“Picturesque”in bize 

has karşılığı. 

picturesque: 1 a: 

Resembling a picture: 

suggesting a painted 

scene b: charming or 

quaint in appearance 

2: evoking mental 

images  

[Merriam Webster’s 
Collegiate Dictionary, 10. 

Ed., Springfield, MA: 1994, 

s. 880] 

“Resim mevzuu olmaya 
elverişli” karşılığı, hiçbir 
sözlükte yer almayan,  bize 
has bir karşılıktır. 
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Garnett, 1912, s. 66 

Duru, 2012, s. 469 

Duru, 2012, s. 54 

Tez, 2019, s. 31. Garnett’in birkaç sayfaya yaydığı anlatımının tarafımızdan ve kendi cümlelerimizle 
Türkçeye çevrilip, derlenip, özetlenmesiyle oluşmuş, artık bize ait bir ifadeye dönüşmüş metin; kelime ve 

cümle yapısı değişiklikleriyle kitabımızdan aşırılmıştır. Yukarıda verdiğimiz Garnett’in metninde böyle bir 
cümle yoktur. 

Makale, 2020, s. 274. Garnett’in yukarıda da verdiğimiz İngilizce metninde böyle bir cümle yoktur. Bu cümle, bizim 
kitabımızdan Tez’e aşırılan cümlenin çevirisidir. 
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Garnett, 1909, s. 200 

Duru, 2012, s. 466 

Duru, 2012, s. 54 

Tez, 2019, s. 31. Birinci cümle, bizim cümlemizin  kelime değişiklikleriyle aşırılmasıdır. İkinci cümle, 
Garnett’in yukarıdaki metninin tarafımızdan Türkçeye çevrilip, derlenip, özetlenmesiyle oluşmuş, artık bize 

ait bir ifadeye dönüşmüş bir cümledir; kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle kitabımızdan aşırılmıştır. 
Yukarıda verdiğimiz Garnett’in metninde böyle bir cümle yoktur. 

Makale, 2020, s. 274. Garnett’in yukarıda da verdiğimiz İngilizce metninde böyle bir cümle yoktur. Bu metin, bizim 
kitabımızdan Tez’e aşırılan cümlelerin çevrilme teşebbüsüdür. Bu zavallı çeviri teşebbüsünün son cümlesinde aynen 

şöyle denmektedir: “Diğer binalar ve bölümler semazenlerin etrafında yer almaktadır”. 
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 274. sayfada Garnett’in Mysticism and Magic in Turkey kitabının 64-65 ve 81-81 

sayfalarından dipnot verilen paragrafı üçe ayırarak eleştireceğiz.    

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garnett, 1912, s. 64-65 

Duru, 2012, s. 467 

Duru, 2012, s. 54 

Tez, 2019, s. 31. Garnett’in iki sayfaya yaydığı anlatımının tarafımızdan ve kendi cümlelerimizle Türkçeye çevrilip, 
derlenip, özetlenmesiyle oluşmuş, artık bize ait ifadelere dönüşmüş cümleler; kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle 
kitabımızdan aşırılmıştır. Yukarıda verdiğimiz Garnett’in metninde bu cümleler yoktur. 

Makale, 2020, s. 274. Garnett’in yukarıda da verdiğimiz İngilizce metninde böyle bir cümle yoktur. Bu cümle, 
kitabımızın 54. sayfasından Tez’e aşırılan metnimizin çevirisidir. 
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Garnett, 1912, s. 65 

Duru, 2012, s. 469 

Duru, 2012, s. 54 

Tez, 2019, s. 31. Garnett’in anlatımının tarafımızdan ve kendi cümlelerimizle Türkçeye çevrilip, derlenip, 
özetlenmesiyle oluşmuş, artık bize ait bir ifadeye dönüşmüş metin; kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle 
kitabımızdan aşırılmıştır. Yukarıda verdiğimiz Garnett’in metninde böyle bir cümle yoktur. 

Makale, 2020, s. 274. Garnett’in yukarıda da verdiğimiz İngilizce metninde böyle bir cümle yoktur. Bu cümle, 
kitabımızın 54. sayfasından Tez’e aşırılan metnin çevirisidir. Garnett “shrine” yani “kabir, türbe” der; İngilizce 
makaleye “sarcophagi” diye çevrilen “sanduka” bize ait bir yorumdur. Ayrıca, “costly carpets and rich diaperies”le 
“stylish andexpensive fabrics” arasındaki tavşan ve su ilişkisine dikkat ediniz. Garnett’in kitabı görülmemiştir. 

Garnett, 1912, s. 81 
Garnett, 1912, s. 82 

Duru, 2012, s. 433 

Duru, 2012, s. 434 

Duru, 2012, s. 55  

Tez, 2019, s. 31. Garnett’in iki ayrı 
sayfaya yayılmış anlatımının tarafımızdan 
derlenip özetlenmiş ve yorumlanmış yani 
bize ait bir metne dönüşmüş hâli olan 
cümlemizin Tez sahibince aşırılması. 

Makale, 2020, s. 274. Bizden aşırılmış cümlenin Tez sahibi ve Danışman tarafından organize olarak İngilizceye çevrilmesi. 
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Grosvenor, 1842, s. 324. Burada Mevlevîlikle 
ilgili bir anlatım yok! 

