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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1.  Türk Dünyası Araştırmaları’na gönderilen yazılar yazı kurulundan
ve hakem heyetinden geçtikten sonra yayınlanmak üzere  sıraya konulur.
Prensip olarak  “Türk Dünyası Araştırmaları” ve  “Türk Dünyası Tarih
Kültür” dergilerinde çıkan ilgili  yazılar  ve  Türk Dünyası  Araştırmaları
Vakfı’nca yayınlanan kitapları kaynak olarak gösteren yazılara öncelik veril-
mektedir.

2. Yayın Kurulumuzca,  “Türk Dünyası Araştırmaları” ve  “Türk Dün-
yası Tarih Kültür” dergilerinde yayınlanacak araştırmalarda:  Orta Asya:
Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun; Sir-Derya:
Ceyhun; genel manada Orta Asya yerine Türkistan, Türki Cumhuriyetler ye-
rine  Türk Cumhuriyetleri  gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun görül-
müştür. Yazarlar, yayın kurulumuz tarafından yayınlanacak yazılarda, bu
terimlerin otomatik olarak değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

3. Türk Dünyası Araştırmaları’nda yayımlanmayan yazılar, istek hâlin-
de iâde edilebilir.

4. Türk Dünyası Araştırmaları’nın dili Türkiye Türkçesi’dir. Gerekli gö-
rüldüğü takdirde Türk lehçelerinden de yazı kabul edilir.

5. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.
6. Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kullanabilirler. Ancak dizgi

imkânları  da  göz  önünde  bulundurularak,  mümkün olduğunca  Türkiye’de
yaygın olarak kullanılan transkripsiyon sisteminin kullanılması tavsiye edilir.

7. Yazılarda kullanılacak şekil, resim vb. malzemenin temiz baskılarının,
mümkünse dialarının gönderilmesi tavsiye olunur.

8. Yazılar M.S. Word programı ile dizilmeli, CD ve kağıt çıktısı (2 nüsha
olarak) birlikte gönderilmelidir. Yazı başlıkları 18 punto (bold); yazar isimleri
14 punto (bold); metin 10 punto (normal); dipnotlar 8 punto (normal) Times
New Roman Türk fontu ile dizilmelidir.

9. 125 kelimeyi aşmayacak şekilde özet, yazı başlığı ve anahtar kelimeler
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

10. Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.
11. Yazısı  yayımlanan yazara yayım tarihinden itibaren bir ay içinde 3

(üç) adet dergi gönderilir ve bir yıl süreyle bir defaya mahsus olmak üzere
ücretsiz abone kaydı yapılır.

12. Makalelerde dipnotlar 30 yıllık geleneğimiz olan sayfa altı dipnot tek-
niğine uygun olmalıdır.
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ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE BAKIŞI VE 
GENÇLİĞİN EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEM 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÜNÜVAR* 

Mustafa Kemal, XX. yüzyılda dünya liderleri içinde dahi olarak gelen-
lerin en başında yer almaktadır. Türk milletinin en kötü anında ortaya 
çıkmış, öldü sanılan bir milleti yeniden ayağa kaldırmış ve millete çağ at-
latmıştır. Mustafa Kemal, daha ilk gençlik yıllarında ülke sorunlarıyla il-
gilenmiş ve bu konuda arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmuştur. 

Mustafa Kemal, hayatı boyunca gençlere verdiği önem çerçevesinde 
onların iyi bir eğitim ve sağlam bir kültüre sahip olmalarını istemiştir. Bir 
milletin hakiki kurtuluşunun eğitimle olacağını söyleyen Mustafa Kemal, 
bunun da yegâne çıkar yolunun gençlerin iyi bir eğitim alması gerekliği-
nin bilincindedir. Gençlere iyi bir eğitim verebilmek için de çeşitli eğitim 
kurumlarını faaliyete geçirmiştir. Mustafa Kemal, aynı zamanda gençlere 
sorumluluk vererek onların ülke yönetiminde söz sahibi olmasını istemiş-
tir. Bunu Gençliğe Hitabe ile de ortaya koymuştur. 

Anahtar kelimeler: Gençlik, Cumhuriyet, Eğitim, Bağımsızlık. 

Atatürk’s Point Of View On Turkish Youth And The Importance 
Given For Their Education By Him 

Mustafa Kemal was the pioneer among the governors who have been ac-
cepted as genious in the XXth century. He arose during the worst period of 
the Turkish nation, made it stand up which was thought as died and he got 
the nation to spring an era. Mustafa Kemal dealt with country’s problems 
even in his young ages and he discussed with his friends on these topics. 

Mustafa Kemal wanted the young people to have a strong culture and 
a good education throughout his life in the aspects of the importance he 
gave to the young. Mustafa Kemal has got the consciousness of the ne-

                                                           
* Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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cessity of education which can be the unique salvation of a nation. To gi-
ve a good education he started various education institutions. Also he 
wanted them to have authority in the governing process of the country by 
giving them responsibilities. He manifested this by his speech to youth. 

Key words: Youth, Republic, Education, İndependence. 

I- Atatürk’ün Gençlik Hakkındaki Düşüncesi 

XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin iktisadî, sosyal, askerî ve siyasî alan-
larda en buhranlı döneminin yaşandığı bir zaman dilimidir. Bu buhranlı 
dönem, XX. yüzyılın başlarında da devam etmiş ve devletin hızla çöküşü 
gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal, bu çöküntü döneminin en bariz yılların-
da gençliğini geçirmiştir. Bilhassa Rumeli bu çöküşü yakından hisseden 
yerlerin en başında gelmektedir. Mustafa Kemal, okuduğu okullarda öğ-
retmenleri ve arkadaşları ile bu buhranlı dönemi tartışmış, tahlil etmiş 
ve değerlendirme yapmıştır. Zaman zaman, kendi kendine fikir üretmiş 
çıkış yolu bulmaya çalışmıştır. Milletin geleceği ile ilgili olarak kitaplar 
okumuş ve incelemelerde bulunmuştur. Gençliğini ülke sorunları ile ilgi-
li olarak dolu dolu geçiren Mustafa Kemal daha okul yıllarında iken ken-
dini iyi yetiştirmiş ve hedefini belirlemiştir1. 

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkmış ve devletin sonu 
gelmiştir. Bunu ilk görenlerden biri de Mustafa Kemal olmuş ve yıllar 
önce çizdiği hedefine ancak Mondros Ateşkes Antlaşması’nın (30 Ekim 
1918) imzalanmasından sonra başlayabilmiştir. 

Mustafa Kemal hayatı boyunca mücadele adamı olmuştur. Yetenekle-
ri, bilgisi ve becerisi ile bu mücadelelerden de başarıyla çıkmasında etkili 
olmuştur. Başarıya ulaşmasında bir başka etken ise; mücadelesini hep 
meşru zeminlerde yapmış olması ve hep halka güvenmesi olmuştur. 
Mustafa Kemal, öyle sağlam bir hedef belirlemiştir ki zamanı gelince yerli 
yerinde uygulamaya koymuş ve herhangi bir sapma görülmemiştir2. Ül-
kenin kalkınması ve çağdaşlaşması ile ilgili görüş ve düşüncelerini daha 
yolun başında tespit etmiş, hedefini çok iyi belirlemiştir. Atatürk bu özel-
likleriyle birçok dünya liderlerini kendine hayran bırakmıştır3. 

Mustafa Kemal bir konuşmasında; “hürriyet ve bağımsızlık benim ka-
rakterimdir. Ben milletimin ve büyük atalarımın en değerli mirasından 
olan bağımsızlık aşkı ile büyülenmiş bir insanım. Çocukluğumdan bugüne 
kadar aile, özel ve resmî yaşamımın her aşamasını yakından tanıyanlar 
                                                           
1 İlker Alp, “Atatürk ve Türk Gençliği”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Mer-

kezi (AAM), Yay., Ankara 2004, s. 243. 
2 Turhan Fevzioğlu, “Atatürk Yolu: Akılcı, Bilimci, Gerçekçi Yol”, Atatürk Yolu, AAM Yay., 

Ankara 1995, s. 41. 
3 Cihat Akçakayalıoğlu, Atatürk Komutan, İnkılâpçı ve Devlet Adamı Yönleriyle, Genel Kur-

may Basımevi, Ankara 1998, s. 627. 
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tarafından bu aşkım bilinir. Bence bir millette haysiyetin, gururun, namu-
sun ve insanlığın oluşması ve devam etmesi, kesin olarak o milletin özgür-
lüğüne ve bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür”4 diyerek öncelikli 
ve gerçek planını ortaya koymuştur. Bu öyle bir plan olmuştur ki batılı-
ların, işgalcilerin planını alt üst etmiştir. 

Mustafa Kemal, hürriyet ve bağımsızlık derken gençlere bunun yolu-
nun nasıl olacağını da göstermiştir. O, gençlere şu şekilde yol göster-
mektedir. “Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi 
aldatmayacaksın; memleket için hakiki mefkûre ne ise onu görecek hedefe 
yürüyeceksin.”5 Mustafa Kemal, burada gençlerin basit menfaatler içine 
girmemesi gerektiğini vurguladıktan sonra, onların dik duruş sergileme-
leri gerektiğini ifade etmiş ve sadece ülkenin ve milletin menfaatlerini gö-
zetmesi gerektiği öğüdünü vermiştir. 

Atatürk, millî mücadele döneminde millî mücadeleye başlarken ve 
kadrolarını seçerken gençlerden faydalanmış ve onlara değer vermiş, on-
ların fikirlerinden faydalanmıştır. Aslında kendisi de çevresi gibi gençtir. 
Millî mücadele önderlerinin tamamına yakını 40 yaş civarındadır6. Cep-
helerde savaşan ve genç komutanların emirlerini seve seve yerine geti-
renler de 20 yaş civarıdır yani onlar da çok gençtir. 

Mustafa Kemal gençlerin millî mücadele ile ilgili düşüncelerini daha 
Sivas Kongresi’nde iken öğrenme fırsatı bulmuştur. Sivas Kongresi’nde 
(4-11 Eylül 1919) Hukuk Fakültesi öğrencisi Necip Ali (Küçüka) ve Tıbbi-
yeli Hikmet (Boran) gençliği temsil etmektedirler. Kongrede manda tartış-
malarının yoğun olarak yaşandığı bir anda Hukuk Fakültesi öğrencisi 
Necip Ali, söz alarak; “Efendiler siz buraya manda satın almaya mı geldi-
niz” diyerek gençliğin tam bağımsızlık fikrinde olduğunu ve bunu kesin 
bir dil ile belirtmek için İstanbul’dan buraya geldiğini belirtmiştir. Yine 
İstanbul’dan gelen Tıp öğrencisi Hikmet ise, daha da ileri giderek “Paşam 
delegesi bulunduğum Tıbbiyeliler beni buraya istiklâl davamızı başarmak 
yolundaki çalışmaya katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. 
Eğer kabul edecek olanlar varsa, bunları her kim olursa olsun reddeder ve 
kınarız. Olmayacak şey ama manda düşüncesini siz kabul ederseniz sizi 
de reddeder, Mustafa Kemal vatan kurtarıcı değil, vatan batırıcısı olarak 
adlandırır ve lanetleriz” dedi. Mustafa Kemal bunun üzerine “arkadaşlar, 
gençliğe bakın, Türk bünyesindeki asil kanın anlamına bakın” diyerek 
Hikmet Bey’e dönerek “evlat için rahat olsun gençlikle övünüyorum ve 
gençliğe güveniyorum” diyerek manda fikrinin olmayacağını belirtmiştir7. 
                                                           
4 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, AAM Yay. (Yayına Haz. A.Sevim vd.), AAM. Yay., Ankara 

2006, s. 226-227. 
5 Atatürk Diyor Ki, MEB. Yay., İstanbul, 1980, s. 87. 
6 Alp, “a.g.m.”, s. 246. 
7 Kemal Arıburnu, Sivas Kongresi, AAM Yay., Ankara 1997, s. 115. 
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Ayrıca, “Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbâli size, genç nesillerin anla-
yışı ve enerjisine bağlanmıştır”8 diyerek bütün kurtuluş ümitlerinin genç-
likte olduğunu vurgulamıştır. 

Mustafa Kemal gençliğe güvenini hayatının her döneminde ortaya koy-
muş, Türk gençliği de bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmamıştır. Daha 
millî mücadelenin başlarında Sivas’tan Ankara’ya gelirken 24 Aralık 1919’-
da Kırşehir Gençler Derneği’ne uğramış ve burada o günün ülke sorunlarıy-
la ilgili bir konuşma yapmıştır. Konuşması tamamen ülkenin işgal edilmesi 
ve bağımsızlığına kavuşturulması ile ilgilidir9. I. Dünya Savaşı yıllarında ku-
rulmuş olan ve bazı Anadolu şehirlerinde faaliyette olan gençlik dernekleri, 
millî mücadele esnasında büyük katkı ve destek sağlamışlardır10. 

Mustafa Kemal, genç derken elbette biyolojik olarak belirli bir zaman 
dilimini dikkate almıştır. Bununla birlikte insanların duygu ve düşünce-
lerini ve yaptıkları işlerine bakarak da genç tarifini yapmıştır. Atatürk, 
“genç fikirli, demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demek” diye-
rek genç tarifini yapmıştır11. 

Mustafa Kemal, gençliğin tarifini yaparken yukarıda belirtmeye çalış-
tığımız biyolojik yaşa çok önem vermediğini; “benim anladığım gençlik, 
Türk inkılâbının fikirlerini ve ideolojilerini benimseyip, gelecek nesillere ak-
tarabilecek kimselerdir. Benim nazarımda yirmi yaşındaki bir yobaz ihti-
yardır, yetmiş yaşındaki bir idealistte, tar u taze bir gençtir. İşte benim 
anladığım Türk genci”12 diyerek genç ve gençlik kavramından ne anladı-
ğını ortaya koymuştur. 

Mustafa Kemal’in Türk gençliği ile ilgili düşüncesini hemen hemen 
her toplantıda ve her yurt gezilerinde sarf ettiği sözlerden yola çıkarak 
anlamak mümkündür. 1923 yılının 20 Mart gecesi, Konya Türk Oca-
ğı’nda geç vakite kadar gençlerle sohbet etmiş, gençliğin içinde bulundu-
ğu ruh halini görmüş ve bundan çok memnun olduğunu belirtmiştir. O 
günün hatırasına da ayrılırken Türk Ocağı defterine; “Konya’nın genç di-
mağları, atılgan, cesur, sebatkâr çocukları…” diye başlayan cümleler yaz-
mıştır13. Yine 24 Kasım 1930 tarihinde Çarşamba, Türk Ocağı’nı ziyaret 
etmiş ve gençlerle sohbet etmiştir. Ayrılırken Ocak defterine “Çarşamba 
                                                           
8 Mazhar Müfi Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C. I, TTK Yay., An-

kara 1966, s. 248. 
9 Söylev ve Demeçleri, s. 28. 
10 Mustafa Balcıoğlu, “Osmanlı Genç Derneklerinden İnkılâp Gençleri Derneklerine”, Ata-

türk Araştırma Merkezi (AAM) Dergisi, C. XV, S. 43, Mart 1999, s. 141. 
11 Alp, “a.g.m.”, s. 247. 
12 Utkan Kocatürk, “Atatürk’te Gençlik Kavramı ve Atatürkçü Gençliğin Nitelilikleri”, Ata-

türkçü Düşünce, AAM. Yay., Ankara 1992, s. 165. 
13 Necati Çetinkaya, Atatürk’ün Hayatı, Konuşmaları ve Yurt Gezileri, Tifduruk Matbaası, İs-

tanbul 1985, s. 215. 
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Türk Ocağı’nda tanıştığım gençlik iftihara layıktır”14 sözlerini yazmıştır. 
Mustafa Kemal gittiği yerde ve bulduğu her fırsatta gençlerle ve çocuk-
larla ilgilenmiş, ülkenin geleceğini onlarda görmüştür. 

Mustafa Kemal en büyük eserim dediği Cumhuriyeti gençlere emanet et-
miştir. ‘Gençliğe Hitabı’ ile de gençlere karşı olan inancını ve güvenini ortaya 
koymuştur. Gençliğe Hitabe ile emaneti ehline teslim etmiş ve mirası en iyi 
koruyacaklara emanet ederek gençlere verdiği değeri ortaya koymuştur. 

“Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin ye-
gane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde da-
hi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhah-
ların (kötülük isteyenler) olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müda-
faa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın va-
ziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok na-
müsait bir mahiyette tezâhür edebilir (ortaya çıkabilir). İstiklâl ve cumhuri-
yetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir gali-
biyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri 
zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 
memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten da-
ha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip 
olanlar gaflet ve delâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu ik-
tidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlililerin (istilacıların) siyasî emel-
leriyle tevhid edebilirler (birleşebilirler). Millet, fakr-ü zaruret içinde harap 
ve bitâp düşmüş olabilirler. 