Grosvenor, 1842, s. 323 

Duru, 202, s. 759 

Duru, 2012, s. 82 

Tez, 2019, s. 31. Grosvenor’da böyle bir cümle yoktur. Hele de “mevleviliğe gönül veren halk” ifadesi 
tam fabrikasyondur. Tez sahibi Grosvenor’un kitabını görmemiş, bizden aşırmasını gizlemek için, 
Grosvenor’a mal ederek alıntıladığı cümlemizde kelime değişiklikleri yapmış,  hatta fabrikasyon 

ifade üretmiştir.  

Makale, 2020, s. 274. Grosvenor’da “the pious Mussulmans”, Tez sahibi ve Danışman’da “people who set their hearts 
on Mawlavi” olmuş. Tavşan ve sade suyun tam örneği…  Bütün halkın “kalplerini üzerine koydukları Mevlevi birey” 

kim acaba? Şu durum Mevlevîlik gayretinden ziyade, birilerine yaranma ve göz boyama gayretiyle izah edilebilir 
ancak. Tez sahibi ve Danışman Grosvenor’un kitabını görmemişler; değiştirerek ve fabrikasyon ekle geliştererek (!) 

aşırdıkları metnimizi İngilizceye benzetmeye çalışmışlardır. 
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Griffiths, 1805, s. 278 

Duru, 2012, s. 237 

Duru, 2012, s. 82 

Tez, 2019, s. 32. Griffiths’te böyle bir cümle yoktur. Bu cümle, bizim yukarıdaki analiz 
metnimizden değiştirilerek alıntılanmış ama bizim yerimize Griffiths kaynak gösterilmiştir.  

Makale, 2020, s. 274. En üstte verdiğimiz Griffiths’in metniyle karşılaştırıldığında, onun özetlenmediği, kitabımızdan alınan 
analiz cümlemizin İngilizceye çevrildiği daha kolay anlaşılmaktadır. En dikkat çeken fark Griffiths’in “scrupulous attention” 

ibaresi yerine “great care” yavan ibaresinin kullanılmış olmasıdır. Tez sahibi ve Danışman Griffiths’in kitabını görmemişlerdir. 
Görselerdi, asıl metni kopyalar geçerlerdi. Bir de, Griffiths’in kitabının adı “Travels in Europe, Asia Minor and Arabia”dır. Adı 
“Konya seyahat kitabı” olmadığı gibi, o şehri özellikle anlatan bir kitap da değildir. Yani Konyacılık yapmanın âlemi yoktur.  
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Scott-Stevenson, s. 332 

Duru, 2012, s. 82 

Tez, 2019, s. 32. İlk cümle Scott-Stevonson’da yoktur. Kitabımızın 82. sayfasındaki yıllar boyu, yüzlerce 
seyahatnameyi inceleyerek ulaştığımız sonuç cümlesinin aşırılmasıdır. İkinci cümle de yine bu metnimizden alınmış 

ve Scott-Stevenson’ın matbah anlatımını özetleyen cümlemiz aşırılarak, Scott-Stevenson’a mal edilmiştir. 

Makale, 2020, s. 274. Bizden aşırılmış cümleyi organize ekibin İngilizceye çevirmesi. 

Duru, 2012, s. 245-246 
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Loti ve Viaud, ss. 239-240-241 

Duru, 2012, s. 931 
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Duru, 2012, s. 83. Loti’nin üç ayrı sayfasından derlememiz. 

Tez, 2019, s. 32.  Tez sahibi, kitabımızdan bir paragrafı kelime ve cümle değişiklikleriyle almakla yetinmemiş, bizim 
paragrafımızda yer alan ve Loti’nin matbahla ilgili üç sayfaya yayılmış anlatımını özetleyen cümlelerimizi de 
toparlayarak, ona yepyeni bir paragraf yazdırmıştır. Bizim derleme ve özet  cümlelerimizi, kendince derleyip 

toparlamış, başına ve sonuna da birer çift tırnak koymuş ve fabrikasyon bir Loti cümlesi çevirisi oluşturmuştur. Loti, 

kitabının hiçbir yerinde Yenikapı Mevlevîhanesi’ne gittiğini söylemez, oranın adını bile bilmez belki de; gittiği yeri 
sadece tarif etmiştir. Gidilen mahallin Yenikapı Mevlevîhanesi olduğu çıkarımı tarafımızdan yapılmıştır. Bir de, Loti 

ve oğlu yemeğe yalnız davet edilmişlerdir, ortada “diğer gezginler” falan yoktur. Fabrika çalışmıştır. 

Makale, 2020, s. 274. Aynısı. Ve ilâveten: “Matbah” olmuş “matbaa”.  Organize ekipten, Yenikapı “Mawlavi”lerinin 
pek temiz ve bakımlı, üstüne de beyaz badanalı bir “printing house”ları yani matbaaları olduğunu  öğrenmiş 

bulunuyoruz. Hatta belki fabrikaları da vardır (!). Matbahın Mevlevî mutfağı demek olduğundan bîhaber, onu 
matbaayla karıştıran Mevlevîci ve Konyacı Tez sahibi ve Danışman elbette Loti’nin Fransızca kitabınnı görmemiş, 

okumamış, çevirmemiş ve analiz etmemişlerdir. Kitabımızın 83. sayfasından aşırılan metnimiz İngilizceye 
benzetilmiştir. 

Tez sahibi ve Danışman’ın sonraki makaleleri için görsel destek: 
“Mawlavi” matbaası olmasa da, matbaa gibi biri.  

“Matbaanın keşfinden ve Ortadoğu topraklarına yayılmasından evvel 
dini, ilmi ve edebi eserler nüshalar halinde hattatlar tarafından 
çoğaltılıyordu. Onlardan biri de Cevrî Çelebi’ydi. Günde bin beyit 
yazdığı belirtilen Cevrî Çelebi, adeta matbaa gibi çalışırdı.” 

Hattatlar arasında ayaklı bir matbaa 

Murat Kutlu, 12 Ocak 2014 

https://www.star.com.tr/pazar/hattatlar-arasinda-ayakli-bir-matbaa-

haber-828358/ 
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Ibáñez, 1919, s. 199 

Duru, 2012, s. 945 

Duru, 2012, s. 120 

Tez, 2019, s. 32.. İlk cümle Ibáñez’de yoktur. Kitabımızın 120. sayfasındaki yıllar boyu, yüzlerce seyahatnameyi 
inceleyerek ulaştığımız sonuç cümlesi aşırılmış, Tez sahibi tarafından kendine mal edilmiştir. İkinci cümle de 

Ibáñez’de yoktur; bu bizim onun anlatımından derlediğimiz bir cümledir; kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle 
kitabımızdan kopyalanmıştır. 

Makale, 2020, s. 275. Bizden aşırılmış cümleleri organize ekibin İngilizceye çevirmesi. 
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Bremer, 1862, s. 293 

Duru, 2012, s. 845 

Duru, 2012, s.120 

Tez, 2019, ss. 32-33. İlk cümle Bremer’de yoktur. Kitabımızın 120. sayfasındaki yıllar boyu, yüzlerce seyahatnameyi 
inceleyerek ulaştığımız sonuç cümlesi aşırılmış, Tez sahibi tarafından kendine mal edilmiştir. İkinci cümle de 

Bremer’de yoktur; bu bizim onun anlatımından derlediğimiz bir cümledir; kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle 
kitabımızdan kopyalanmıştır. 

Makale, 2020, s. 275. Bizden aşırılmış cümleleri organize ekibin İngilizceye çevirmesi. 

Fredrika teyze: “Ni tjejer har missuppfattat allt. 

Vetenskapen är inte sådan.” 

(Kızlar, tamamen yanlış anlamışsınız.  
Bilim böyle bir şey değil.) 
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Charmes, 1883, s. 171 

Duru, 2012, s. 384 

Duru, 2012, ss.120-121 

Duru, 2012, s.121 

Tez, 2019, ss. 32-33. Bu cümleler Charmes’da bu şekliyle yer almamaktadır. Bunlar, bizim 
Charmes’ın anlatımından derleyip özetlediğimiz ve kitabımızın 120-121. sayfalarında 

yayınladığımız bize has cümlelerin, kelime ve cümle değişiklikleriyle Tez’e aşırılmasıdır. 

Makale, 2020, s. 275. Bu cümleler zaten İngilizce olan Charmes’ın metniyle ilişkisizdir. Derlenip özetlenen zaten 
İngilizce olan Charmes’ın metni değil, kitabımızdaki bize ait cümlelerdir. Charmes “spinning dervishes” derken, bu 

çeviride “rotating “dervishes” ve “whirling dervishes” ibareleri kullanılmıştır. Charmes’ın “simple, picturesque, 
delicate” tanımı, “very elegant, naive and painting” gibi saçma bir ifadeye dönüşmüştür. “Delightful” “plesant” 

olmuştur. Organize ekip Charmes’ın kitabını görmemiş, okumamış, çevirmemiş ve değerlendirmemişlerdir. Bütün 
olan biten, bizi saklamak için, kelime ve cümle değişikleriyle kitabımızdan aşırma fiilidir. 
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Duru, 2012, s.129 

Tez, 2019, ss. 33. Kitabımızın, yüzlerce seyyahın sema ile ilgili izlenimlerini analiz ettiğimiz 
kısmından bir toplu analiz sonuç görüşümüzün kelime ve cümle yapısı değişiklikleriyle aşırılması. 

Makale, 2020, s. 275. Kitabımızdan aşırılan analiz sonuç cümlemizin organize ekibin İngilizce makalesine aşırılması.  

Pears, 1917, s. 151 

Tez, 2019, s. 34. Tez sahibi, takındığı Mevlevîlik gayreti, daha doğrusu Mevlevîciliğiyle Bektaşîler ve diğer 
tarikatlları yok ederek çevirimizi kopyalamış, bunu yaparken bizi gizlemek için de küçük değişikliklere 

başvurmuştur. 

Duru, 2012, s. 590. 