Ey Türk istiklâlinin evlâdı! İşte: bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; 
Türk istiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, da-
marlarındaki asil kanda, mevcuttur!”15 

Atatürk, gençliğe hitabı ile Türk gençliğine seslenirken, yakın geçmiş-
te Osmanlı Devleti’nin karşılaştığı ve içinde bulunduğu karanlık manza-
rayı hatırlatmıştır. Gençlerin Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü karanlık 
ve çaresizlik durumunu hiçbir zaman unutmaması gerektiğini öğütleyen 
ifadeleri satırlar arasında bulmak mümkündür. Atatürk, gençliğe sesle-
nirken böyle bir tabloyu çizmiştir. Bu tablo o kadar karanlık ki Türk mil-
letinin ölüm kalım meselesi olmuştur. Gençliğin bu manzaradan bir so-
nuç çıkarmasını istemiştir. Bununla da kalmamış en büyük eserim dedi-
ği cumhuriyeti gençlere emanet ederek gençlerin bu alanda potansiyel 
bir güç olduğunu ortaya koymuştur. O’na göre, Türk gençliğinde bu po-
tansiyel mevcut ve gençlik bu gücü yeri ve zamanı geldiğinde kullanma-
dan çekinmeyecektir. Çünkü Atatürk’ün gençliği; idealisttir, asildir, taze 
güçtür, hayat kaynağıdır. Milletin hayat suyudur, gençlik milletin dina-
                                                           
14 Çetinkaya, a.g.e., s. 283. 
15 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (Haz. Z. Korkmaz), AAM Yay., Ankara 1998, s. 607-608. 
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mik gücüdür. Hakkın ve halkının yanındadır. Gençlik menfaat peşinde 
koşmaz, dürüst, çalışkan ve açık sözlüdür16. 

Atatürk’ün gözünde gençlik; Çanakkale’de ölüme seve seve giden, öl-
dü sanılan bir dönemde yeniden dirilip millî mücadeleyi başaran fedakar 
ruh haline sahip bir gençliktir. O gençlik ki hâl de devletini koruduğu gi-
bi atide de koruyacaktır. Türk gençliğine hitabı sadece o günü değil bu 
günü ve geleceği de öngörmesi açısından çok önemlidir. Türk gençliği, 
Mustafa Kemal’in emanetini sonsuza kadar koruyacaktır. Türk gençliği 
bu haslete sahiptir. Sahip olduğunu da 85 yıldır tavizsiz göstermiştir. 

Mustafa Kemal bir başka konuşmasında; “çocuklarımız ve gençlerimiz 
yetiştirilirken onlara bilhassa varlığı ile, hakkı ile, birliği ile taârruz eden ge-
nel olarak yabancı unsurlarla mücadele gerektiğini ve millî düşünceleri boğ-
maya çalışan her karşı fikre şiddetle ve özveri ile savunmanın gereği öğretil-
melidir. Yeni neslin bütün ruhî güçlerine bu özellikler ve yeteneğin verilmesi 
önemlidir”17 diyerek gençlerin maddî ve manevî alanlarda yetiştirilirken 
özellikle yabancı unsurlardan arındırılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Mustafa Kemal, 17 Ekim 1922 tarihinde Bursa’da kendisini karşıla-
yan çocuklara; “küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir 
gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. 
Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalı-
şınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar”18 diyerek çocukla-
ra ve gençlere ülkenin geleceğinin onlar da olduğunu ifade etmiştir. 

Atatürk bir başka konuşmasında da; “sizler yani yeni Türkiye’nin genç 
evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürü-
meye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye bizim 
yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Gençlerimiz ve ay-
dınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi dimağların-
da iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice hazım ve kabul edilebi-
lir bir hale getirmeli, ancak ondan sonra ortaya atmalıdır”19 diyerek Türk 
gençlerinin sürekli idealizm içinde bulunması gerektiğini vurgulamıştır. 

Atatürk, 18 Mart 1923 günü Tarsus’ta gençlerle yaptığı konuşmada 
“saygıdeğer gençler, hayat, mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta 
yalnız iki şey vardır, galip olmak, mağlup olmak. Size, Türk gençliğine bı-
raktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim galip 
olacaksınız. Milletin yükselme yolları ve şartları için yapılacak şeylerde, atı-
lacak adımlarda kesinlikle kararsızlık etmeyin. Milleti o yüksek dereceye 
götürmek için dikilecek engellere hep birlikte engel olacağız. Bunun için be-
                                                           
16 Alp, “a.g.m.”, s. 249-250. 
17 Atatürk’ün Maarife Ait Direktifleri, MEB Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitim Komisyonu, 

Ankara 1990, s. 4. 
18 Söylev ve Demeçleri, s. 384. 
19 Atatürk Diyor Ki, s. 87-88. 
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yinlerinize, düşüncelerinize, bilgilerinize, gerekse bileklerinize, pazılarınıza 
bacaklarınıza başvuracak, fakat sonuçta mutlaka ve mutlaka o amaca ula-
şacağız. Gerek burada ve gerek seyahat ettiğim bütün yerlerde genç arka-
daşlarınız hep sizler gibi hisli, kararlı ve cesurdur. Bundan dolayı şimdiden 
geleceğin parlak ufuklarını görmekle mutludur. Bu millet sizin gibi evlatla-
rıyla layık olduğu olgunluk derecesine bulacaktır. Beni çok memnun ettiniz. 
Huzurunuzla ve özellikle kararlı sözlerinizle mutluyum”20 diyerek gençlerin 
millî değerleri içinde olması gerektiğini vurgulamıştır. Gençler milletin 
haklarını savunurken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaktır. 

Gençlerin ülke sorunları ile ilgilenmesi ve dış dünyada gelişen olayları 
takip etmek amacıyla 1924-1925 yılları arasında hükümet eliyle ‘Genç 
Dernekleri’ kurulması için çalışmalar başlatılmış, hatta kanun taslağı da 
hazırlanmasına rağmen sonuç alınamamıştır. Bu durumda gösteriyor ki 
Cumhuriyet yöneticileri gençliğe önem vermektedir21. 

Mustafa Kemal’in Türk gençliğine bakışı kendisinin de içinde bulun-
duğu yıllara kadar inmektedir. Mustafa Kemal gençliğe hep olumlu bak-
mış ve onlara ülke sorunları ile ilgili görev ve sorumluluklar vermiştir. 
Bu sorumluluklar Çanakkale Savaşı’ndan başlayarak millî mücadeleye 
ve Cumhuriyetin kuruluşuna, oradan da Cumhuriyetin korunmasına ve 
kollanmasına kadar uzanmıştır. 

II- Atatürk’ün Gençliğin Eğitimine Verdiği Önem 

Osmanlı Devleti’nde eğitim uzun yıllar medreselerde ve mahalle mek-
teplerinde yürütülmüştür. Bunun dışına bir de devlet memurlarının ye-
tiştirildiği saray içindeki Enderun mektebi vardır. Medreselerde, önceleri 
din eğitiminin yanında müspet bilimlerde öğretilirken zamanla ikinci 
plana düşmüş hatta yer yer kaldırılmıştır. Medreseler ve diğer eğitim ku-
rumları zaman içinde kendilerine çekidüzen verememiş ve kendilerini ye-
nileyememişlerdir. Dünyadaki gelişmelere de ayak uyduramamışlardır. 
Halbuki bu dönemde Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar, kendi 
eğitimleri için çağın gereklerini ve gelişmeleri takip ederek uygulamışlar-
dır. Osmanlı Devleti bu durumu ancak XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde fark 
edebilmiştir. Bunun neticesinde Batı tarzında yeni okullar açılmaya baş-
lanmıştır. Ancak yapılan bu tür çalışmalar çeşitli nedenlerden dolayı ye-
terli olmadığından Osmanlı eğitim sistemi XIX. yüzyıl boyunca ve XX. 
yüzyıla girerken yeteri kadar ivme kazanamaması nedeniyle, istenilen 
düzeye çıkamamıştır22. Millî mücadeleye ve Cumhuriyete girilirken farklı 
                                                           
20 Söylev ve Demeçleri, s. 526. 
21 Balcıoğlu, “a.g.m.”, s. 149-150. 
22 Reşat Kaynar, “Atatürk’ün Kültür ve Eğitim Anlayışı”, Atatürk Araştırma Merkezi (AAM) 

Dergisi, C. II, S. 6, Temmuz 1986, s. 12; Hamza Eroğlu, “Modern Eğitim İlkesi Olarak Eğitim 

Birliği ve Yanlış Uygulamalar”, AAM Dergisi, C. IV, S. 10, Kasım 1987, s. 39. 
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eğitim veren farklı kurumlar da vardır. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın 
ilk yarısından itibaren Batı tarzı eğitim kurumları açılmakla birlikte bu 
okullarda istenilen gelişme sağlanamamıştır. Cumhuriyete gelinceye ka-
dar insanların kafasında olduğu gibi eğitimde de ikilik vardı23. 

Mustafa Kemal, hayatı boyunca gençlere verdiği önemden dolayı onla-
rın iyi bir eğitim ve sağlam bir kültüre sahip olmaları için uğraş vermiş-
tir. Bir milletin hakiki kurtuluşunun eğitimle olacağını söyleyen Mustafa 
Kemal, bunun da yegâne çıkar yolunun gençlerin iyi bir eğitim almasın-
dan geçtiğini ortaya koymuştur ve gençler iyi eğitildiği zaman ülkenin 
doğrudan kalkınabileceğini ifade etmiştir24. 

İnsanlara mutluluk getiren bütün gelişmeler bilginin sonucudur. Bilgi 
insanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Bilgi olma-
dan gelişme ve ilerlemenin olması mümkün değildir25. Bu düşünceden ha-
reket eden Mustafa Kemal, bilgiyi öğrenmenin yolunun da sağlam bir eği-
tim ve öğretimden geçtiği gerçeğini hayatı boyunca ön planda tutmuştur. 
Mustafa Kemal bu temel bilimsel gerçeklerden yola çıkarak, daha Yunan 
kuvvetleri Sakarya’da iken, 16 Temmuz 1921 tarihinde toplanan I. Eğitim 
Şurası’nda konuşma yapmıştır. Mustafa Kemal, I. Eğitim Şurası’nda yap-
tığı konuşmada; eğitimin asla ihmal edilmemesi gerektiğini savaş sürse bi-
le eğitime destek verileceğini ifade etmiştir. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı 
eğitim sisteminin ülkeyi geri bıraktığını ifade ederek eğitime yabancı mü-
dahalelerin olmayacağını ifade ederek eğitimin millî ve tarihi gerçeklere 
uygun olması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal konuşmasına şöyle 
devam etmiştir: “…Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına, hiçbir zorluk 
karşısında baş eğmeyerek sabırla çalışmalarını ve eğitimdeki çocuklarımı-
zın ana babalarına da yavrularının eğitimlerini tamamlamak için fedakarlı-
ğa katlanmaktan çekinmemelerini öneririm. Milletimizin temiz karakteri, ye-
tenek ile doludur. Ancak bu doğal yeteneği ortaya çıkarabilecek yöntemlerle 
donatılmış vatandaşlar gereklidir. Bu görevde sizlere düşüyor.”26 

I. Eğitim Şurası 1921 yılında Yunan kuvvetlerinin Sakarya’da bulun-
duğu sırada toplanmış olması ve toplantıya yoğun işlerinin arasında 
Mustafa Kemal’in katılması, eğitime ne kadar önem verildiğinin bir gös-
tergesidir. Ülke tam bir ölüm kalım savaşı içerisinde olmasına rağmen 
çocukların ve gençlerin eğitimi ihmal edilmemiştir. Bu konuda da ana 
babaların da fedakârlık yapmasını istemiştir. 
                                                           
23 Feyzioğlu, “a.g.m.”, s. 26-27; Hamza Eroğlu, “a.g.m.”, s. 40. 
24 Yahya Akyüz, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, AAM Yay., Ankara 2004, 

s. 183; Burhan Göksel, “Atatürk’ün Gençlik Konusunda Bakışı ve Niçin Atatürkçülük Eğiti-

mi”, AAM Dergisi, S. 3, Temmuz 1985, s. 25. 
25 A. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, AAM Yay., Ankara 

2000, s. 365; Atatürk’ün Maarife Ait Direktifleri, s. 3. 
26 Söylev ve Demeçler, s. 232-233; Atatürk’ün Maarife Ait Direktifleri, s. 4. 
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Millet mektepleri aracılığa ile Mustafa Kemal, başöğretmen olmuş, kara 
tahtada ders anlatmış, bir soru üzerine ‘Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eği-
tim Bakanı olurdum’ diyerek eğitimi nedenli önemsediğini ortaya koymuş-
tur27. Mustafa Kemal hayatı boyunca eğitim ve öğretime önem vermiştir. 
Dünyada eğitime önem veren devlet adamlarından en önde geleni olmuştur. 

Atatürk, 8 Nisan 1923 tarihinde CHP’ne sunduğu 9 ilkede (umde), ilk 
öğretimde öğretimin birleştirilmesi hususu yanında bütün okulların ihti-
yaçlarının çağdaş bir yapı ile karşılanması gerçeği vurgulanmıştır28. 

3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Tevhid-i Tedri-
sat Kanunu ile eğitim ve öğretim birliği sağlanmıştır. Bu, Mustafa Ke-
mal’in çağdaş bir eğitim arzusunun sonucudur29. 

Mustafa Kemal, 1 Kasım 1928 tarihinde TBMM açılış konuşmasında; 
“Efendiler! Büyük Türk milletinin evlatlarının yüksek bir eğitim yeterlilik 
sahibi olması için harcadığı çaba ve emekler az değildir”30 diyerek gençle-
rin iyi ve kaliteli bir eğitim alması gerektiğine işaret etmiştir. 

Atatürk, hayatı boyunca bilimden ve bilimsel gerçeklerden vazgeçme-
miştir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek bu gerçeği ortaya koymuş-
tur. Atatürk için bütün bir hayat boyu ilim zihniyeti içinde olmamız gere-
kiyor. Bunu bir kültür olarak kabul edip hareketlerimizi ona göre ayarla-
malıyız. Bu düşünce Atatürk’ün de ortaya koyduğu bir prensiptir31. 

Atatürk, “Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık 
meziyetinin, vatan muhabbetinin fikir hürriyetinin kıymetli timsali olacaksı-
nız”32 diyerek gençlerin nasıl yetişmesi ve yetiştirilmesi gerektiğini işaret 
etmiştir. Yine bir başka konuşmasında Mustafa Kemal, gençlerin eğitimi 
ile ilgili şunu ifade etmiştir: “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize göre-
cekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türki-
ye’nin istiklâline kendi benliğine millî geleneklerine düşman olan unsurlarla 
mücadele lüzumu öğretilmelidir.”33 Mustafa Kemal, burada gençlere eğitimi 
ile birlikte ülkenin geleceği ile ilgili sorumluluğun da verilmesi gerektiğini 
ortaya koymuştur. Gençlerin alacağı eğitim ne olursa olsun milletin değer-
lerine ve istiklâline sahip çıkmaları gerektiğini ortaya koymuştur. 
                                                           
27 Akyüz, “a.g.m.”, 184; Fevzioğlu, s. 47. 
28 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 3. Kitap, Bilgi Yay., Ankara 2005, s. 68. 
29 Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Çağdaşlaşma”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 

179, Ocak-Şubat 2009, s. 30; Turan, a.g.e., s. 69. 
30 Kazım Öztürk, Atatürk’ün TBMM Açık ve Gizli Oturumdaki Konuşmaları, C. II, Kültür Bak. 

Yay., Ankara 1992, s. 1066. 
31 Halil İnalcık, “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, AAM. 

Yay., Ankara 2004, s. 141. 
32 Saim Kaptan, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürk ve Kültür, Hacettepe Üniversitesi, Özel Sayı, 

Ankara 1982, s. 9; Akçakayalıoğlu, a.g.e., s. 627. 
33 Atatürk Diyor Ki, s. 87. 
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“Bir milletin yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni oku-
ma yazma bilmese, bu ayıptır. Bundan insan olanlar utanmak lazımdır”34 
diyerek okuma yazma bilmenin sadece ülke kalkınması ile alakalı olma-
dığını insan olarak okuma yazma bilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Oku-
ma yazma oranının bu kadar düşük olduğu bir ülkede hiçbir gelişmenin 
olmayacağı da aşikârdır. 

“Erkek ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerinde talim 
ve terbiyelerinin amelî (eylemli, uygulamalı) olması mühimdir.”35 Atatürk, 
25 Temmuz 1925 yılında yaptığı bu konuşmada erkek ve kız çocuklarını 
ayırt etmeksizin eğitim ve öğretimlerinde uygulamalı eğitime önem verme-
leri gerektiğini ifade etmiştir. Eğitim hayatları boyunca sadece teorik eğiti-
min onların yetişmelerinde eksik kalacağı gerçeğini vurgulamıştır. 

Mustafa Kemal’in tek bir prensibi vardır o da ilim zihniyetinin ve bili-
min hayatımızın her evresine yerleşmesidir. Bunu Atatürk şöyle açıklı-
yor: “Dünyada her şey için maddiyat için maneviyat için en hakiki mürşit 
ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde bir mürşit aramak gaflettir, cehalet-
tir, delalettir.” Bu düşünce bir hayat görüşü olarak hakim olmalı ki ülke-
nin modernleşmesinin mümkün olacağı kanaati hasıl olmuştur36. Mus-
tafa Kemal Cumhuriyetin temelini atarken bilim ve tekniği esas almıştır37. 