Makale, 2020, s. 275.  Bizden aşırılan metnin çevirisi. Pears’ın zaten İngilizce olan kitabıyla ilişkisizlik ortadadır. 
“The real simple life and spiritual life” ibaresi “the spiritual life and true naive life”a dönüşmüş.  Organize ekip 

Pears’ın kitabını görmemiş, okumamış, çevirmemiş ve değerlendirmemişlerdir. Bizim İngilizceden Türkçeye 
çevirimiz önce bir kez daha Türkçeye çevrilmiş, sonra yeniden İngilizceye çevrilmiştir -o da ne kadar 

başarılabildiyse-. 
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Pears, 1912, s. 301 

Duru, 2012, s. 589 

Duru, 2012, s. 137 

Tez, 2019, s. 34. Tez sahibi, ilk defa olarak gizleme çabasıyla değil de, bir hatamızı düzeltme gayretiyle bir 
kelimemizi değiştirmiş ama bu onun intihalciliğinin en trajikomik deliline dönüşmüştür. Hem İngilizce metinde, 

hem bizim onu çevirimizde, hem de bütün seyahatnameleri analiz ettiğimiz bölümdeki derlememizde “TUZ” 
kelimesi vardır. Hem Tez hem de Makale’de ise “HUZUR” kelimesi geçmektedir. Tez sahibinin “herhâlde tuz 

değildir bu, Duru’nun kitabında dizgi hatası var, şunu huzur yapayım” diye değiştirdiği kelime, İngilizce 
makaleye de “salt” diye geçirilivermiş. Organize ekibimiz Tez sahibi ve Danışman, Pears’ın bu kitabını da elbette 

görmemiş, okumamış, çevirmemiş ve değerlendirmemişlerdir. Bizden güya düzelterek aşırdıkları cümleyi 
İngilizceye çevirmişlerdir. 

Makale, 2020, s. 276. İfade tırnak içinde verildiğine göre, Pears’ın kitabındaki ifadenin aynısı olacağı düşünülecektir. Gelin 
görün ki, “Belief” yerini “faith”e bırakmış, “The salt of their lives” “peace in the life”a inkılap etmiş, şu mahut “Mawlavi” de 

eksik edilmemiş. Organize ekip Pears’ın kitabını kesinlikle görmemişlerdir. Bu cümle, tadil edilen bizim cümlemizin İngilizceye 

çevirisidir. 

Tez sahibi ve Danışman, masadan kaldırmak yerine, tuzu tarihten kaldırmaya teşebbüs etmiş;  

ne tarih, ne Mevlevîlik, ne de bilimin tadını tuzunu bırakmışlardır. 
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Abbott, 1903, s. 39-40 

Duru, 2012, s. 464 

Duru, 2012, s. 137 
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Brown, 1927, s. 257 

Duru, 2012, s. 137 

Tez, 2019, s. 34. Brown “aşk olsun”u sadece içmekle ilişkilendirir. Tez sahibi, bizi gizlemek için Brown’ın metnini de 
bozmuştur. Cümle, kitabımızdan küçük değişikliklerle alınmış, altına Brown yazılmıştır. İkinci cümle ne Brown’da, 

ne Green’de ne Yellow’da geçer; bu cümle sadece Duru’da geçer. Tez sahibi “aşkla” çalmakta; çaldıkça aşka 
gelmektedir. 

Duru, 2012, s. 597 

Makale, 2020, s. 276. Tez sahibi ve Danışman Brown’ın kitabını görmemişlerdir. Görslerdi oradaki anahtar kelime ve 
ibareleri korurlar; “may it be love” yerine “let it be love” gibi bir tuhaflık koymazlardı. Bu kez catering fabrikası çalışmış, 
metne bir de “eating” eklenmiştir. Tezin ve makalenin bitimine doğru artık itiyatlarında iyiden iyiye uzmanlaşan organize 

ekip, aynen kitabımızdaki sırayla, Brown’ın cümlesinin ardından bizim yorumumuzu ekleyerek artık intihali gözümüze 
sokmaktadırlar. 
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Garnett, 1904, s. 189 

Duru, 2012, s. 415 

Duru, 2012, s. 137 

Tez, 2019, s. 34. Dört ayrı seyyahtan kendi kelime ve cümlelerimizle derlediğimiz Mevlevî şahisyetine dair 
cümlelerimiz, iz kaybettirmek için, küçük değişiklikler ve sıralamanın bozulmasıyla kitabımızdan aşırılmıştır.  

Makale, 2020, s. 276. Garnett’in kitabı İngilizcedir. Dolayısıyla Makale’de tırnak içinde verilen cümle asıl metinle 

birebir örtüşmelidir. Tabiî ki, örtüşme yok, çünkü çevrilen Garnett değil, bizim metnimiz. Garnett “abroad” derken 
organizeciler “outside the Mawlavi house” diyorlar. Garnett “bowed heads and absorbed expression” derken, 

berikiler “bowed and thoughtful expressions” diyorlar. Garnett “the words Thanks to Allah are ever on their lips” 
derken, Konyalı akademisyenlerimiz “they always use the words thanks to Allah” diyorlar. Anahtar kelime ve 

ibareleri bırakalım, cümle yapıları bile örtüşmüyor. Makale’deki dilin tuhaflığı ve yavanlığı da cabası. Tamamı 
bizden aşırılanların çevirisidir. 
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Duru, 2012, s. 201 

Tez, 2019, s. 34-35.  Ne anlatılmak istendiği pek anlaşılmasa da, şu cümle kitabımızın Seyyahlar ve Mevlevîlik 
başlıklı kısmından derlenmiştir. Bu çıkarım, seyahatnamelerde Mevlevîlik olgusunu; bu seyahatnamelerden, 

genellemeye izin verecek ölçüde çalışmış olmakla mümkün olabilir. Tez sahibinin, tezi öncesinde böyle bir 
çalışması olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir çalışması olup olmadığına dair, kendine veya kurumuna ait kamuya 

açık internet kaynaklarında yer alan taramamız eleştirimizi ilgilendiren tarafıyla aşağıdadır. 

Makale, 2020, s. 276. Bizden Aşırılan cümlenin çevirisidir. Bu çıkarım, seyahatnamelerde Mevlevîlik olgusunu; bu 
seyahatnamelerden, genellemeye izin verecek ölçüde çalışmış olmakla mümkün olabilir. Danışmanın, bu makale 

öncesinde böyle bir çalışması olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir çalışması olup olmadığına dair, kendine  veya 

kurumuna ait kamuya açık internet kaynaklarında yer alan taramamız eleştirimizi ilgilendiren tarafıyla aşağıdadır. 

Bizden intihallerle dolu tezinden dolayı “uzman” unvanını kullanan Sutekin’in, kamuya açık ve kendi rızasıyla 
oluşturduğu internet kaynaklarında bu tanıtım dışında (çalıştığı şirketin adını biz kapattık), arka sayfada verdiğimiz 

bir semineri ve resim sergilerinin haberleri görülmektedir.  Tez ve Makale’si dışında Mevlevîlik veya başka bir 
konuyla ilgili  herhangi bir bilimsel (!) yayınını tespit edemedik. Erişim tarihi: 15.11.2022 
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https://www.erbakan.edu.tr/fr/guzelsanatlar/haber/1744/seminer-mevlevilikteki-nefis-mertebelerinin-sema-

ayinindeki-sembolize-ettigi-renkler Erişim tarihi: 15.11.2022 

Necmettin Erbakan Üniversitesi’ndeki bu seminerin başlığındaki “Mevlevilikteki Nefis Mertebeleri” ve sayfa 
üstünde yer alan “Comités d’Éthique” yani “Etik Kurul” ibareleri tesadüf müdür, tevafuk mudur? 

https://fatmanurcansert.com/hakkimda.html Erişim tarihi: 15.11.2022 Makalenin ortak yazarı Sert’in kendi rızasıyla 
oluşturduğu kamuya açık internet kaynağında Mevlevîlik, seyahatnameler veya her iki konuyu birlikte içeren bir 

yayın anılmamıştır; internet taramasında da bu türden bir yayınına rastlanmamaktadır.  Aşağıda verdiğimiz doktora 
tezi ise anatomi konusundadır. İnternet taramasında, “Anatomi: Baş ve Boyun Anatomisinin Artistik Açıdan Anlatımı 

(2019) adlı bir kitabı olduğu, meslekî birkaç yazısı bulunduğu ve resim sergileri açtığı görülmektedir. 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi Erişim tarihi: 15.11.2022 
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GİRİŞ VE SONUÇ KISMINDAKİ İNTİHALLER 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Duru, 2012, s. 205 

Tez, 2019, s. 2 

Tez, 2019, s. 35. Tez’in iki ayrı sayfasındaki bu metinler, bazı kelimeler ve cümle yapıları değiştirilerek kaynağı 
gizlenmeye çalışılarak kitabımızdan alınmış ama bize atıf yapılmamıştır. Metne bazı kelimeler eklenmiş, ondan 

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

Makale, 2020, s. 271.   

Makale, 2020, s. 276.  Makale’nin iki ayrı sayfasındaki bu metinler, kitabımızdan aşırılan cümlelerin İngilizceye 
çevirileridir. 
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 BİBLİYOGRAPHY KISMINDAKİ İNTİHAL DELİLLERİ 

 

 İlk sırada “Mevlevîname: Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde 
Mevlevîlik” kitabımızdaki bibliyografik bilgi, ikinci sırada Makale’deki verilecektir. 
 

           

 Makale’nin Bibliography’sinde birden fazla stil kullanılmıştır, hatta bir istisna dışında, 
stil olmayışından söz etmek daha mümkündür. Bu istisna bizim bibliyografik yazım stilimizin 
Makale’de aynıyla korunmuş olduğudur. Buna dair bir örnek sayfa görüntüsü arkada yer 
almaktadır. Makale’nin Bibliography’si 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 silinmiştir. Bibliography’deki bu stil görüntüsü 
kitabımızdan “kes-kopyala-yapıştır-birkaç kelime değiştir” yöntemiyle intihal yapıldığının 
delillerinden biridir.  

 

 

Bizim Bibliyografya’mızdaki kaynak bilgilerinden; Mevlevîhane’nin görüldüğü şehir 
çıkarılıp, baskı tarihi başa çekilerek Makale’nin Bibliography’sine kopyalanmıştır. Abbott 

’ın kitabının bilgisinde tuhaf 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 
görülmektedir. Abbott’ın kitabının dış, iç kapağında veya herhangi bir kütüphane 

katalogunda “Selanik” kelimesi yoktur. Tez sahibi ve Danışman, Bibliyografya’mızdan 
kopyaladığı bilgideki şehir adları ve sayfa numaralarını silerlerken “Selanik”i orada 

unutmuşlar. 
 