Atatürk, 15 Mart 1923 tarihinde Adana’da halka hitap ederken genç-
lerin eğitimi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştır: “Eminim ki gençler 
yalnız teoriyle uğraşmıyorlar. Sanatın, ziraatın, ticaretin ne olduğunu an-
layan ve bunları fiilen uygulayan gençlerdir. Gerçek zafere ancak bu gibi 
verimli sahalardaki faaliyetle varacağız.”38 Mustafa Kemal zafere ulaşma-
nın olunun sadece ordu gücü ile olmayacağını asıl zaferin ülkenin topye-
kun kalkınması olduğunu vurgulamıştır. Bunun içinde bütün alanlarda 
iyi ve kaliteli bir eğitim verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Mustafa Ke-
mal burada gençlere verilecek eğitimin sadece teorik eğitimle sınırlı ol-
maması gerektiğini, onların iyi yetişmesi içinde uygulamalı eğitimin ge-
rekli olduğunu ifade etmiştir. Gerçek kalkınmanın ancak bu şekilde sağ-
lanabileceğini ortaya koymuştur. Bu gerçeği de şu şekilde ifade etmiştir: 
“Orta tahsilde dahi terbiye ve talim usulünün ameli ve tatbiki olması esası-
na riayet şarttır.”39 Pratik ve uygulamalı eğitimin önemini vurgulamıştır. 

Atatürk, 15 Aralık 1930 günü İstanbul Üniversitesi’ni ziyaret etmiş ve 
üniversiteli gençlerle sohbet etmiştir. Üniversiteden ayrılırken de deftere 
                                                           
34 Yahya Akyüz, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, AAM Yay., Ankara 2004, 

s. 179. 
35 Atatürk Diyor Ki, s. 78. 
36 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 41. 
37 Umar, a.g.e., s. 20. 
38 Söylev ve Demeçleri, s. 509. 
39 Öztürk, a.g.e., s. 743. 
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duygu ve düşüncelerini yazmıştır40. Mustafa Kemal yüksek öğretime de 
gereken önemi vermiştir. 

Atatürk, Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmesinin 
tek yolunun eğitimden geçtiğini ifade etmektedir. Bu eğitimin de ilkokul-
dan başlayarak üniversiteye kadar planlı ve akılcı bir eğitimle mümkün 
olacağını vurgulamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yüzde onlarda olan 
okuma yazma oranını kısa zamanda yukarılara çıkarmakla mümkün 
olacağını ortaya koymuştur. Asıl kurtuluş eğitimle olacaktır. Eğitim sa-
yesinde gençler yeteri kadar teknik bilgileri ve donanımları sağlayacaklar 
ve ülke çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacaktır. Mustafa Kemal’in bütün 
hedefi budur. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla başta ‘Tevhidi 
Tedrisat Kanunu’, ‘Harf İnkılâbı’, ‘Millet Mektepleri’ ve ‘Üniversite Reform-
ları’ gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal, eğitimin önemini görmüş ve 
göstermiştir. Cumhuriyetimizin eğitim temellerini atan ve bunlara yön 
veren bir kişi olarak her zaman ‘Baş Öğretmen’ sıfatını taşımıştır41. 

Mustafa Kemal gençlerin eğitimi ile ilgili her fırsatta onların çağın ge-
reklerine uygun eğitim alabilmeleri için uğraş vermiş ve bu alanda hiçbir 
fedakârlıktan da kaçınmamıştır. Atatürk’ün temel felsefesi iyi bir eğitim 
alan gençlerin ülkenin dünya ülkeleri arasında istiklâlini koruyan saygın 
bir ülke olacağı gerçeğini ortaya koymuştur. 

Sonuç 

Mustafa Kemal, iyi bir devlet başkanı, iyi bir asker, iyi bir komutan, 
iyi bir eğitimci, iyi bir kültür adamıdır. O, çok yönlü büyük bir lider ve 
XX. yüzyılda dünyanın yetiştirdiği dahi bir insandır. Türk milletinin en 
kötü anında ortaya çıkmış, öldü sanılan bir milleti yeniden ayağa kaldır-
mış ve millete çağ atlatmıştır. 

Atatürk, okul yıllarında ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiş, bu 
alanda tartışmalara katılmış, fikir beyan etmiştir. Genç yaşta ülkenin 
kaderini etkilemiştir. Sivas Kongresi’nden başlayarak gençlerin hayatı 
boyunca gençlerle yakından ilgilenmiş ve onların fikirlerine önem vermiş, 
büyük eserim dediği cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Atatürk Türk 
gençliğine güvenmiştir. 

Atatürk, gençlere sadece görev ve sorumluluk vermemiştir. Gençlerin iyi 
yetişmesi için de gayret göstermiştir. Gençlerin eğitimi için daha Sakarya 
Savaşı öncesi toplanan Eğitim Şurası’nda eğitime uygulanacak hedefleri çiz-
miştir. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılarak ilköğretim bütün vatandaşlara 
mecburi hale getirilmiştir. Mustafa Kemal, gençlerin iyi yetişmesi için üstün 
gayret göstermiş ve bu alanda hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. 
                                                           
40 Çetinkaya, a.g.e., s. 284. 
41 Galip Karagözoğlu, “Atatürk’ün Eğitim Savaşı”, AAM Dergisi, C. III, S. 9, s. 23; Özkan İz-

gi, “Atatürk’ün Eğitim ve Üniversitelere Bakış Açısı”, AAM Dergisi, C. I, S. I, s. 39. 
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PROF. DR. M. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NUN 
KARADENİZ TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARINA 

KATKILARI 

Doç. Dr. İbrahim TELLİOĞLU* 

Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Türkiye’de Karadeniz tarihi hakkında 
çeşitli çalışmalar hazırlayan bir bilim adamıdır. Onun 1961’den itibaren 
bölgeyle ilgili araştırmaları ortaya çıkana kadar dünyada ve Türkiye’de 
Karadeniz tarihiyle alakalı çalışmalar, daha çok ortaçağda yörede hâki-
miyet kuran Hıristiyan unsurlar ile Osmanlı dönemi üzerinde yoğunlaş-
mıştı. Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu ise Karadeniz havzasındaki Türk 
varlığı temelinde bölgenin tarihiyle ilgili çalışmalar hazırlayarak ilkçağ-
dan itibaren yöreye yerleşen Türk toplulukları hakkında o zamana kadar 
aydınlatılamayan pek çok meseleye temas eder ve bu vasfıyla diğer 
araştırmacılardan farklı bir konuma ulaşır. 

Anahtar kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Türkler, Tarih Araştırmaları. 

Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’s Addition To The Study Of 
Black Sea Turkish History 

Professor Dr M. Fahrettin Kırzıoğlu is a scientist who carries out rese-
arch on the history of the Black Sea Region in Turkey. Up to the 
appearance of his studies on the region from 1961 on, the studies on the 
history of the Black Sea Region had concentrated more on the Christian 
elements that had dominated the region and on the Ottoman period. On 
the other hand, Professor Kırzıoğlu’s studies are about the history of the 
region and are based on the existence of Turks in the Black Sea basin. 
He deals with the many issues which had never been dealt with. Due to 
this nature of his studies he is distinguished from other researchers. 

Key words: Black Sea Region, Turks, Historical Research. 
                                                           
* Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, 10.03.1917’de Kars’ta doğmuştur. İlk 
ve orta tahsilini bu şehirde tamamladıktan sonra, 1934’te Erzurum Lise-
si’ni bitirmiş, 1941’de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü’nden 1946’da mezun olmuştur. 1934-1954 arasında tah-
sil müfettişliği, tarih öğretmenliği gibi görevlerde bulunurken Kars ve Er-
zurum çevresinde tarih, folklor, halk edebiyatı konularında araştırma ve 
derlemeler yapan M. Fahrettin Kırzıoğlu, 1953’te, Kars Tarihi isimli ese-
rini yayımladı. Aynı yıl Türk Dil Kurumu üyeliğine seçildi. 1967’de, Prof. 
Dr. Akdes Nimet Kurat’ın nezaretinde “Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi 
(1451-1590)” konulu doktora tezini tamamlamıştır. 1975’te “Kür ve Ço-
ruk Boyları’nda Kıpçaklar ve Atabek Beğliği” adlı tezi ile doçent, 1982’de 
de “Anı Şehri Tarihi” adlı teziyle profesör olmuştur. 1976-1983 yılları 
arasında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde 
görev yapan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, meslek hayatını 1984-1990 
yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nde 
sürdürmüştür1. Türk Tarih Kurumu üyesi olan Prof. Dr. M. Fahrettin 
Kırzıoğlu, 10.02.2005’te vefat etmiştir. 

Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu, otuz dokuz kitabı, yüzün üzerinde 
bildiri ve makalesinin yanı sıra altı yüzden fazla ansiklopedi maddesi ve 
köşe yazısı ile Türk tarihi araştırmalarına olduğu kadar edebiyat ve folk-
loruna da katkıları bulunan bir bilim adamıdır. Genel olarak Doğu Ana-
dolu, Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki Türk varlığıyla ilgili inceleme-
leriyle tanınır. Ancak Ziya Gökalp ve Kazım Karabekir biyografisinden 
Erzurum Kongresi’ne, Amerikan Mandacıları’ndan Hazarlar’da Yağmur 
Yağdırtma Gelenekleri’ne, Şerefnâme’de Eski Oğuz Töresi ve Folklor Un-
surları’ndan Karslı Saz Şairleri’ne, Malatya Yazması Manzum Battal Gazi 
Destanı’ndan Kıbrıs Türk-İslam Kitabeleri’ne kadar oldukça farklı konu-
larda çalışmalara imza atmıştır2. Kendisinden önce kimsenin üzerine 
eğilmediği ya da kısmen temas ettiği mevzuları araştırmalarına konu edi-
nen Kırzıoğlu, bu bakımdan müstesna bir yere sahiptir. Hocası Ord. 
Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan’ın eserlerinde rastlanılan kaynaklardan 
azami ölçüde istifade etme becerisi ve kusursuz metot bilgisi, O’nun 
araştırmalarında da kendisini gösterir. Çalışmalarında yaptığı atıflardan 
açıkça anlaşılacağı üzere, M. Fahrettin Kırzıoğlu, A. Zeki Velidi Togan’ın 
yolundan giden bilim adamlarından biridir. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun bölgedeki Türk varlığıyla ilgili araştırmala-
rına temas edeceğimiz Karadeniz tarihi hakkındaki ilk çalışmalar, XIX. 
                                                           
1 S. Esin (Derinsu) Dayı, “Sayın Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Hayat Hikayesi”, Atatürk 

Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü Atatürk Dergisi, IV/2, Prof. 
Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Özel Sayısı, (Temmuz 2004), s. 1-6. 
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yunus Zeyrek, “Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Bibliyografya-

sı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 143, (Nisan 2003), s. 7-30. 
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yüzyılın başlarından itibaren Batılı bilim adamları tarafından ortaya çı-
karılmıştır. J. P. Fallmerayer3 ve G. Finlay’ın4 öncülüğünü yaptığı çeşitli 
araştırmacıların hazırladığı bu eserlerle, bölgenin Bizans ve Komnenos 
dönemi önemli ölçüde aydınlatıldığı gibi ilkçağda yörenin durumuna dair 
de belirli tespitler yapılmıştı. Yapılan bu araştırmalarda, Karadeniz’in 
otokton ahalisinin Grekler olduğu, Makedonyalılar ve Mihridates hane-
danı döneminde, Roma, Bizans ve Komnenos devirlerinde yörede Hele-
nizm’in varlığını devam ettirdiği, 1461’de Trabzon’un alınmasından son-
ra bölgenin Türkleştirilmeye başlandığı fikri hâkimdi. XIX. yüzyılın orta-
larına kadar eskiye gidebilen bazı oryantalistlerin hazırladıkları çalışma-
larda, Karadeniz bölgesinin otokton ahalisinin Turanî topluluklar oldu-
ğu, Yunanlıların ve Egeli toplulukların kolonilerinin onlardan sonra tesis 
edildiği vurgulanmış olsa da5 batıdaki bilim camiasında etkili olan görüş, 
Fallmerayer ve onu takip edenlerin ortaya koyduğu anlayıştı. Günümüze 
kadar süren bu çalışmalarda çeşitli araştırmacılar aynı tarih tezini geliş-
tirici incelemelere imza atmaktadırlar6. 

Türkiye’de Karadeniz bölgesindeki Türk varlığıyla ilgili çalışmalar or-
taçağda yöreye yerleşen unsurlarla ilgiliydi7. M. Goloğlu farklı bir başlık 
altında hazırladığı incelemede yukarıda bahsi geçen iddialara karşı çıka-
rak yine batıda yapılan çalışmalara atıfla Karadeniz bölgesinin ilk toplu-
luklarının Orta Asya’dan yöreye göç ettiklerini, koloni döneminde de bu-
rada bulunan halkın büyük kısmının Grek kökenli olmadığını ayrıntılı 
bir biçimde izah etmekteydi8. Bununla birlikte bölgedeki Türk yerleşme-
sinin tarihi derinliği henüz ortaya konulamamıştı. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu Karadeniz bölgesiyle ilgili çalışmalara başladı-
ğında bilim dünyasında bu hava hâkimken, onun araştırmaları ile yöre 
tarihi hakkındaki kanaatleri büyük ölçüde değiştirecek sonuçlara ulaşıl-
mıştır. Onun 1961’de VI. Türk Tarih Kongresi’ne sunduğu bildiri, o za-
                                                           
3 Jacop Philip Fallmerayer, Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt, Munich 1827; Frag-

mente aus dem Orient, Stuttgart 1845. 
4 Bkz. George Finlay, The History of Greece and of the Empire of Trebizond, London 1851. 
5 Örnek olarak bkz. M. Vivien de Saint-Martin, Description Historique et Geographique de 

L’Asie Mineure, II, Paris 1852, s. 441. 
6 Örnek olarak bkz. Anthony Bryer, “The Tourkokratia in the Pontos”, Neo-Hellenika, I 

(1970), 30-54; “Rural Society in Matzouka”, Continuity and Change in Late Byzantine and 

Early Ottoman Society (nşr. A. Bryer-H. Lowry), Washington 1986, s. 53-95; The Byzantine 

Monuments and Topography of the Pontos, I, Washington 1985 (David Winfield ile birlikte.) 

Marianna Koromila, The Greeks in the Black Sea, Athens 1991; Heath W. Lowry, Trabzon 

Şehrinin İslâmlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583, İstanbul 1981 vb. 
7 Bkz. Şakir Şevket, Trabzon Tarihi, I-II, İstanbul 1877; Abdî-zâde Hüseyin Hüsameddin, 

Amasya Tarihi, III, İstanbul 1927; Kazım Dilcimen, Canik Beyleri, Samsun 1940 vb. 
8 Bkz. Mahmut Goloğlu, Anadolu’nun Milli Devleti Pontos, Ankara 1973. 
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mana kadar üzerinde durulmayan Karadeniz bölgesine yerleşen Bulgar-
larla ilgilidir9. 1966’da yayımlanan Hemşinlilerle ilgili makalesini10, 
1970’de VII. Türk Tarih Kongresi’nde takdim ettiği Lazlar/Çanarlar’la 
alakalı bildiri takip eder11. Hemşinli ve Lazlarla ilgili bu çalışmaları, çe-
şitli eklemelerle birlikte 1994’te yeniden neşredilmiştir12. 1975’te doçent-
lik tezi olarak sunduğu ancak hazırlandıktan çok sonra basılan13 “Yuka-
rı-Kür ve Çoruk Boyları’nda Kıpçaklar” adlı eseri, bölgeyle ilgili tek kitap 
çalışmasıdır. 1988’de Karadeniz bölgesine yerleşen Türklerin bu coğraf-
yadaki izleriyle ilgili tebliği14, yöreyle ilgili beşinci çalışmasıdır. Dört yıl 
sonra yayımlanan yedi sayfalık risalesi15 ise 1988’de yazılan tebliğin de-
vamı niteliğindedir. 1990’da Gümüşhane Sempozyumu’na sunduğu, Os-
manlı kayıtlarına dayanarak bölgedeki Türk izlerini konu alan çalışma-
sı16, kaynakları bakımından diğer çalışmalarından farklıdır. 