Kopyalamanın belirlenmesinde “tekrarlanan hata” tespitinin ayrı bir değeri vardır. 
Makale’nin Bibliography’sinde de 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 o yayıncı değil, adı üzerinde basımevidir. 
Basımevi yani matbaa bilgileri, bizim Bibliyografya’mızda gösterilmediği gibi, Makale’de 

de gösterilmemiştir. Bu hata tekrarı Makale’deki intihalin diğer güçlü delillerindendir. 
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Bizden diğer bibliyografik bilgi kopyalamalarını, ilki kitabımız, ikincisi makaleden 
olmak üzere, ikili gruplar hâlinde aşağıda veriyoruz: 
            

            

         

Duru, 2012, Bibliyografya stilimiz 

Makale, 2020, Kopyalanan bibliyografik bilgilerimize ait olanlar dışındakilerin stilsizliği. İlâveten, Pears’ın basım tarihi 
tarafımızdan tespit edilerek köşeli parantez içinde verilen tarihsiz kitabına 1911 tarihi uydurulmuş. 
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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 ve 

Danışman, bizim bu yazım stilimizden habersiz olarak yazar adı kitapta basılıymış gibi 
kopyalamıştır. 

Huart’nın Konya izlenimlerini çevirirken, kitap hâli olan Konia: La Ville des Derviches Tourneurs’e 
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. Dipnotumuz kopyala-yapıştır yapılmıştır. 
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Wilkinson’ın edisyon kritiğini yaptığımız için kitabımızda iki ayrı bibliyografik bilgi 
verilmiştir. Tez sahibi ve Danışman, Wilkinson’ın ikinci kitabının adını koyu yazmamışlar; 

ikinci kitaba ait bilgiyi, sanki ilk kitabın bibliyografya bilgisinin bir parçası sanmışlardır. 
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 SONUÇ 

Ayşegül Sutekin’in birinci, doktor öğretim üyesi F. Nurcan Sert’in ikinci yazar olarak 

ad yazdıkları “Mevlana And The Effects Of Mevlevism On The West World (Hz. Mevlâna 

Ve Mevleviliğin Batı Dünyasındaki Etkileri)” başlıklı makale, neredeyse bütünüyle, 

“Mevlevîname; Çeviri Metinler ve Resimlerle Batılı Seyahatnamelerinde Mevlevîlik” 

kitabımızdan intihaldir. Bu makale, danışmanlığını Dr. Öğr. Ü. F. Nurcan Sert’in yaptığı, 

Ayşegül Sutekin’in “Hz. Mevlâna ve Mevlevilik Felsefesinin Batılı Sanatçıların Eserlerinde 

Konu Olarak Yer Alması” başlıklı tezindeki, bizden intihallerin en yoğun yapıldığı kısım 

olan, “Batılı Gezginlerin Seyahatnamelerinde Mevlevilik” kısmının kelime kelime İngilizceye 

çevrilmesiyle oluşturulmuştur.  

Ayşegül Sutekin’in tezinin omurgasını oluşturan kısımlarının neredeyse tamamının 

Mevlevîname kitabımızdan intihallerle oluşturulmuş bulunduğunu, karşılaştırmalı metin ve 

resimlerle, sayfa sayfa delillendirmiş ve 125 sayfalık bu hacimli eleştirimizi çevrimiçi iki 

kaynakta yayınlamıştık.8 

Aynı yöntemi kullanarak, bu makalenin de, kitabımız Mevlevîname’den Tez’e intihal 

edilmiş metinlerin İngilizceye çevrilmesiyle oluşturulduğunu yukarıdaki sayfalarda 

ayrıntılarıyla delillendirdik. 

Şöyle ki, aslı İngilizce olan metinlerin çevrilerek alıntılamalarında, tırnak içindeki 

ifadenin asıl metinle birebir örtüşmesi, onlardan özet yaparken ise anahtar kelime ve 

ibarelerin korunmuş olması beklenir. Oysa asıl metinle örtüşmek bir tarafa, anahtar kelime ve 

ibareler bile Makale’de görülmemektedir. Makale’ye kaynaklık eden metinler asıl seyyah 

metinleri değildir; Tez’deki metinler kelime kelime İngilizceye çevrilmeye çalışılmıştır. 

Tez’deki metinler ise, neredeyse bütünüyle, Mevlevîname kitabımızdan kelime ve cümle 

değişiklikleriyle aşırılan kısımlardan ibarettir.  

Makale’ye giren metinlerin özet hikâyesi şudur: Kitabımızdan kısımlar seçilmiş; gerek 

çevireni, gerek özgün yazarı olarak bizi gizlemek için bu kısımlar kelime ve cümle 

değişikleriyle Tez’e alınmış; onlara kaynak olarak ya bizim verdiğimiz seyyahın adı 

gösterilmiş ya da kaynak belirtmeyen Tez sahibi onları zımnen kendine mal etmiştir; ardından 

                                                 
8
 Dr. Rıza DURU, Mevlevîname Kitabımızdan İntihallerle Dolu Bir Yüksek Lisans Tezi, 

https://independent.academia.edu/RIZADURU; https://semazen.net/mevleviname-kitabimizdan-intihallerle-

dolu-bir-yuksek-lisans-tezi/, 06.11.2022 
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bu metinler İngilizceye çevrilmiştir. Asıl seyyah metinleri görülmemiş, okunmamış, 

çevrilmemiş ve analiz edilmemiştir; delilleriyle burada sayfa sayfa gösterdik. 

Bu bakımdan, Tez sahibi ve Danışman’ın birlikte bu İngilizce makaleyi yayınlamaları 

bir tür turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Aslı İngilizce olan seyyah metinleriyle, güya onların 

Makale’deki görünüşlerini karşılaştırmak, yazar(!)ların asıl kitapları bırakalım görmeyi, onlar 

hakkında bir fikir sahibi bile olmadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Kitabımızdan küçük 

değişikliklerle kopyaladıkları metinlerin ve onların İngilizcelerinin altına seyyahların veya bir 

şey yazmayarak zımnen kendi adlarını koyarak kurdukları düzeni bozmuş bulunuyoruz. Şapka 

düşmüş, bilimsiz baş görünmüştür. 

Bu makale, kitabımızdan intihallerle oluşturulmasının yanında, zaten yayınlanmış bir 

çalışmanın bir kısmının bire bir, kelime kelime alınıp çevrilmesiyle de, ayrıca, duplikasyon ve 

dilimleme denilen bilimsel yayın etiği ihlâllerinin konusudur. Ayşegül Sutekin’in tezine 

danışmanlık eden Dr. Öğr. Ü. Fatma Nurcan Sert’in, Tez’den bire bir alınıp İngilizceye 

çevrilen bir kısım için ikinci yazarlığa adını yazdırması da diğer bir bilimsel yayın etiği 

ihlâlidir. Tez’den alınan ve hem Tez’i eleştirimizde, hem de burada intihal olduğunu 

kanıtladığımız bir yayın kısmına ortak ad yazdırmak, intihale de ortak olmak demektir. Bu 

ikilinin, daha tez aşamasından başlayarak bir ekip olarak organize oldukları, bir plan dâhilinde 

hedeflerine yürüdükleri görülmektedir. Başarılı olacaklarından hiç şüphemiz yoktur, meğerki 

devran değişmeye. 

Araştırdığımızda, Ayşegül Sutekin ve doktor unvanını anatomi alanındaki teziyle alan, 

mesleği diş hekimliği olan ve hâlen Konya’da bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi 

Resim Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Fatma Nurcan Sert’in; birinin yüksek lisans 

öğrencisi, diğerinin danışman olarak hazırladıkları tez ve bu makaleleri dışında; Mevlevîlik, 

seyahatnameler, seyahatnamelerde Mevlevîlik, resimlerde Mevlevîlik konularında herhangi 

bir çalışmaları bulunduğu veya yayınları olduğu bilgisine rastlamadık. Tez ve makalenin 

neredeyse bütünüyle intihal eseri olduğunu zaten delilleriyle ortaya koyduk. Bu ikilinin 

andığımız konularda kifayetsiz oldukları, Mevlevî terminolojisini, adap ve erkânını 

bilmedikleri (meselâ matbahın matbaa olduğunu sanmaktadırlar) ortadayken, Mevlevîlik 

bilimi sahasında yer bulma ihtiraslarına da gem vuramamış oldukları görülmektedir. Hem 

bilgi sahibi olmak, hem de bu türden hırsları yatıştırmak için, Mevlânâ bayraktarlığı yapmak 

kadar kolay ve getirili olmasa da, onun eserlerine yönelmek faydalı olabilir. Hatta nasıl ki, 

“lâ” reddini gerçekleştirmeden kelime-i tevhidin manasına erilemediği gibi, Tebrizli Şems’in 
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Makalât’ıyla bir öz ve öteki eleştirisinin ardından Mevlânâ’ya geçilebilir. Ders almakta Şems 

ve Mevlânâ okumak zahmetli geliyorsa eğer, çağın bakmaya ayarlı insanına uygun bir öneri 

olarak, film de seyredilebilir
9. Böylece aldığınız dersle, bundan sonra, “dükkânını üzerinize 

geçirmeye” kalkıştığınız “Sakar Şakir’lere toslama”mış olursunuz. 

İngilizce makalenin yayınlandığı internet dergisinin tanıtım sayfasında “hakemli 

dergi” olduğu yazmaktadır. Her kimse, bu “hakem”in de, “kabak gibi” intihali göremediği 

için; seyahatnameler, Mevlevîlik ve seyahatnamelerde Mevlevîlik konularında yetersiz 

olduğu, yayınları takip etmediği çok açıktır. 

 Anlaşıldığı kadarıyla memlekette bir akademik yayın piyasası oluşmuştur. Amiyane 

tabirle “üniversiteye kapağı atmak” ve orada “olabildiğince hızla yükselmek” gayesindeki 

kifayetsiz muhterislerce kan verilen bu piyasa, bilhassa internet ortamında, kerameti 

kendinden menkul, hakemleri bilime futbol hakemlerinden daha yakın olmayan akademik (!) 

dergileri doğurmuştur. Bir dönem, sürücü sayısında Avrupa Birliği standartlarına yaklaşmak 

için ilkokul mezunlarına furya ile ehliyet verilmişti. Onun gibi, akademik çalışma sayısı artsın 

diye belli ki, buralarda yayınlanan ve akademik olmanın a’sıyla ilişkisi olmayan şeylere YÖK 

yayın puanı vermektedir. Aynı şekilde, yüksek lisans tezleri tam bir felakettir. En altta 

kifayetsiz muhterislerinden, en tepede YÖK’üne kadar; alan ve verenin razı olduğu bu 

piyasada tek mağdur; amatör veya amatör ruha sahip, gerçek, dürüst araştırmacı ve bilim 

insanları olmaktadır. Çünkü ortaya yayın ve tez diye atılan şeyler neredeyse tamamıyla 

onların eserlerinden aşırma, çalma çırpmadır. Bilim bir kısmıyla sayılarla uğraşsa da, herhâlde 

kendisi sayısal büyüklükle izah edilebilir değildir. Yüksek lisans yapmış kişi sayısı, yapılan 

yayın sayısı vs. o ülkedeki bilimin gelişkinliği hakkında kanaat oluşturmayı sağlayacak en son 

veriler olabilir. Memleketteki üniversite, akademi, bilimsel yayın ortamı neresinden tutsanız 

elinizde kalmaktadır. Bu eleştirimiz dâhil olmak üzere, şu amatör hâlimizle biz bile, her biri 

bir tez hacminde, üç adet, delilleriyle intihal ve fabrikasyon yazısı yazdık10
 (İlginçtir, 