Doğu Karadeniz bölgesindeki Türk varlığıyla ilgili olarak Bulgarların 
530’da, Bizans’ın paralı askeri olarak Trabzon’un güneyiyle Çoruh boyla-
rına yerleşmesine ilk defa Mükrimin Halil Yinanç’ın işaret etmişti17. M. 
                                                           
9 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “1461 Turabuzon Fethi Sırasında Fatih Sultan Mehmed’in Ya-

ya Aştığı Bulgar Dağı Neresidir?”, VI. Türk Tarih Kongresi (Ankara 20-26 Ekim 1961) Kongre-

ye Sunulan Bildiriler, Ankara 1967, s. 322-328. 
10 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Eski-Oğuz (Arsaklı-Part) Kalıntısı Hemşenliler”, Türk Folklo-

ru Araştırmaları, 10/203 (Haziran 1966), s. 4099-4104. 
11 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Lazlar/Çanarlar”, VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 25-29 Ey-

lül 1970) Kongreye Sunulan Bildiriler, I, Ankara 1972, s. 420-445. 
12 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Karadeniz Bölgesindeki Türk Boylarından Lazlar ve Hemşinli-

ler’in Tarihçesi, Ankara 1994. 
13 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boyları’nda Kıpçaklar, Ankara 1992. 
14 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Karadeniz’in Doğu Kıyıları, Gürcistan ve Eski Turabuzon 

Vilayetimiz (Batum-Samsun Dahil) Bölgesinde, M. Ö. VII. Yüzyıldan Osmanlı Fethine Kadar 

Yerleşen Türkler ve Coğrafya’da Yaşayan Hatıraları”, İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongre-

si (Samsun 1-3 Haziran 1988) Bildirileri, Samsun 1990, s. 83-91. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun 

Doğu Anadolu ile ilgili olarak da benzer içerikte çalışmaları vardır. Bkz. “Selçuklu Fetihle-

ri’nden (1064-1071) Önce Doğu-Anadolu Türk Boy ve Oymakları’ndan Kalma Dağ ve Su Ad-

ları”, Türk Yer Adları Sempozyumu (Ankara 11-13 Eylül 1984) Bildirileri, Ankara 1984, s. 75-

96; “Selçuklulardan Önce Armenya’ya Hakim Olanlar”, Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyu-

mu (İzmir, 26-27 Mayıs 1983) Tebliğler ve Panel Konuşmaları, İzmir 1983, s. 129-198. 
15 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, Rize ve Dolaylarında Bilinmeyen Tarih Gerçekleri, Ankara 1992. 
16 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Osmanlı “Tapu-Tahrir” ve “Mühime” Defterlerinde Gümüşhane 

Bölgesi Türk Boy/Oymak Hatıraları ve Madenler Üzerine “Hükümler”den Örnekler”, Geçmişte 

ve Günümüzde Gümüşhane (Gümüşhane 13-17 Haziran 1990), Ankara 1991, s. 69-77. 
17 Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri I, İstanbul 1944, s. 167; ondan 

naklen, Speros Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of 

Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, London 1971, s. 179, nu: 269. 
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Fahrettin Kırzıoğlu ise, Osmanlı kayıtlarını esas alarak, bu Türk toplulu-
ğundan kalma bir yer adından hareketle meseleye ışık tutmuştur. Böyle-
ce Moses Horanatsi’nin kayıtlarında milattan dört asır önce Kars bölge-
sindeki varlığı bilinen18 Bulgarların Karadeniz bölgesindeki izinin ortaya 
çıkmasına da önemli katkıda bulunmuştur. Aynı izi takip eden çeşitli bi-
lim adamları Karadeniz bölgesinde Bulgarlardan kalma yer adlarına te-
mas ederek, bu Türk topluluğunun Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bay-
burt arasına yayıldığını ortaya koymuştu19. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Hemşinlilerle ilgili makalesi, bu konuda 
Türkiye’de hazırlanmış ilk önemli çalışma hüviyetindedir. Makalenin giri-
şinde Hemşinlilerden derlediği halk inanışları ve bölgeye göçleriyle ilgili ri-
vayetlere yer veren M. Fahrettin Kırzıoğlu, akabinde, tarih, antropoloji, et-
nografya, folklor ve dil bakımından bu toplulukla ilgili değerlendirmeler 
yapmaktadır. Tarih bahsinde Khorenli Moses, Mamikonlu Ohan, Gevond 
gibi dönemin Ermeni müverrihlerinin eserlerine ve Ermeniler üzerinde ba-
tıdaki ilk önemli araştırmacılardan birisi olarak kabul edilen R. Grous-
set’in çalışmasına dayanarak, Hemşinlilerin atası olarak kabul edilen Ha-
mam isimli şahsın, Arsaklılardan yani Oğuzların bölgedeki öncülerinden 
birisi olduğunu kaydeder. Bu kaynaklarda, Hemşinlilerin atalarının hangi 
tarihte bölgeye geldiğine dair çeşitli rivayetler bulunsa da tamamı, Hamam 
ve boyunun yörenin yerlisi olmadığı konusunda fikir birliği içerisindedir. 
M. Fahrettin Kırzıoğlu da bu topluluğun Orta Asya menşeli olduğunu sa-
vunur. Antropolojik bakımdan ise Kaşgarlı Mahmud’un tarif ettiği Oğuz ti-
pinin bozulmamış bir halinin Hemşinlilerde mevcut olduğunu ifade eder. 
Etnografik olarak Türk konar-göçerliğini devam ettirdiğini yazdığı Hemşin-
lilerin kıldan kara çadır kullandıklarını, arpa, buğday ektiklerini, nevruzu 
ve on iki hayvanlı takvimdeki bayramları kutladıklarını kaydeder. Yemek 
ve çalgılarında olduğu gibi folklor bakımından da Türk kültürünü devam 
ettiren Hemşinlilerin, animizm, naturizm gibi İslam öncesi inanışları, Te-
pegöz, Beğbörek, Köroğlu ve Kerem Dede destanları, Aslanbey hikâyesi gi-
bi edebî varlıkları günümüzde de yaşattığını da belirtir. Buradaki görüşle-
rinin büyük kısmını tekrarladığı 1994’teki yazısında, yukarıdaki görüşleri-
ne ilave olarak Hemşin’de bulunan koçbaşlı mezar taşlarının önceki değer-
lendirmelerini desteklediğini ifade eder. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Lazlarla ilgili tebliği, bu konuda Türkiye’de 
hazırlanan ilk kapsamlı araştırmadır20. Çarlık döneminden itibaren Rus-
                                                           
18 Bkz. Moses Khorenats’i, History of the Armenians (nşr. R. W. Thomson), London 1980, s. 135 vd. 
19 Mehmet Bilgin, Doğu Karadeniz, Trabzon 2000, s. 75; Mehmet Eröz, Hıristiyanlaşan 

Türkler, Ankara 1983, s. 19, s. 27, nu: 29; Mehmet Eröz, “Sosyolojik Yönden Türk Yer Adla-

rı”, Türk Yer Adları Sempozyumu (Ankara 11-13 Eylül 1984) Bildirileri, Ankara 1984, s. 49. 
20 M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun çağdaşı olan diğer bir Karadeniz tarihi araştırmacısı da aynı 

dönemde Lazlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştı. Bkz. “Some Notes on the Laz and Tzan 
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ların Karadeniz kıyısı ve Hazar denizi çevresindeki bölgeyi Türklerden 
kopardığı, Sovyetler Birliği döneminde de Gürcü unsurundan faydalana-
rak genişleme yolundaki projelerine bölgedeki toplulukları da alet ederek 
tarihi çarpıttıkları yönündeki bir girişten sonra, Lazların Müslümanlaş-
mış Gürcüler olduğu iddiaları üzerinde ayrıntısıyla durmaktadır. Anonim 
Gürcü Vekayinamesi, Plinius, Arrianus, Ptolemeus, Prokopios, Agathias, 
Menandros, Theophanes gibi ilkçağ tarihçileri ve coğrafyacılarına daya-
narak Lazların, Gürcü menşeli olmadığını izah etmektedir. Çalışmanın 
ikinci kısmı ise Lazlar/Çanarlar’ın Turanlı ve Türk olduğuna dairdir. M. 
Fahrettin Kırzıoğlu buradaki değerlendirmelerinde, tarihî kaynakların 
yanı sıra sosyolojik delillere de başvurmaktadır. Strabon, Pomponius 
Melae, Ptolemeus ve Khorenli Moses’in Lazların yaşadığı bölgeye verdiği 
isimlerden hareketle bu kaynaklardaki Çan kökünden türeyen Çanar 
adının, eski Türkçede boy ve oymak adlarının sonuna getirilen ar-er son 
ekiyle birlikte tanındığını yazmaktadır. Laz adının ise Kafkaslardaki pek 
çok yer, kavim ve kişi adlarının başındaki seslinin yutulmuş biçimiyle 
söylenen adlardan birisi olduğunu, aslında Alaz okunması gerektiğini 
ifade etmekteydi. Daha sonra Herodotus, Arrianus, Strabon, Plinius, Ap-
pianos, Plutarkhos, Ptolemeus, K. Porfirogenetos ve Anonim Gürcü Ve-
kayinamesi’nde, birer Saka oymağı olduğunu kabul ettiği Çan ve Ala-
zan’larla ilgili Kafkasya ve Karadeniz havzasındaki yer isimlerini sırala-
maktaydı. Sonuçta ise Lazlar/Çanarlar’la Megrellerin aynı kökenden ol-
madığına dair filolojik ve sosyolojik değerlendirmeler yapmaktaydı. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Lazlar/Çanarlar’la ilgili tebliği, bu toplu-
luk hakkındaki kaynakları bilim dünyasına tanıtması bakımından bü-
yük önem taşımaktadır. Zira o döneme kadar bahse konu toplulukla ilgi-
li tarihî delilleri bir araya getiren başka bir çalışma mevcut değildir. Aynı 
konuda yapılacak araştırmalara yol gösteren Lazlar/Çanarlar tebliği, bu 
özelliğiyle takdire layıktır. Bununla birlikte günümüzde, Lazlarla Megrel-
lerin Güney Kafkasya kökenli bir topluluk olduğu filolojik bakımdan or-
taya çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla tebliğde yer alan bu iki topluluğu birbirinden ayrı unsur-
lar olarak kabul eden görüş, bugün revaçta değildir. Ancak M. Fahrettin 
Kırzıoğlu’nun Lazların Gürcü kökenli olmadığı yönündeki tespiti isabetli-
dir ve bilim dünyasındaki genel kanaate uygundur. Tebliğde, ilkçağ kay-
naklarına atıfta bulunularak Lazlar/Çanarlar’ın Saka boyu olduğu tar-
zındaki görüşleri ise tarihçiler tarafından hâlâ tartışılmaktadır ve bu hu-
susta kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. 
                                                                                                                                        
(I)”, Bedi Kartlisa Revue de Kartvelologie, XXI-XXII, (1966), s. 174-195; “Some Notes on the 

Laz and Tzan (II)”, Bedi Kartlisa Revue de Kartvelologie, XXIII-XXIV, (1967), s. 161-168; “The 

last Laz Rising and the Downfall of the Pontic Derebeys, 1812-1840”, Bedi Kartlisa Revue de 

Kartvelologie, XXVI (1986), s. 191-210. 
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VI. ve VII. Türk Tarih Kongresi’ne sunduğu tebliğler büyük önem taşı-
masına rağmen, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Karadeniz tarihinde yeni bir 
tez ortaya attığı ve o zamana kadar yaygın olan tarih anlayışını değiştir-
diği çalışması, 1975’te doçentlik tezi olarak sunduğu ve ancak 1992’de 
basılan “Yukarı-Kür ve Çoruk Boyları’nda Kıpçaklar” adlı eseridir. Yazar 
bu eserinde, M. Taner Tarhan’ın çalışmasını21 esas alarak Türklüğün ön-
cüsü kabul ettiği Kimmerlerin M. Ö. VII. yüzyıldaki göçüyle beraber böl-
gedeki Türk varlığını başlatır. İskitlerin Türklüğüyle ilgili delilleri ortaya 
koyan ve bölgeye göçleriyle birlikte Karadeniz havzasındaki Türk yerleş-
mesinin bu sayede sürdüğünü kabul eden M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kıp-
çakları, bölgeye yerleşen üçüncü Türk unsuru olarak çalışmasına konu 
edinmiştir. Üç bölümde ele aldığı çalışmasında, birinci kısımda M. Ö. 
VIII. yüzyıldan VI. asra kadar bölgeye yerleşen ilk Kıpçakları anlatır. 
İkinci fasılda Selçuklu fetihleri ve son Kıpçakların batıya göçleri başlığı 
altında 1064-1080 arasındaki gelişmelere yer verir. Üçüncü bölüm ise 
Son Kıpçaklar’ın Kür ve Çoruk Boyları’na Gelişleri (1185-1195) ve 1267-
1578 arasında Ahıska-Çıldır’da hüküm süren Ortodoks Kıpçaklara ayrıl-
mıştır. 

Kıpçakların M. Ö. 336’da Çoruh havzasındaki varlığı Anonim Gürcü 
Vekayinamesi sayesinde ortaya çıkmıştı. M. Fahrettin Kırzıoğlu eserinin 
bu birinci bölümünde, Kafkas kaynaklarından faydalanarak Kıpçakların 
bölgedeki varlığını ayrıntısıyla ortaya koyduğu gibi Ermeni ve Gürcü 
kaynaklarından istifadeyle bölgeye ilkçağda gelen Türk topluluklarını da 
anlatmaktaydı. İkinci kısmın konusunu teşkil eden dönem, Türkiye’deki 
ortaçağ tarihçileri tarafından konuları nispetinde ayrıntılı bir şekilde in-
celenmişti. Ancak M. Fahrettin Kırzıoğlu, diğerlerinden farklı olarak bil-
hassa bölgedeki Hıristiyan unsurların Kıpçak yerleşimine bakışıyla ilgili 
yaklaşımıyla ayrıcalık kazanır. Eserin üçüncü bölümü ise o zamana ka-
dar üzerinde ayrıntılı bir araştırma yapılmamış bir konuya ayrılmıştır. 
1118’de üç yüz binin üzerindeki bir nüfusla Gürcistan’a göç eden Kıp-
çakların, Kral David’e (1089-1125) verdikleri destekle Gürcüler arasında 
siyasî birliğin sağlanması, ülkenin Selçuklu hâkimiyetinden kurtarılması 
ve Gürcü Krallığı’nın Kafkasların en önemli gücü haline gelmesi, birinci 
kısımda anlatılır. İkinci ve Karadeniz bölgesini ilgilendiren bölüm ise, 
Kral III. Giorgi (1156-1184) döneminde başlayıp Kraliçe Tamara (1184-
1213) devrinde süren güç çatışması ve Moğol ilerleyişiyle gün yüzüne çı-
kan Kıpçak-Gürcü ayrılığı sonucu İlhanlılardan Ahıska-Furtuna deresi 
arasındaki bölgeyi ikta olarak alıp Osmanlı hâkimiyetine kadar buraya 
hâkim olan Ortodoks Kıpçakların yöredeki varlığı, M. Fahrettin Kırzıoğlu 
tarafından ortaya çıkarılmıştır. Böylece bir yandan XII. yüzyılın sonların-
                                                           
21 M. Taner Tarhan, “Eskiçağ’da Kimmerler Problemi”, VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 11-

15 Ekim 1976) Kongreye Sunulan Bildiriler III, Ankara 1979, s. 355-369. 
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dan itibaren küçük gruplar halinde Doğu Karadeniz bölgesinin Artvin, 
Rize ve Trabzon kesimine göç eden Ortodoks Kıpçaklarla İlhanlılar dev-
rinde yörede hâkimiyet kuran Kıpçak atabeyleri ayrıntılı bir şekilde orta-
ya konmuştur22. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun açtığı izi takip eden bilim adamları ve 
araştırmacılar, Karadeniz bölgesindeki Kıpçak tesiriyle ilgili araştırmaları 
geliştirdiği23 gibi Komnenosların yöredeki hâkimiyeti sırasında bahse ko-
nu coğrafyadaki Ortodoks Kıpçak unsuru üzerinde durmaya başlamış-
tır24. Bu sayede bazı araştırmalarda Gürcü olarak adlandırılan25 bölgede-
ki bu unsurun aslında Kıpçaklar olduğu ortaya çıkarken, Komnenoslarla 
Ortodoks Kıpçaklar üzerindeki akrabalık münasebetleri ve Trabzon’da 
tahta çıkan Anna Anahutlu gibi Kıpçak kökenli şahısların varlığı26 ve Pa-
naretos Kroniği’nde “Lazların memleketi”27 olarak anılan bölgenin de as-
lında Kıpçakların yurdu olduğu ortaya çıkarılmıştı. Aynı şekilde Osmanlı 
öncesi devirde Trabzon ve çevresindeki Hıristiyanların yarısından fazlası-
nı oluşturan Grek menşeli olmayan grup içerisindeki28 Kıpçak unsuru29 
                                                           
22 M. Fahrettin Kırzıoğlu, diğer bir çalışmasıyla, [Bkz. Osmanlılar’ın Kafkas Elleri’ni Fethi 

(1451-1590), Ankara 1998, s. 83-89, 99-120, 168-249.] Ortodoks Kıpçak atabeyliğinin Os-

manlı hâkimiyetine girmesine de temas etmiştir. 
23 Bkz. Salim Cöhce, “Doğu Karadeniz Bölgesinin Türkleşmesinde Kıpçaklar’ın Rolü”, Birinci 

Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi (Samsun 13-17 Ekim 1986) Bildirileri, Samsun 1988, s. 

477-484. Dilcilerin hazırladığı çalışmalarda da özellikle Trabzon ve Rize’de Kıpçak Türkçesi-

nin varlığına dair önemli bulgulara ulaşılır. Dolayısıyla, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun tespitleri, 

filolojik yönden de desteklenir. Bkz. Ahmet Caferoğlu, Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Top-

lamalar Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Yöresi Ağızları, Ankara 1994, s. XXIII; Turgut Gü-

nay, Rize İli Ağızları, Ankara 1978, s. 63-74, 83-90, 97-101; Metin Karaörs, “Kuzeydoğu 

Anadolu (Trabzon ve Yöresi) ve Batı Rumeli Türk Ağızlarının Ortaklığı ve Akrabalığı”, Trab-

zon Tarihi Sempozyumu (Trabzon 6-8 Kasım 1998) Bildiriler, Trabzon 1999, s. 89-97. Trabzon 

ve yöresi ağızları ve bölgedeki Kıpçak etkisi hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Necati 

Demir, Trabzon Yöresi ve Ağızları, I, Ankara 2006, s. 129-509. 
24 Bu hususta bilhassa Mehmet Bilgin’in Doğu Karadeniz bölgesinde yaptığı saha araştır-

ması ve yer isimlerinden hareketle Kıpçakların bölgedeki varlığına dair tespitleri dikkate de-

ğerdir. [Bkz. Doğu Karadeniz, s. 81-108.] Aynı yazarın, Kıpçak kökenli bir ailenin bölgeye gö-

çü, günümüze kadar Trabzon ve çevresindeki durumu hakkındaki incelemesi için ayrıca 

bkz. Doğu Karadeniz’de Bir Derebeyi Ailesi Sarıalizâdeler (Sarallar), Trabzon 2006. 
25 Bkz. Nikoloz Berdzenişvili-Simon Canaşia, Gürcistan Tarihi (nşr. H. Hayrioğlu), İstanbul 

2000, s. 195. 
26 Bkz. Élizabeth A. Zachariadou, “Noms Coumans à Trébizonde”, Revue des Études Byzan-

tines, LIII, (1995), s. 285-288. Aynı yazıda, Anna’nın yanı sıra kardeşleri Michel Azakutlu ve 

George Akpugan’ın da Kıpçak isimleri taşıdığına işaret edilmiştir. 
27 Lebeau, Histoire du Bas Empire, XX, Paris 1836, s. 486. 
28 Bkz. A. Bryer, “Rural Society in Matzouka”, s. 79 vd. 
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da aydınlığa kavuşmaya başlar. Onun bu eserine hâkim olan tarih kur-
gusu sayesinde, bazı oryantalistlerin, Türkiye’den de M. Goloğlu’nun dile 
getirdiği, “Yunanlılardan önce Karadeniz bölgesinin sakinlerinin Turanî 
kökenden olduğu” tezi daha ilmi temeller üzerine oturtulmuştur. Diğer 
açıdan da Karadeniz bölgesinin tarihini Greklerle birlikte başlatan tarih 
yazıcılığı da değerini yitirmiştir. Üstelik M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun bu ta-
rih kurgusunu esas alan pek çok bilim adamı ve araştırmacı, Karadeniz 
bölgesi tarihini onun çizdiği çerçeve içerisinde ele alan çalışmalar hazır-
lamıştır30. 

1990’da Karadeniz bölgesine yerleşen Türklerin yöre coğrafyasındaki 
izleriyle ilgili tebliğinde, M. Fahrettin Kırzıoğlu, konuyla ilgili ilkçağ kay-
naklarını kısaca tanıttıktan sonra M. Ö. VIII. yüzyıldan itibaren bölgede 
Türklerden kalma yer adlarını sıralamaktaydı. Kimmerlerden kalma Bay-
burt-Trabzon arasındaki Kemer dağı, bölgedeki en eski Türk adı kalıntı-
sıydı. Hopa’nın sekiz mil batısındaki Apsarus nehrinin adının Afşar, Ri-
ze’nin dört mil doğusundaki Askuros çayının adının Yazgur, Borçka-Art-
vin-Şavşat-Ardanuç kesimlerini içine alan Kalarzen/Kalarç/Klarcet böl-
gesinin isminin Halaçlardan geldiğini ileri süren M. Fahrettin Kırzıoğlu, 
görüşünü destekleyici etimolojik izahlar yapar. Aynı şekilde Çor’okhı/ 
Çor’uk nehrinin adının Kıpçakların Çor oymağından, Samsun’un Canik 
ve Gümüşhane’nin Çanıça adlarının Saka Sanni oymağından, Tirebolu 
(Tirel-Polis) adının Sakaların Dril oymağından kaldığını, ilkçağ kaynakla-
rındaki yer isimlerinden hareketle ortaya koymaya çalışır. Ordu şehrinin 
eski adı olan Kotyora isminin Kotur’dan türediğini yazarken, Trabzon 
Çaykara’daki Paçan adının da Türklerden geldiğini ileri sürmekle birlikte 
kökeni konusunda ayrıntıya girmemiştir. Rize’deki Apsarus ve Askuros 
yer isimleriyle ilgili daha geniş bir değerlendirmeyi yedi sayfalık bir risa-
leyle yeniden yayımlamıştır. 

Etimolojik esaslı bu araştırmalarında M. Fahrettin Kırzıoğlu, yer isim-
lerinden hareketle ilkçağda Doğu Karadeniz bölgesine yerleştiğini düşün-
düğü Türklerle ilgili açıklamalar yapmaktadır. Toponomiyle uğraşmak, 
                                                                                                                                        
29 Bkz. Rustam Shukurov, “Eastern Ethnic Elements in the Empire of Trebizond”, Acts XVIII 

th International Congress of Byzantine Studies (Moscow 1991) II, Shepherdstown 1996, s. 77 

vd. 
30 Bkz. Bilgehan Atsız Gökdağ, “M. Ö. 2000’li Yıllardan Günümüze Giresun’daki Türk Varlı-

ğı”, Giresun Tarihi Sempozyumu (Giresun 24-25 Mayıs 1996) Bildiriler, İstanbul 1997, s. 25-

32; Mehmet Bilgin, “Doğu Karadeniz Bölgesinin Etnik Tarihi Üzerine”, Trabzon Tarihi Sem-

pozyumu Bildiriler, s. 47-87; aynı yazar, Doğu Karadeniz, İbrahim Tellioğlu, Osmanlı Hakimi-

yetine Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, Trabzon 2004; aynı yazar, “Doğu Karadeniz Bölge-

sinin Türk Yurdu Haline Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme”, Turkish Studies/Türkoloji 

Araştırmaları, 2/2 (Bahar 2007), s. 654-664; Necati Demir, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’-

nin Tarihî Alt Yapısı, Ankara 2005; Halit Özdemir, Artvin Tarihi, Ankara 2002 vb. 
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zahmetli, bir o kadar da ulaşılan sonuçların tartışılabilir olduğu bir araş-
tırma sahasıdır. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun bu çalışmaları da tıpkı bölge-
nin yer isimleriyle ilgili diğer araştırmacıların incelemelerinde olduğu31 
gibi tartışmaya açıktır. Zira kaynaklarda, Yazgur, Halaç, Afşar boylarının 
hangi tarihte bölgeye yerleştiğine dair bir değerlendirme yapılmasını sağ-
layacak bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. M. Fahrettin Kırzıoğlu 
Apsarus, Klarcet ve Askuros yer isimlerinin kökeni hakkında ilk değer-
lendirme yapan bilim adamı olmakla bu adların yukarıdaki Türk boyla-
rından kaldığını ileri sürmekle birlikte, diğer eserlerinde görülen tarih 
kurgusuna bu araştırmasında rastlamak mümkün değildir. Dolayısıyla 
bugün itibariyle bu değerlendirmeleri ihtiyatla karşılamak ve aksi ispat-
lanamadığı sürece bu tespitlere değer vermek gerekir32. Zira daha önce 
bahsi geçtiği üzere Anonim Gürcü Vekayinamesi’ndeki bilgi ortaya çıka-
na kadar, Kıpçakların ilkçağda Kafkaslara yayıldığı ya da Moses Hora-
natsi’nin kaydı fark edilmeden önce Bulgarların ilkçağda Kars bölgesinde 
bulunabileceği bilinmiyordu. Dolayısıyla ileride ortaya çıkabilecek tarihî 
delillerle M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun bu iddiası doğrulanabilir. Aynı şekil-
de Anabasis adlı eserde adı geçen toplulukların Saka oymakları olduğu-
na dair görüşleri de tarihî kayıtlarla açıkça desteklenmez. Zira Ksenop-
hon’un yazdıklarında bu toplulukların milliyetini belirtir bir ipucuna 
rastlamak mümkün değildir. Bu kaynaktan öğrenilebilen, adı geçen top-
lulukların Grekçe konuşmadığı, dolayısıyla farklı bir kökene mensup 
olabileceğidir.  

Yalnızca Halybler’in demircilikte ileri seviyeye ulaştığı bilgisi mevcut-
tur. Ancak buradan hareketle Yunanlıların karşılaştığı bu toplulukların 
Sakalara mensup olduğunu farz etmek, Tirebolu, Kotyora, Canik ve Ça-
nıça isimlerini Türklere bağlamak, tarihî delilleri yeterli seviyeye ulaşma-
mış bir değerlendirme olarak görülmektedir. 

Osmanlı kaynaklarından faydalanarak Gümüşhane’deki Türk boy ve 
oymaklarından kalan isimleri ele aldığı yazısında, M. Fahrettin Kırzıoğlu, 
1516 Trabzon Sancağı Defteri’nden, Döğer, Alayuntlu, Üreğir, Çepni, Ba-
yındır gibi Oğuz boylarıyla Sakalardan itibaren bölgeye yerleşen, Kıpçak, 
Akkoyunlu vb. Türk topluluklarından kaldığını düşündüğü yer isimlerini 
sıralar. Ayrıca mühimme defterlerine dayanarak Gümüşhane madenleri 
üzerine yaptığı değerlendirme ile çalışmasını tamamlar. 
                                                           
31 Karadeniz bölgesindeki yer isimleriyle ilgili çeşitli çalışmalarda, esas alınan kaynaklar ve 

araştırmacının dil bilgisi seviyene göre aynı yer isimleri üzerinde bile farklı sonuçlara varıla-

bilmektedir. Karş. İlyas Karagöz, Trabzon Yer Adları, Ankara 2004; Enver Uzun, Trabzon’un 

Yer Adları, Trabzon 2007. 
32 Daha önceki bir araştırmamızda, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun bu görüşlerine yer vermekle 

birlikte, değerlendirmeleriyle ilgili çekincelerimizi belirtmiştik. Bkz. Osmanlı Hakimiyetine 

Kadar Doğu Karadeniz’de Türkler, s. 33-39. 
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M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Karadeniz Türk tarihi araştırmalarına yap-
tığı en önemli katkı, bölgeye Türk yerleşmesiyle ilgili kaynakları bilim 
dünyasına tanıtması olmuştur. Bu kaynaklar içerisinde, bilhassa Erme-
ni ve Gürcü kaynaklarının bölgeyle ilgili kısımları önem taşır. İlk kez Yu-
karı Kür ve Çoruk Boyları’nda Kıpçaklar adlı eserinde, Türkiye’de tarih-
çilere ayrıntılı olarak tanıttığı Anonim Gürcü Tarihi K’art’lis Chovreba 
1849’dan itibaren Gürcüce’den başka dillere çevrilmişken33 Türkiye’de 
çok yakın bir dönemde, 2003’te, bir kısmı eksik olarak yayımlanmıştı34. 
Oysa M. Fahrettin Kırzıoğlu, hocasının işaret etmesinden sonra35 1075’-
te, doçentlik tezinde ayrıntısıyla tanıttığı36 Anonim Gürcü Vekayinamesi’-
ne dayanarak, Kıpçakların Karadeniz bölgesi ve Kafkasya’daki varlığını, 
M.Ö. IV. yüzyıla kadar geriye götürebilmişti. Bu Türk tarihçiliği bakımın-
dan çok önemli bir gelişmeydi. Zira iddiasını desteklemek için Orbelyan-
lar Tarihi başta olmak üzere pek çok Ermeni kaynağından37 ve Plinius’-
un Tabii Tarihi38 başta olmak üzere Grek ve Bizans kaynaklarından, 
Oğuz Destanı, Dede Korkut Kitabı39, Şecere-i Terâkime ve Şecere-i Türkî 
                                                           
33 Bkz. M. Brosset, Histoire de la Georgie, I, Saint-Petersburg 1849; K’art’lis C’xovreba I-II 

(Gürcüce metin) (nşr. S. H. Rapp), New York 1998 vb. 
34 Bkz. Gürcistan Tarihi (nşr. H. D. Andreasyan-E. Merçil), Ankara 2003. Brosset tarafından 

neşredilen nüsha en eski zamanlardan 1469’a kadar olan zaman dilimini ihtiva ederken, bu 

nüshadan TTK tarafından neşredilen Türkçe baskı 1212 yılına kadar gelmektedir. 
35 Bkz. A. Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tarihi’ne Giriş, I, İstanbul 1981, s. 257 vd. 
36 M. F. Kırzıoğlu, Anonim Gürcü Tarihi’nin yanı sıra, Kafkaslardaki ve Azerbaycan’daki 

Türk varlığının başlangıcı bakımından büyük önem taşıyan ancak Türkçe’ye yeni çevrilen 

Alban Tarihi’ni [Bkz. Kalankatlı Moses, Alban Tarihi (nşr. Y. Gedikli), İstanbul 2006.] de yıl-

lar önce Türk tarihçilerine ayrıntılı bir şekilde tanıtarak [Bkz. “Gence-Karabağ/Aran ve Şir-

van’dan Oluşan Kuzey Azerbaycan’da İslam Fethi Öncesi Türklüğü Tanıtan Albanlar Tarihi”, 

XI. Türk Tarih Kongresi (Ankara 5-9 Eylül 1990) Kongreye Sunulan Bildiriler, II, Ankara 1994, 

s. 625-683.] önemli bir hizmet yapmıştı. 
37 M. F. Kırzıoğlu, Agathangelos, Khorenli Moses, Parpılı Lazar, Aristakes Lasgiverdi, Step-

hannos Orbelian, Daronlu Asolik, Vartabet Elize, Gevond, Hovhannes, Genceli Kirakos, Anılı 

Samuel ve Müverrih Vardan’ın eserlerini ve bu eserlerde bölgeye Türk yerleşimiyle ilgili kı-

sımları ilim âlemine tanıtmıştır. 
38 Bkz. Pliny, Natural History, II (nşr. H. Rackham), London 1947. 
39 M. F. Kırzıoğlu, Dede Korkut kitabını yayımladıktan sonra [Bkz. Dede-Korkut Oğuznâme-

leri, İstanbul 1952] bu eserden hareketle Kafkasların güneyindeki Türk varlığına yönelik çe-

şitli araştırmalar da hazırlamıştır. Bkz. “Dede-Korkut Oğuznâmeleri Coğrafyası ve Düşünce-

ler”, Birinci Milli Türkoloji Kongresi (İstanbul, 6-9 Şubat 1978) Tebliğler, İstanbul 1980, s. 269 

-317; “Dede-Korkut Oğuznâmelerini Bırakan Oğuzların Tokuz Tümen Gürcistan’a Komşu 

Yaşadıklarını Gösteren Apkaza, Aznavur, Şavkalı-Melik Deyimleri ve Bagul-Oğlu Amıran İle 

Gogalet-Koca Oğlu Şor-Şamsoldin Kütükleri”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirile-

ri, II, Ankara 1986, s. 165-182. 
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gibi Türk kaynaklarındaki bilgilerden yararlanan M. Fahrettin Kırzıoğlu’-
nun görüşleri, bilim dünyasının Karadeniz bölgesi ve Kafkasya tarihine 
bakış açısını değiştirecek mahiyetteydi. Sonuçta, M. Fahrettin Kırzıoğlu, 
Türklerin o vakte kadar bilinenden çok önce Hazar Denizi ile Karadeniz 
arasındaki bölgeye yayıldığını ortaya koymaktaydı. 

Bölgedeki yer isimlerinden hareketle Afşar, Yazgur ve Halaçların ilk-
çağda bölgeye yerleştiğini öne sürdüğü eserlerinde M. Fahrettin Kırzıoğ-
lu, Alexandre Baschmakoff’un Karadeniz’e yapılan seyahatlerle ilgili kita-
bını40 ilk kez ayrıntılı bir şekilde kullanarak bu eserde yöreyle ilgili bilgi-
leri kamuoyunun dikkatine sunar. Karyandlı Skylax’ın M. Ö. VI. yüzyılın 
başında bölgeye yaptığı gezinin notları, M. S. 130 civarında Roma İmpa-
ratorluğu’nun Kapadokya valisi Arrianus’un yöreyle ilgili olarak hazırla-
dığı raporu ve Anonim Seyahatmane’nin Karadeniz sahilleriyle alakalı 
kısmı, M. Fahrettin Kırzıoğlu tarafından bilim dünyasına tanıtılmış ve 
ondan sonra araştırmacılar tarafından yaygın bir biçimde kullanılır ol-
muştur. Diğer yandan, bölgede İskit bakiyesi ile ilgili çalışmalarında Kse-
nophon’un Anabasis41 isimli eserinde yer alan bilgilerin ayrıntılı bir de-
ğerlendirmesini yaparken eser ve bölge tarihi açısından kıymetini de or-
taya koymaktaydı. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu, Doğu Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak Gürcü-
lerin tarihi iddialarına karşılık vererek meseleye duyarsız kalmadığını 
göstermiştir. Stalin döneminde başlatılan Gürcü tarihinin yeniden yazıl-
ması projesi çerçevesinde 1945’te hazırlatılan eserlerde, Anabasis’te ge-
çen Grek kökenli olmayan toplulukların Gürcü menşeli olduğu tezi orta-
ya atılmıştı42. O yüzden, Doğu Karadeniz bölgesinde batıda Giresun’a ka-
dar uzanan sahanın otokton halklarının Gürcüler olduğundan hareketle 
bölgenin Gürcistan’a iade edilmesi talebinde bulunulmuştu. Fuat Köprü-
lü ve İbrahim Kafesoğlu gibi bir grup bilim adamı, bu iddiaların ilmi da-
yanağı olmadığına dair yazılar kaleme almışlardı ki bu bilim adamları 
içerisinde M. Fahrettin Kırzıoğlu da vardı. Gürcülerin Doğu Karadeniz 
bölgesiyle ilgili iddialarına temas eden M. Fahrettin Kırzıoğlu, ilkçağda 
Kolhis’te yaşayan halk ile Gürcülerin bir alakası olmadığını ilkçağ kay-
naklarına dayanarak izah etmekteydi. Aynı şekilde Kür ve Çoruh boyları-
na ilk yerleşenleri ve Osmanlı hâkimiyetinden 300 yıl önce aynı yerde 
hüküm süren Ortodoks Kıpçakları Gürcü sayan zihniyetin de doğru ol-
madığını kaydetmekteydi. Ayrıca, makalesine başlık olan bir hususu da 
                                                           
40 Bkz. Alexandre Baschmakoff, La Synthese Des Periples Pontiques, Paris 1948. 
41 Ksenophon, Anabasis (nşr. T. Gökçöl), İstanbul 1984. 
42 Bu iddialar için bkz. Yuri Siharulidze-Alexandre Manvelişvili v.d., Doğu Karadeniz Halkla-

rının Tarih ve Kültürleri (nşr. H. Hayrioğlu), İstanbul 1998, s. 85 vd.; N. Berdzenişvili-S. Ca-

naşia, Gürcüstan Tarihi, s. 55 vd.; Ahmet Özkan (Melaşvili), Gürcüstan, İstanbul 1968, s. 65 

vd. 
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açıklığa kavuşturan M. Fahrettin Kırzıoğlu, Gürcülerin kendilerine Kart-
vel’den başka ad vermediklerini, Kür boylarındaki Ortodoks Gürcülerin 
de kavim ve kabile ismiyle anıldığını kaydederek Gürcü adının son dö-
nemlerde kullanılmaya başladığına işaret eder. Gürcistan ismi ise İlhan-
lılar çağında Kür ve Rioni havzasıyla Abazaların yurdunun yani ülkenin 
batı kesiminin doğu ile birleşmesinden sonra ortaya çıktığını kaydeder. 
Son kısımda ise Selçukluların bölgeyi ele geçirmesinden bahsederek ya-
zısını noktalar43. Gürcistan ve Gürcülerle ilgili olarak hazırlanan çeşitli 
çalışmalarda, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun bu görüşlerini doğrular mahi-
yette pek çok bulgu ortaya konulmuştur44. Diğer yandan, bu yazısında 
bazı Gürcü bilim adamlarının Karadeniz bölgesiyle ilgili iddialarını tenkit 
etmekle birlikte, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Türk-Gürcü münasebetleri-
nin tarihi gelişimine dair önemli çalışmaları da mevcuttur45. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun çalışmalarına hâkim olan üslubun tam 
manasıyla anlaşılmasında çeşitli güçlüklerle karşılaşıldığı, bir şikâyet 
konusudur. Onun bölgedeki Türk varlığının kökenini dayandırdığı döne-
min siyasî vaziyetini, kullandığı kavim ve yer adlarını, bunların Türklük-
le münasebetlerini kavrayabilmek için iyi bir ilkçağ tarihi bilgisine sahip 
olmak büyük önem taşır. Zira M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun kullandığı Gür-
cü, Ermeni, Roma, Bizans, Arap vs. dillerde hazırlanmış kaynaklarda 
farklı isimlerle anılan yerler ve topluluklar üzerinde değerlendirme yetki-
sine ulaşabilmek için, özellikle Karadeniz bölgesi ve onunla bağlantılı 
olarak Kafkasya’nın ilkçağdaki durumunu kavramak şarttır. M. Fahret-
tin Kırzıoğlu’nun bölgedeki toplulukların Türklükle münasebetleri izah 
                                                           
43 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Tarih Gürcü İsimli Bir Halk, Coğrafya Gürcistan Adlı Bir 

Saha Tanımıyor”, Jeopolitik (nşr. Gençlik Kitabevi), İstanbul 1946, s. 31-37. 
44 M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Gürcistan coğrafyası hakkındaki değerlendirmelerini tasdik 

eden ayrıntılı bilgi için bkz. Tsarevitch Wakhoucht, Description Geographique de la Georgie 

(nşr. M. Brosset), Saint-Petersburg 1842, s. 69-461; Tevrat kaynaklı rivayete göre Nuh tufa-

nından sonra kendilerini Kartvel olarak adlandırıp bugünkü Gürcistan’ın doğu bölgesine ya-

yılmaları hakkında bkz. Robert W. Thomson, Rewriting Caucasian History, Oxford 1996, s. 

9-13; Bugün Gürcü adıyla anılan toplulukların ilkçağda boy ve kabile isimleriyle anıldığına 

dair görüşlerinin teyidi için bkz. N. Berdzenişvili-S. Canaşia, Gürcüstan Tarihi, s. 31; İlkçağ-

da Gürcistan’ın batı kesiminde Gürcülerden farklı topluluklar yaşadığı hususundaki görü-

şünün bir tekrarı için bkz. David Marshall Lang, Gürcüler (nşr. N. Domaniç), İstanbul 1997, 

s. 68. 
45 Bkz. M. Fahrettin Kırzıoğlu, “Gürcistan’da Eski Türk İnanç ve Geleneklerinin İzleri”, I. 

Uluslararası Türk Folklor Kongresi (İstanbul 23-30 Haziran 1975) Bildiri Özetleri, Ankara 

1975, s. 146-148; “Tarih Boyunca Türk-Gürcü İlişkileri”, Atatürk 4. Uluslararası Kongresi 

(Türkistan-Kazakistan, 25-29 Ekim 1999), I, Ankara 2000, s. 601-625; “Trabzon’a En Yakın 

Ülke: Gürcistan”, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu (Trabzon 

3-5 Mayıs 2001) Bildirileri, I, Trabzon 2002, s. 847-854. 
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ederken sıklıkla boy/oymak adlarından hareket ettiği göz önünde bulun-
durulursa, onun kurduğu bağlantıya varabilmek için yeterli seviyede Ge-
nel Türk Tarihi bilgisine de sahip olmak gerektiği açıktır. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Karadeniz bölgesindeki ilk Türk varlığına 
ilişkin görüşleri hakkındaki “zor anlaşılabilirlik” meselesi bu şekilde çö-
züme kavuşabilirken, genellikle tarihçi olmayanların hazırladığı çeşitli 
çalışmalarda, eserlerine bazı tenkitler yöneltildiği görülmektedir. O’nun 
eleştiriye uğrayan çalışmaları daha çok yukarıda zor anlaşıldığından 
bahsedilen, Karadeniz bölgesine erken dönemde göç ettiğini varsaydığı 
Türkler ya da Türk olduğunu düşündüğü topluluklarla ilgili olup genel-
likle etimolojik ya da sosyolojik değerlendirmelerle bir sonuca vardığı 
araştırmalarıdır. Esasen bu çalışmaların konuları, tarihçilerin, genel ola-
rak da bilim adamlarının üzerinde uzlaşamadığı mevzular üzerinedir. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu kimsenin üzerine eğilmediği meselelere temas 
ederken, her bilim adamının karşılaşabileceği gibi tenkide uğraması da 
tabiidir.  

Karadeniz bölgesine yönelik olarak başka devletlerin ya da belirli 
grupların ideolojik/siyasî beklentilerine temel oluşturma adına, yöre ta-
rihiyle ilgili olarak yaptığı çalışmalarına karşılık kendisini sorumlu adde-
den M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun onlara cevap mahiyetindeki araştırmaları 
da tenkit edilebilir.  

Zira Lazlar, Hemşinliler ya da ilkçağda bölgede bulunan bazı toplu-
lukların Türklükle münasebetleri konusundakiler başta olmak üzere bu 
çalışmaların çeşitli siyasî ve sosyal meselelerin de çözümüne yönelik bir 
konuma sahip olduğu da aşikârdır. Ancak bu eleştirilerin sosyolog, ant-
ropolog, amatör araştırmacı vs. tarihçi olmayanlar tarafından yapılması 
tartışmaların farklı bir zemine taşınmasına zemin hazırlamıştır.  

Zira tarihçilerin çalışmalarına yönelik tenkit yapmaktan imtina etti-
ği M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun eserlerinde savunduğu fikirleri anlayabil-
mek için gerekli donanımdan yoksun bu grupların yaptığı eleştiriler, 
onun yazdıklarını tarihî değeri bakımından değil, kendi çalışmalarında 
ulaştıkları sonuçlarla ya da mensup oldukları ideolojilerle çelişmesin-
den kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Kara-
deniz tarihiyle ilgili araştırmalar, tarihçilik kritiği açısından ziyade, dö-
nemin siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri ekseninde değerlendirilir 
hale gelmiştir. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nu eleştirenler içerisinde, Lazların ayrı bir ırk 
ve kültüre mensup olduğunu kabul edenler başta gelir. Ancak bu grup, 
M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun çalışmalarında esas aldığı kaynakları, uygu-
ladığı metodu ve bu sayede ulaştığı sonuçları değerlendirebilecek ölçüde 
tarih bilgisinden yoksun gözükmektedir. 

Zira onlar, sadece ulaştığı sonuçlara bakarak M. Fahrettin Kırzıoğlu’-
nu yargılamaya çalışmakta ve hiçbir ilmî tenkit getiremeden, en kolay 
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yolu seçerek, onu, “ideolojik davranmakla ve bölgedeki tüm halkları Türk 
yapmakla” itham etmektedir46. 

Aynı çevreye mensup olan bazı araştırmacılar, M. Fahrettin Kırzıoğlu’-
nu “tarihi tahrif etmekle” suçlarken, aslında, inşa etmeye çalıştığı tarih 
tezi önünde tehdit olarak gördükleri çalışmalarını değersiz kılarak amaç-
larına ulaşmaya çalıştıkları intibaı vermektedirler47. Onların bu tenkiti, 
hedef aldıkları kitleye kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışanların siyasî 
bir manevrasından başka bir anlam taşımamaktadır. 

Lazlarla ilgili olarak hazırlanan çalışmalarda M. Fahrettin Kırzıoğlu’-
nun bölgeyle ilgili araştırmalarına yönelik tenkitler, Hemşinlilerin Türk-
                                                           
46 Lazların Türklerden ayrı bir etnik ve kültür kimliğine sahip olduğu konusunda antropo-

lojik bir çalışma hazırlayan Alman sosyolog, eserinde tarihî kayıtlara fazla yer vermemekle 

birlikte, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nu, kaynak bilgisinin zayıflığı ve ulaştığı sonuçları peşin hü-

kümlü olmakla suçlamaktadır. [Bkz. İldiko Beller Hann, Doğu Karadeniz’de Efsane Tarih ve 

Kültür (nşr. A. İ. Aksamaz), İstanbul 1999, s. 28.] Aynı minvalde çalışmalar hazırlayan bir 

diğer araştırmacı da, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun “Lazlar/Çanarlar” başlıklı tebliğine getirdiği 

eleştiride, O’nun, Lazların Gürcü olmadığı yönündeki görüşlerinin isabetli olduğu tarzındaki 

bir girişten sonra, yazdıklarının ciddiye alınıp da Türkiye’de kimse tarafından eleştiriye tu-

tulmadığını belirterek tenkitlerini sıralamaktadır. Tebliğin Lazların Türklüğüyle ilgili kısım-

larını “komedi” başlığıyla değerlendiren araştırmacı, onu, Türkiye’de Lazları yok sayan resmi 

ideolojinin söylemlerini savunan bir tarihçi olarak nitelemekten de geri durmamaktadır. 

[Bkz. Ali İhsan Aksamaz, Doğu Karadeniz’de Resmî İdeolojiler Kuşatması, İstanbul 2003, s. 

135-140.] Eleştirilerindeki insaf sınırını aşan üslubun yanı sıra itiraz ettiği hususlarla ala-

kalı olarak kendi düşüncelerini delilleriyle ortaya koyma zahmetine girmeyen yazar, Lazlarla 

ilgili olarak hazırladığı incelemede, [Bkz. Ali İhsan Aksamaz, Kafkasya’dan Karadeniz’e Laz-

ların Tarihsel Yolculuğu, İstanbul 1997] ne tenkit ettiği kişinin tezine temel teşkil ettiği kay-

nakları görme ve tahlilini yapma, ne de bu sonuçlara nasıl ulaştığını görme yoluna gitmez, 

tarihî açıdan pek de önem arz etmeyen araştırma eserlerinden faydalanarak çalışmasını 

sonlandırır. O sebeple siyasî mülahazalarla yapılan bu tür tenkitlere ilmî bir anlam yükle-

menin de gereksiz olduğu aşikârdır. 
47 Bir araştırmacı, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra Lazistan sancağının lağvedilmesin-

den sonra Lazca konuşanların baskı altına alındığı yönündeki bir girişten sonra, planın 

ikinci adımı olarak Lazcanın bir Türk şivesi olduğu, Laz diye bir halkın olmadığının aşılan-

maya başladığını yazmaktadır. Yazar, Lazların kimliğinin yok edilmesi aşamasında, onları 

ırk ve etnik olarak Türk sayma işiyle ilgilenmek üzere M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun görevlendi-

rildiğini iddia etmektedir. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun hep aynı yöntemi kullanarak, ilk önce 

okuyucuyu bir sürü tarihi halk tanımıyla gafil avladığını, daha sonra eski Türk kabileleriyle 

arasında ses benzerliği arayarak, bu sözde tarihi alaşıma bir tutam da Müslümanlık kattığı-

nı ileri sürmektedir. Böylece bir topluluğun Türkleştirilmesi işlemi de tamamlanmaktaydı. 

Yazısının sonunda şimdiye kadar Türkiye’de kimsenin tarihi bu kadar kötü çarpıtmadığını 

da ilave etmekteydi. Bkz. Wolfgang Feurstein, “Bir Alman Gözüyle: Lazlar”, Ogni, 2 (Ocak 

1994), s. 21. 
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lerden ayrı bir topluluk olduğuna yönelik çeşitli incelemelerde de kendi-
sini gösterir. Bununla birlikte eleştirilerin üslubu ve tarihi derinliği dik-
kate alındığında arada pek bir fark olmadığı hemen anlaşılabilir. M. Fah-
rettin Kırzıoğlu’nun çalışmalarında temel teşkil eden Ermeni kaynakla-
rında bu yönde herhangi bir bilgi var olmamasına rağmen, bu araştırma-
larda Hemşinlilerin Ermeni menşeli olduğuna yönelik iddiaların hangi 
tarihi temel üzerinde yükseldiği bilinmemektedir. Hıristiyan dinine men-
sup oldukları dönemde Ermeni kilisesine bağlanmış olmaları dışında iki 
taraf arasında bir münasebet kurmak mümkün değildir. Hal böyleyken 
bu iddianın sahipleri tıpkı diğerlerinde olduğu gibi tezlerine tarihî daya-
nak aramak ya da M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun kullandığı kaynaklardan 
hareketle yeni bir sonuca ulaşmak yerine, herhangi bir delil göstermek-
sizin, onu, Hemşinlilerin Türkleştirilmesi çalışmalarının ilmî mimarı ol-
makla suçlamaktadırlar48. 
                                                           
48 Hemşinlilerin kökeni ve kimliği üzerine bir çalışmada, Ermeni menşeli Müslüman unsur-

ların bugün Türkiye’nin değişik kesimlerinde farklı kimlikler altında varlığını sürdürdüğün-

den hareketle, Hemşinlilerin de bu gruba dâhil bulunduğu savunulmaktaydı. Ancak Türki-

ye’deki Müslüman azınlıklara uygulanan ilmi ve siyasi Türkleştirme faaliyetleri bu topluluk-

ların kimliklerinden uzaklaştırılmasına yol açmıştı ki Hemşinler de bu akıbetten kurtulama-

mıştı. Hemşinlilerin uğradığı bu kimlik dayatmasının mimarlarının başında da ırkçılıkla 

suçladığı M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun geldiği iddia edilen yazıda, O’nun çalışmaları tenkit 

edilmektedir. Ancak W. Feurstein’in de yazısına atıfta bulunularak hazırlanan bu eleştiriler-

de M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Hemşinlilerin Oğuzluğuyla ilgili görüşlerine yer verilip tenkit 

edilmekle birlikte tarihi kıymeti tartışılmaksızın değersiz kabul edilmektedir. Onun ulaştığı 

kaynaklarda yer alan bilgilerin görülüp buradan yola çıkılarak herhangi bir sonuca varıla-

madığı bu değerlendirme içerisinde yukarıdaki etimolojik çözümlemeler ve Müslümanlıkla 

bağlantı da söz konusu edilmektedir. [Bkz. Rüdiger Benninghaus, “Turks and Hemshinli”, 

The Hemshin (nşr. H. H. Simonian), London 2007, s. 353-360.] M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun 

Hemşinliler ve Lazlar üzerine tespitlerini antropolog gözüyle değerlendiren diğer bir araştır-

macı da, tarihî kaynaklara dayanmaksızın, tarihçi olmayanların incelemelerine referans ya-

parak Hemşinlilerin İslamlaşmış Ermeniler olduğu tezinden hareketle, bu fikre karşı çıkan 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun tenkit etmektedir. Ermeni prensi olduğunu iddia ettiği Hemşinli-

lerin ilk atası Hamam’ı Kırzıoğlu’nun Türk soylusu yaptığını, maiyetindeki halkı ise Oğuzla-

ra dönüştürdüğünü iddia ederek, çelişkilerle dolu bu tezi dolayısıyla O’nu, “milliyetçi Türk 

tarih tezinin Doğu Karadeniz’deki müteahhidi” olarak sıfatlandırmaktadır. Aynı şekilde Kır-

zıoğlu’nun Lazlarla Megrelleri birbirinden ayıran yaklaşımına da sert tepki gösterirken, iki 

taraf arasındaki farkın, Lazların, XVI. yüzyıldan beri Müslümanlaşmasına ve dilleri de dahil 

olmak üzere bir hayli asimile olmalarına bağlamaktadır. Kırzıoğlu’nun ırkçı davranarak 

Megrellerle ilgili menfi yakıştırmalar yaparak, onlarla aynı soydan gelmenin Lazlar için aşa-

ğılanma olarak algılanmasını sağladığı yazılıdır. [Bkz. Erhan Gürsel Ersoy, “Herkesin Türk-

lüğü’ne Dair Yerel Yadsımalara Örnekler: Lazlar ve Hemşinliler”, Toplum ve Bilim, 96 (Bahar 

2003), s. 85 vd.] Bu eleştirilerde tarihçiler için kıymet ifade eden bir değerlendirmeye rastla-
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M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun büyük çaba sarf ederek ortaya çıkardığı 
çalışmalar, bu kadar sığ bir bakış açısıyla ve üslupla kritik edilemeyecek 
kaynak zenginliği ve metot bilgisiyle donatılmıştır. Onun ulaştığı kay-
nakları görmeyen, bu kaynaklardaki bilgileri kendi bakış açılarıyla da ol-
sa değerlendirmeyen münekkitlerin yaptığı eleştiriler, ideolojik olmanın 
ve inşa etmeye çalıştıkları anlayış uğruna inşa etmeye çalıştıkları tarih 
yazımına engel olarak gördükleri M. Fahrettin Kırzıoğlu’nu insaf dışı bir 
tarzda tenkit etmenin ötesinde bir anlam ifade etmemektedir. 

Sonuçta, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Karadeniz Türk tarihi araştırma-
larında bir ekol oluşturduğu açıktır. Onun gösterdiği yolu takip eden bi-
lim adamları ve araştırmacılar, XIX. yüzyılın başlarında Batıda ortaya çı-
kan tarih yazıcılığında, Karadeniz bölgesinin Yunanlılarla birlikte iskâna 
açıldığı, Helenistik dönem, Mihridates’in Pontos Krallığı, Roma ve Bizans 
dönemiyle devam eden Yunanlı hâkimiyetinin Osmanlı devriyle son buldu-
ğu, yöredeki Türk varlığının da XV. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya 
çıktığı yönündeki anlayışın kıymetten uzak olduğu fark etmişlerdir. Böl-
geye Türk yerleşimi esasında çalışmalara imza atan M. Fahrettin Kırzıoğ-
lu’nun araştırmalarından sonra, Türklüğüyle ilgili delillerini ortaya koy-
duğu, günümüzde bilim dünyasının bu tür delillere itibar etmeye başla-
dığı Kimmer ve İskitlerin göçüyle Kıpçakların Çoruh boylarındaki varlı-
ğından, koloniciler gelmeden önce Karadeniz bölgesinde Turanî kavimle-
rin bulunduğu açıkça anlaşılmıştır. 

Bizans döneminde Çoruh nehri civarıyla Trabzon’un güneyine yerleştiri-
len Bulgarlarla süren Türk yerleşimi, Malazgirt Savaşı’ndan itibaren de 
Oğuz boylarının bölgeye göçüyle pekişmişti. Selçuklu devrinde Karadeniz’de 
ortaya çıkan hâkimiyet esnasında Gürcistan’da bulunan Kıpçak oymakları-
nın buradan Artvin-Rize-Trabzon havalisine göçü ve İlhanlılar zamanında 
Ahıska-Çıldır arasındaki Ortodoks Kıpçak atabeyliği ve bunların Artvin-Rize 
hâkimiyeti, M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun yöre tarihiyle ilgili olarak aydınlığa 
kavuşturduğu diğer konulardır. Böylelikle Karadeniz bölgesindeki Türk var-
                                                                                                                                        
mak mümkün değildir. Kırzıoğlu’nun Hemşinlilerin ve Lazların Türklüğüyle ilgili görüşlerini 

tenkit ederken onun kullandığı kaynaklardaki bilgileri çarpıttığı, aslında onlardaki malu-

mattan farklı sonuçlara varılması gerektiğini izah edilebilir, varsa eldeki başka kaynaklarla 

tez ortaya konur ve o topluluklar istenilen kökene bağlanılabilir. Ancak hepsi aynı sonucun 

tekrar etmekten öteye geçmeyen araştırma eserlerine atıf yaparak Kırzıoğlu’nun ulaştığı so-

nuçları alaya alırken ve onu açıkça bilimi ideolojinin hizmetine girmekle suçlanırken, mü-

him çarpıtmalar yapılmaktan da geri durulmamaktadır. Lazlar/Çanar’lar tebliğini okuyan 

herkes, orada Megrellerle ilgili olarak Kırzıoğlu’nun çeşitli kaynaklardaki bilgileri Türkçeye 

aktardığını, dolayısıyla, aşağılama ya da ırkçılık olarak adlandırılan yakıştırmaların Kırzıoğ-

lu’na değil, bu kaynakların müelliflerine ait olduğunu görür. Hal böyleyken, Hemşinlilerin ve 

Lazların Türklükle münasebetini bulunduğunu ileri sürdüğü için O’nu çeşitli yakıştırmalar-

la tenkit etmek ve yazdıklarını çarpıtmak, ilim insafından uzaktır. 
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lığının tarihî derinliği ilk kez ortaya konmaktaydı. Onun tarih kurgusu, son-
radan gelen araştırmacılara örnek olmuş ve esaslarını çizdiği çerçeve içeri-
sinde bölgedeki Türk varlığıyla ilgili çalışmalar ivme kazanmıştır. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Karadeniz tarihi hakkındaki çalışmalarını 
hazırlarken ayrıntılı bir şekilde tanıtımı yaptığı kaynaklar ve bunlarda 
yer alan bilgiler, onu takip eden araştırmacılara rehberlik etmiştir. Ro-
ma, Bizans, Gürcü ve Ermeni kaynakları başta olmak üzere ilkçağda 
bölgenin durumunu aydınlatacak mahiyette bilgiler içeren kaynaklara 
bilim dünyasının dikkatini çeken M. Fahrettin Kırzıoğlu, farklı dillerde 
hazırlanan bu eserlerin tercümelerine de çalışmalarında yer vererek, 
Türkçeye çevirileri yapılmadan uzun süre önce onlarda yer alan malu-
matı araştırmacıların istifadesine sunmuştu. Bu, ondaki geniş kaynak 
bilgisi ve dil hâkimiyetinin bir göstergesidir. 

M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Karadeniz tarihi araştırmalarının genelin-
de karşılaşılan kurgu ve mantık örgüsü, bilhassa sosyolojik ve filolojik 
delillere başvurduğu bazı çalışmalarında etkisini yitirir. Çeşitli çevreler 
tarafından tenkite uğrayan, bilim dünyasının üzerinde uzlaşmaya vara-
madığı Lazların ve Hemşinlilerin Türklükle münasebetleri, Anabasis’te 
ismi geçen toplulukların İskit boyları olduğu gibi konular üzerinde yo-
ğunlaşan bu çalışmalarda varılan sonuçlar tartışılmaya devam edecek 
gibi gözükmektedir. Bununla birlikte çeşitli siyasî çevrelerin ve çoğunlu-
ğunu tarihçi olmayanların oluşturduğu araştırmacıların M. Fahrettin 
Kırzıoğlu’nun bölgeyle ilgili çalışmalarına yönelttiği eleştirilerin ilmî ten-
kit sınırını aştığı, bilim çevrelerinin dikkatini çekmektedir. 
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MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN        
TARİHÎ ROMANLARI ÜZERİNE 

Dr. Ramazan TOPDEMİR* 

Sepetçioğlu’nun tarihsel romanları Selçukluların kurulması ile başlar. 
Yazar romanları ile tarihsel olayları bütünleştirerek, Türk tarihi hakkında 
roman okuyucularına bilgi vermektedir. Türklerin kurdukları devletin te-
melinde manevi öğelerin olduğunu görmekteyiz. Biz de yazarın romanları-
nı kısaca tanıtıp konu ile ilgili değerlendirme yaptık. Böylece Türk tarihi 
ile ilgili olarak okuyucuların hafızasını canlandıralım istedik. 

Anahtar kelimeler: Roman, Osmanlı, Yazar, Tarih. 

A Review On History Novels By Mustafa Necati Sepetcioglu 
Mustafa Necati Sepetcioglu, the author became intense on the history 

in his novels. He wrote the novels about the founding and development to 
the Otoman State from Seljuks. In this work, it is shortly dealed with his 
history novels as well as the reviews which was made by the writter. 

Thus, we know the contents of the history novels of the writer, MNS, 
who becomes informative about the old times.  

In also, we expose his thoughts about his novels by basing on diffe-
rent resources. 

Key words: Novels, Otoman, Writter, History. 

Tarihî olaylar ancak sanat eserleri biçimine getirildiklerinde daha et-
kili ve kalıcı olurlar. Tarihsel olaylar sanatçının hayal dünyasında besle-
nerek ortaya çıkar. Mustafa Necati Sepetçioğlu, romanlarında Selçuklu 
Devleti’nin kuruluşundan başlayıp İstanbul’un fethine kadar cereyan 
eden olayları işleyen bir yazarımızdır. Tarihi konu edindiği romanlarına 
“Dünkü Türkiye Dizisi” adını vermiştir. 
                                                           
* Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Sepetçioğlu, Dünkü Türkiye Dizisi romanlarının yazılış amacını şöyle 
açıklar: “Benim niyetim dünü-bugünü-yarını ile Türkiye’yi ve Türk insa-
nını anlatmaktı. Türk insanı ise kanı olarak değil kültür olarak bir var-
lıktır diye düşündüm hep. Bilge Kağan’dan günümüze gelen bütün kav-
şaklarda her zaman bu kültür bütünleşmesinden oluşmuş bir milletin 
insanları vardır… Roman mademki insanı anlatıyor, insan da geçmiş ve 
gelecek arasındadır. Öyle ise tarih ile karşı karşıyayız. Bir Bulgar yazar 
bana tarih konularını işleyen yazarlar günümüzden korkan, tarihte ya-
şamaya sığınmaya özenen kişilerdir. Böyleleri bizim genç yazarlarda da 
vardır. Bu durumun yanlış olduğunu belirttim. Ben geçmişi özlemiyo-
rum, yaşa deseler yaşamak istemem; belki genç iken düşünebilirdim. 
Yazarken düşünmedim de özlemedim de. Günümüzü dünden koparta-
mazsınız, yarından da. Köprüyü anlatabilmek için temelini kurduğun iki 
yakanın yapısını anlatmak zorundasın, yoksa bu nasıl ayakta duruyor 
diye sorduklarında sallanırsın”1. 

M. Necati Sepetçioğlu’nun yazdığı romanlar Türk tarihinin kronolojik 
bir sıra şeklinde işler. Her romanın adını bir sembol ile ifade eder. Ro-
manlar yazılırken tarihi olaylara bağlı kalınır. Selçukluların kuruluşu, 
Dandanakan Savaşı, Malazgirt Zaferi, Osmanlı Beyliğinin kuruluşu, Os-
manlı Devleti, Orhan Bey, Yıldırım Beyazıt, II. Murat, Fatih Sultan Meh-
met dönemleri, sanatkâr bir üslupla ele alınmıştır. Sözünü ettiğimiz Se-
petçioğlu’nun Dünkü Türkiye Dizisi romanları şunlardır: Kilit, Anahtar, 
Kapı, Konak, Çatı, Üçler-Yediler-Kırklar, Geçitteki Ülke, Darağacı, Ebem 
Kuşağı, Sabır, Bu Atlı Geçide Gider, Gece Vaktinde Gün Dönümü. Sepetçi-
oğlu romanları ile ilgili değerlendirmesinde: “Dünkü Türkiye’nin esas te-
mellerini Selçuklular atmışlardır. Selçuklular attıkları her adımı bilinçli 
bir şekilde atmışlardır. Bilhassa Tuğrul Bey’in siyasî, Çağrı Bey’in de as-
kerî dehası birleşince, aşağı yukarı Bilge Kağanla Kül Tigin gibi iki birbi-
rini tamamlayan kuvvet meydana gelmekteydi. Daha sonraları Orhan 
Bey ile Süleyman Bey gibi iki kuvvetin oluşması gibi. Bunlar beni Türki-
ye’nin plânlı temellerinin burada olduğu gerçeğine götürdü2. 

Sepetçioğlu’nun beğeni ile okuduğumuz romanlarından Kilit ve 
Anahtar bize Türkiye’yi kazandıran Selçukluların hikâyesini anlatır. 
Dandanakan Savaşı’nda hayvanlarına otlak bulmak için savaşan toplu-
luğun canını dişine takarak savaşan yoksul göçebe Selçuklular, Malaz-
girt’te torunlarına ebedi bir vatan bırakacakları bir yurt için dövüşü-
yordu. 

Bu yurdun kapısı Kilit romanında Alparslan’ın kilidi ile yarı açılırken 
anahtar ile tam olarak açıldı. 
                                                           
1 Ramazan Çiftlikçi, “M. Necati Sepetçioğlu İle Romanları ve Romancılığı Üzerine”, Yedi İklim 

Dergisi, Sayı: 80-81, Kasım-Aralık 1996, s. 66. 
2 Mehmet Taçdiken, “Sepetçioğlu İle Mülâkat”, Pınar Dergisi, Sayı: 15, Mart 1973, s. 12. 
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Sepetçioğlu, romanlarında birlik ve bütünlük konularını sıkça işler. 
Selçukluların çok doğru ve çok ince bir hesapla gelip Anadolu’ya yerleş-
mesi, Anadolu’yu yurt edinmesi hiçbir zaman hazmedilebilmiş değildir. 
1071’den itibaren Türkler, geldikleri yere geri sürülmek için plânlı bir şe-
kilde harplerle yıpratılmaya çalışılmıştır. Bilinenler arasında en önemlisi 
şüphesiz Haçlı Seferleridir. Bilindiği gibi 1071 yılına kadar sadece gerilla 
savaşlarıyla pamuk gibi atılmıştır. Ve bu nedenle hiçbir ordu birliği gelip 
Anadolu’da yerleşmemiştir. Alparslan, Şam’da, Halep’te, Diyarbakır’da 
dolaşmış üç gün içinde Anadolu’nun bütün kuvvetlerini Malazgirt’te top-
layarak Türk Birliği’nin sağlanması için mücadele etmiştir. 

Sepetçioğlu, Türk Birliği’nin nasıl sağlandığını roman serisinin ilk ki-
tabı olan Kilit ile ele alır. Romanın en önemli yönü, Sultan Alparslan’ın 
dokuz yaşından itibaren Sarı Hoca’dan aldığı eğitimin anlatıldığı kısım-
dır. Çünkü bu eğitim, dolaylı olarak Selçuklu Devleti’nin ilerlemesini ve 
yükselmesini sağlayacaktır. Sarı Hoca’dan ders alan Alparslan’ın 1064’te 
tahta geçmesi ile Selçukluların fetihleri artmaya başladı. Alparslan’ın 
eğitimcisi Sarı Hoca Dandanakan Savaşı’nda şehit edilince Alparslan, 
ondan aldığı eğitim ve bilgi birikimi ile yoluna devam etmiştir. Alpars-
lan’ın çocuklarını evlendirmesi, 1067’de kardeşi Kavurd’un isyanını bas-
tırması, romanın önemli olaylarındandır. 

Alparslan’ın ölümünden sonra Sultan Melikşah’ın başkanlığında Sel-
çuklunun geleceği konuşulurken Küpeli Hafız, ülkenin birlik ve beraber-
liği için yapılması gerekenleri Sepetçioğlu, Anahtar romanında şu şekilde 
ifade eder: “Bize sorulursa Selçuklu dünya demektir, yani şu bütün in-
sanların doğduğu büyüdüğü dünya. Dünyanın bir merkezi olmamalı mı-
dır? İşte o merkez saraydır. Saray da devlet demektir. Halifeyi dünyanın 
içine almak olmaz. Dışına da çıkaramayız. Eti kemiği olan, eti kemiği 
olup da sinirleri de bulunan bir insan düşünmesini biliyorsa, hele hele 
bir de sarayı varsa sen onu dünyanın dışında tutamazsın. Eğer saray 
devletse bir ülkede iki saray o ülkenin bir an önce yıkılması için yeter se-
beptir. Sarayda, tek saray olmak deriz biz. Tek saray düşünmeli, düşün-
celerini Karabudun’un en yoksulu bile ayan beyan anlamalı diye düşü-
nürüz. Karışık, çapraşık, hem öyle, hem böyle anlaşılan sarayın yapıl-
masından yıkılması demek isteriz...” (Anahtar, s. 17) 

Yakutlu Bey, kardeşi Kavurt’un ‘Sultanlık, Alparslan’dan sonra be-
nim hakkımdır’ iddiasıyla baş kaldırdığının, Rey şehrine doğru yürüdü-
ğünün haberi gelince yeğeni Melikşah’a: “...O zaman da söylemiştim, bu 
benim işim. Alparslan dinlemedi. Melikşah sen dinle, Kavurt benim kü-
çüğüm, hesabını benim görmem gerek. Devlet bilmez bu sersem, yurt 
bilmez bu... Bir benlik tutturmuş benlik davası güder...” (Anahtar, s. 25) 

Yazar, diğer milletlere de saygı gösterilmesi gereği üzerinde durur. 
Türk olmayana kötü gözle bakmak yerine onun Türkler içinde aldığı yere 
bakarak değerlendirmek gerektiğini, önemli olanın Türk birliğine hizmet 
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etmesi olduğunu Sav Tekin Bey, Küpeli Hafız’ın ağzından anlatır: “İki 
türlü Selçuklu olur bir kimse söyledi. Biri Selçukludur aslında; biri de 
Selçuklu’ya inanır. Selçuklu’yu Selçuklu yapan cevhere gönül verir. Böy-
leleri de benim diyen Selçuklulardan iyidir, yabana atmamak gerek de-
diydi. Nizam-ül Mülk’ün üstüne üstüne varıp düşman yapmaktansa sa-
fımıza atmak bence daha iyi zaten Sultanın yanında yer tutmuş bir kere. 
Çevremiz kanımıza susayanlarla doluyken tedbirli olmamız, dar düşün-
mememiz gerekir.” (Anahtar, s. 89) 

Anadolu’da birliği sağlamakla görevli Kutalmışoğlu Süleyman Bey, 
Selçuklu’nun tek Sultanı Melikşah için büyük fedakârlıklarda bulundu-
ğunu belirtir. Kutalmışınoğlu Süleyman İkonyum (Konya)’u senin için 
Sultanı Melikşah için alır. Kutalmışoğlu Süleyman, sultana bağlılığını 
bildirerek, Melikşah’ı her zaman sultan olarak bileceğini söyler. (Anah-
tar, s. 153) 

Sepetçioğlu, Selçukluların kuruluşundan başlayıp İstanbul’un fethine 
kadar olan süreci anlatan romanlarda Türk Birliği’nin sağlanması husu-
sunda sosyal, kültürel ve tarihsel değerlendirmelerde bulunur. Roman-
ların isimleri birer sembolün adı olarak karşımıza çıkar. Kilit romanı 
Anadolu kapılarının Türklere yarım açılışını, Anahtar romanı ise yerleşik 
hayata geçişinin sembolüdür. Kapı, Konak, Çatı ise Selçuklu devletinin 
kuruluşunu tamamlatır. Türk Devletlerinin temelinin atıldığı roman seri-
si tarihimizi öğrenmemiz açısından önemli bir boşluğu doldurduğunu 
görmekteyiz. Bu romanlar: Türkiye Dizisi olarak adlandırılan romanların 
Kilit, Anahtar, Kapı, Konak, Çatı, Üçler-Yediler-Kırklar, Bu Atlı Geçide 
Gider, Geçitteki Ülke, Darağacı, Ebem Kuşağı, Gece Vaktinde Gün Dö-
nümü’nde oluşmaktadır. 

M. Necati Sepetçioğlu’nun romanlarının ilk olarak yayınlandığı Ekim 
1971’de Hayat Tarih Mecmuası’nda yapılan değerlendirmeler yazarın ro-
man tarzını da ortaya koyduğunu görmekteyiz. Yazarın kaynağı yüzde 
yüz yerlidir. Günümüzün Dede Korkut’u olarak adlandırılan Sepetçioğlu, 
felsefeyi, tarihi, sosyolojiyi, gelenek ve görenekleri aynı bütünlük içeri-
sinde yoğurmuştur. Romanlarında Türk tarihinin başarılı sayfalarını an-
latırken yeri geldiğinde öz eleştirileri de yapmıştır. Yapılan eleştirilerden 
ders çıkarmanın gerekli olduğunu da belirtmiştir. Yazarın Kilit adlı ro-
manı tarihimizin en önemli başlangıç kaynağını oluşturur. Dünyaya açı-
lan göçebe bir topluluğun yıllar sonra Cihan devleti olduğunu akıcı üs-
lubuyla öğreniriz. Türklerin az zamanda büyük işler başardıklarını dost 
ve düşmanın gördüğüne şahit olmaktayız. Sözünü ettiğimiz Kilit romanı-
nın muhtevası da şöyle belirtilir: Alparslan, Oğuzları Malazgirt denilen 
büyük eşikte, Batı’ya geçmiş kardeşleri Karaoğuz ve Peçeneklerle birleşe-
rek Bizans’ın paslı kilidini, ilmin, imanın ve birlik ruhunun anahtarı ile 
açmışlardı. Sepetçioğlu, o büyük günlerin romanını işte bu kilit sembolü 
etrafında verirken, bugünün, geleceğin, sanat, ilim ve fikir adamlarına, 
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Türk’ün öz tılsımını bulmak için ‘dilsiz Yunus’luktan kurtulup, ‘Yunus-ı 
gûyende’ olabilmek için, daha nice kilitlerin açılması gerektiğini de gös-
termiş oluyor… 

Mehmet Kaplan ise Kilit ve Anahtar adlı makalesinde Sepetçioğlu’nun 
romanları hakkında değerlendirme yapar: “Tarihî bir romanın teferruat 
bakımından tıpatıp tarihî vakalara uygun olmasını istemek sanatın ma-
hiyetine aykırıdır… Sanat eseri kendi içinde bir dünya teşkil edebilmeli-
dir. Onda aranılacak başlıca meziyet budur. Sepetçioğlu’nun Kilit’i bu ba-
kımdan başarılıdır. Kendisini ona kaptıran, Anadolu’ya akmakta olan 
Selçuklularla Peçenekleri ve onların içinde yıldız gibi parlayan Alpars-
lan’ı yakından görür. Romancı, kuru tarihî bilgiyi canlı hayat sahnesi 
haline getirebilmiştir”3. 

Konak romanında anlatılan dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun kuru-
luş yıllarıdır. Osmanlı Beyliği’nin kuruluş aşamasında cereyan eden 
olaylar Konak romanında işlenir. Yazar, Türklerin Anadolu’ya geldikle-
rinde kültür ve medeniyeti de beraberinde getirdikleri düşüncesini vur-
gular. Roman kahramanı Osman Bey, göçebe döneminin sona erdiği yer-
leşik hayata geçildiği fikrindedir. Devleti kuvvet olarak tarif eden Osman 
Bey, devleti idare edenlerle idare edilenlerin bedenle ruh gibi olduklarını 
savunur. (Konak, s. 310) 

Yazar, Anadolu’nun manevî mimarlarına daha fazla yer verir. Konak’-
ta olayların çoğu Kumral Dede etrafında gelişir. İnegöl tekfurunun top-
raklarına yerleşen ve bir şehir kurma cesareti gösteren Kumral Dede çok 
yönlü bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar. 

Yazarın daha önceki romanlarında da Yesi dervişlerinin Anadolu’yu, 
Türkleştirme çabaları üzerinde çok başarılı olarak durulmuştu. Kumral 
Dede, bu dervişlerden biridir, fakat Sultan Osman’a “padişahlık kılıcını 
kuşatacağını” müjdeleyen bu dervişin verilmek istenen portresiyle çizilen 
portresi arasında pek de bir uygunluk yoktur. 

Roman, Sultan Osman ortaya çıktıktan sonra, bilhassa babası Ertuğ-
rul Gazi öldükten sonra çok canlanmakta ve şüphesiz ileride antolojilere 
ve okuma kitaplarına girecek kadar canlı, tesirli, muhteşem sayfalar yer 
almaktadır4. 

Sepetçioğlu her romanına ayrı ayrı semboller yüklediğini bilmekteyiz. 
Çatı romanında ise devletin bütünlüğünün oluştuğunu anlatır. Devletin 
çatısını oluşturmada şehitler ve gaziler kadar, millete yol gösteren gönül 
erlerinin, din adamlarının da olduğu ifade edilir. 

Çatı da işlenen temalardan biri de milletin varlığıdır. Milletin var ol-
ması her şeyden daha önemlidir. Devleti yönetenler kendileri için değil 
millet için vardırlar. Bu varlık onların yaptığı görevi kutsal kılar. Roman-
                                                           
3 Mehmet Kaplan, “Kilit ve Anahtar”, Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 15, Ağustos 1980, s. 29. 
4 İnci Engünün, “Konak”, Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı: 32, 1974, Ağustos, s. 37. 
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da Osman Bey’in eşi Mal Hatun’un ölmesi Osman Bey’in dünyasını ka-
rartır. Bu durumu gören Kadı Dursun Fakih, Osman Bey’e şunları söy-
ler: “Beyin karısı, kızı, kızanı yoktur. Zenginliği de yoktur. Mal Hatun bi-
zim gibilerin acısıdır. Savaştaysan Mal Hatun’un cenazesine katılmaya 
bile hakkın yoktur.” (Çatı, s. 386) 

Üçler-Yediler-Kırklar romanında Osman Bey’in vefatından sonra tahta geçen 
Orhan Bey’in yaptığı Rumeli fetihleri konu edilir. Sepetçioğlu ülkeyi kalkındır-
manın tek yolunun birlik ve beraberlik içinde olacağını özellikle vurgular. 

Üçler-Yediler-Kırklar romanında dervişlerin, erenlerin görüşlerine ve 
önerilerine yer vererek onların geniş ufuklarından faydalanılır. Roman 
dervişlerinden Geyikli Baba, devleti bir çınara benzetir ve devletin de çı-
nar gibi kökleşip, dal budak sararak büyümesini ister. Devletin yapısın-
da emeği olan bu derviş Orhan Bey’in de hazır olduğu bir törende avluda 
kazdığı çukura bir çınar fidanı besmeleyle koyduktan sonra diz üstü 
oturur. Yasin-i Şerif okur, secdeye kapanır, toprağı üç defa öper, daha 
sonra ayağa kalkar kendisini seyir edenler arasında Orhan Bey’e: “Oğul 
Orhan Bey, bu çınar devletindir, avluna dikilmiştir. Bu çınar burada 
durdukça devletin dal budak sala sala, kök sala, var yüzü bu çınar gibi 
boy at oğul Orhan, bu çınar gibi devletin de gelişsin” (Üçler-Yediler-Kırk-
lar, s. 202 ). 

Geçitteki Ülke romanında I. Murat devrindeki olaylar, Timur’un Os-
manlı Devleti’ne karşı yaptığı saldırılar konu edilir. Yazar, savaş mey-
danlarında kazanılan zaferlerin kalıcı olması için ülkenin ekonomik yön-
den de kalkındırılmasının şart olduğu fikrini benimsetmeye çalışır. Bilge 
kişiliği ile öne çıkan roman kahramanı Hekim Kumral Dede, herkes ken-
di görevinin sorumluluğu ile hareket ederse, ülkenin kalkınacağını ko-
nusunda görüşler belirtir. 

Sepetçioğlu, diğer romanlarında olduğu gibi Geçitteki Ülke romanında 
da ülkenin bütünlüğünün önemi üzerinde durur. Her an isyana hazır 
olan Türkmen beyleri hakkında olumlu düşünmeye gayret gösterir. Ro-
man kahramanlarından Somuncu Baba Anadolu’daki umumi manzarayı 
açıklar: “Zamanımızın en kötü kaderi iki buçuk devin bir vakitte ortada 
görülmesi. Devlerden biri bizim Yıldırım Beyazıt Hanımız, biri Timur Bey. 
Buçuğu Karamanoğlu. Bu iki buçuk devin benlik hastalığı bu vaktin Ti-
mur için talihsizliktir. Bursa’dan bunun için ayrıldım, Konya’ya bunun 
için geldim. Ne var ki nafile... Tanrı’nın köpürttüğü ırmağı durduramaz-
sın. Karamanoğlu bizi dinlemez, Bedrettin de ortaklık ararsa Yıldırım Be-
yazıt Han benlik kuşuna binmiş uçup giderse... Timur’un damarına bu-
radan akçan mal derdine düşmüş Türkmen beyleri ha bire ha bire sün-
gü sokarsa su durulur mu?” (Geçitteki Ülke, s. 168). 

Yazar, Osmanlı Devleti’nin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kal-
ması ve şehzade kavgaları Darağacı adlı romanda ele alınır. Sepetçioğlu, 
Ankara Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti’nin acılı durumunu ortaya 
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koyarken, Osmanlıya ihanet edenlerin iç yüzünü açıklayarak yaşananla-
rın ibret olmasını, parçalanma tehlikesi geçirdiğini Ali Paşa’nın ağzından 
anlatır. Taht kavgası sırasında devleti yönetenlerin gerçek yüzü ortaya 
çıkar. Bazı beylerin ve şehzadelerin savaştan kaçtığı Darağacı romanında 
çarpıcı bir şekilde işlenir. 

Roman kahramanlarından Derviş, Ankara Savaşı’ndaki manzarayı 
şöyle anlatır: “Beylik, vezirlik, paşalık kalleşlik mi demektir? Böyle oldu-
ğunu Ankara Savaşı’nda öğrendik. Hadi kaçtın diyelim, utanmadan kaç-
tın, peki neden birbirine düşersin? Neden bulunduğun yerde Türkmen’in 
yaralarını sarmaya kalkmazsın da yaralı, hasta Beyazıt Bey’in oğlu ol-
mak böyle mi yazar? Hastalık mı? Her ne ise, sırt sırta yaslanıp ortak 
düşmanımızla savaşmak dururken ne diye Türkmen kanı akıtırsınız? 
Baktım ki bunlar deli, bunlar sevdasından hasta... Bu avanak Türk-
men’in ne zaman aklı başına gelecek? (Darağacı, s. 135). 

Ebem Kuşağı romanında ise Çelebi Mehmet’in son dönemlerinde cere-
yan eden olaylar işlenir. Sepetçioğlu, bu romanda Osmanlı gençlerinin 
sadece ata binmeyi, kılıç kullanmayı öğrenmektedir. Sadece kılıç kullan-
mak vurup, kırmak ve ülkeler almak yetersizdir. Önemli olan üretip ya-
pıp ekonomiyi güçlendirmektir. Ekonomisi güçlü olmayan milletlerin 
ayakta durması çok zordur. Roman kahramanı Çerçi konu ile ilgili ola-
rak şunları söyler: “Kardeşim, bu Osmanlı ülkesinde herkes eli kılıç tu-
tacak yaşa geldi mi herkes savaşçı mı olacak? Bu savaşacak adamlara, 
onların evindekine, köyündekine, yiyecek, içecek, giyecek cinsinden öte-
beri gerekmeyecek mi? Millet birtakım nesneler üretmeli, birtakım tez-
gâhlarda birtakım öteberi dokumalı. Toprağı işleyenin sabanını çiftini 
çubuğunu yapmalı.” (Ebem Kuşağı, s. 11). 

Sabır romanında ise Sultan Murat’ın Bizans’ı fethetmek için yaptığı 
seferde başarısız olmasının ardından cereyan eden hadiseleri geniş bir 
şekilde işler. Bizanslıların elinde bulunan Şehzade Mustafa ile ilgili yaşa-
nan olaylar geniş bir şekilde gözler önüne serilir. Devletin birlik ve bü-
tünlüğü için hizmet edenlerin başında gelen Hacı Bayramı Veli’nin halk 
üzerinde büyük etkisinin olduğunu da görmekteyiz. Sepetçioğlu’nun ro-
manlarında yer alan medreseler, tekkeler, Anadolu’nun ilim ve irfan yu-
vası olarak karşımıza çıkar. Romandaki tekkeler hem ilim yuvası hem de 
yoksulların, kimsesizlerin barınak yeri olarak geçer. 

Sepetçioğlu’nun Dünkü Türkiye Dizisi romanlarının sonuncusu Gece 
Vaktinde Gün Dönmü adını taşımaktadır. Romanda, Sultan Murat’ın oğ-
lu, Şehzade Mehmet’in yetiştirilmesi ve tahta çıkması konu edilir. Yazar 
geçmişte büyük işler yapmış milletlerin gelecekte de büyük işler yapaca-
ğını belirtir. Şehzade Mehmet’in (Fatih Sultan’ın), Bizans’ı alması için 
hocaları Akşemsettin, Molla Gürani’nin gece gündüz yaptıkları hizmetler 
ve faaliyetler anlatılır. Roman İstanbul’un alınması için yapılan hazırlık-
lar bölümünde sona erer. 
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