                                                 
9
 (Kelimenin tam anlamıyla) bak: Sakar Şakir, Yönetmen: Natuk Baytan; 1977. 

https://www.youtube.com/watch?v=4J3ulqHkgRM Erişim: 27.10.2022 
10

 Birinci eleştirimiz 99 sayfa, 33.500 kelimelik bir fabrikasyon eleştirisidir: Dr. Rıza DURU, Rüzgârlar Kulesi 
Ne Atina Mevlevîhanesi Ne De Onun Semahanesiydi, 04.04.2021. 

https://independent.academia.edu/RIZADURU 

İkinci eleştirimiz 125 sayfa, 20.152 kelimelik (eleştirdiğimiz tezden 1001 kelime fazla) Ayşegül Sutekin’e intihal 
eleştirisidir: Dr. Rıza DURU, Mevlevîname Kitabımızdan İntihallerle Dolu Bir Yüksek Lisans Tezi, 
https://independent.academia.edu/RIZADURU; https://semazen.net/mevleviname-kitabimizdan-intihallerle-

dolu-bir-yuksek-lisans-tezi/, 06.11.2022 

Üçüncü eleştirimiz 51 sayfa, 7000 küsur kelimelik Ayşegül Sutekin ve Fatma Nurcan Sert’e buradaki intihal 
eleştirimizdir: Tavşanın Suyunun Suyunun Suyunun Suyu ya da Organize Ekip Ayşegül Sutekin ve F. 
Nurcan Sert’ten Fıkra Gibi İntihaller; https://independent.academia.edu/RIZADURU, 16.11.2022 
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Mevlevîlik hakkında memleketin her köşesinden yayın yapıldığı hâlde, eleştirilerimize 

muhatap olanların neredeyse tamamı Konya akademik çevresinden kişilerdir. Konya şehrinde, 

hasbî olarak Mevlevîlik yolunu dert edenler varsa eğer, çevrelerinde bir yüzleşme ve arınma 

yoluna girmeleri beklenir ve tavsiye olunur. Mevlevîlikle ilgili en geniş içeriğe sahip ve en 

fazla takip edilen, üstelik Konya mahreçli bir ortamda da yayınlandıkları hâlde, ilk iki 

eleştirimiz karşısındaki derin sessizlik, hasbîlerin var olup olmadıkları sorusunu doğurmuştur. 

Şu meşhur üçlemenin Konya Mevlevî cemaati için de geçerli olduğu görülmektedir: 

Mevlevîler, Mevlevî geçinenler, Mevlevîlikten geçinenler. İlk kesim parmakla sayılır 

herhâlde. Kalan iki kesim, kanaatimizce, Mevlevîlik geleneği Konyalılara ekmek kapısı olsun 

için yüzyıllarda gelişip bugüne gelmiş sananlardır. Bütün bu gördüklerimiz karşısında, 

üniversite öğretmeni karşılığı olan “hoca” tabirini kelime dağarcığımızdan silmiş 

bulunuyoruz).  

Önceki intihal eleştirimizde, “Mevlevîname ve öteki eserlerimizin, orijinal bir fikre 

sahip olmadan, emek harcamadan yüksek lisans ve doktora tezleri çıkartabilecek anonim bir 

kaynak olmadığı uyarısını yapıyoruz” demiştik. Bir kez daha hatırlatıyor ve uyarıyoruz: 

Yıllarımızı vererek ortaya çıkardığımız, her biri özgünlük ve yenilik içeren kitap ve 

makalelerimizi, Konya’nın kısır akademik çevrelerine yuvalanmış; hem Mevlevî geçinen, 

hem Mevlevîlikten geçinen kifayetsiz muhterisler onları kendilerine mal edip üniversitede 

yükselme, bir takım çevrelere yaranma ve göz boyama aracı olarak kullansınlar diye 

yayınlamıyoruz. Bu ahlâk yoksunları her kim olursa olsunlar, kendilerini kimlere veya 

nerelere yaslamışlarsa yaslasınlar; ömrümüz olduğunca, gerekirse bütün mesaimizi sarf 

ederek ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Üniversitede verdiği “Mevlevîlikte 

Nefsin Mertebeleri” başlıklı seminerini fakülte yönetimi ve Mevlevîlik geleneği 

temsilcilerinin ön sıradan dinlediği; bizden intihallerle bir Tez ve bir Makale çıkarmış 

Ayşegül Sutekin’e ve onun bizden intihallerle oluşturulmuş İngilizce makalesine kendi adını 

yazdıran Fatma Nurcan Sert’e, pek umurlarında olduğunu sanmasak da, ahirete taalluk eden 

haklarımızı helâl etmiyoruz. Dünyaya taalluk eden haklarımız olan disiplin, etik kurul, idarî 

ve yargısal hukuk yollarına başvuru haklarımız ise, devran değiştiğinde kullanılmak üzere 

saklıdır.  

 


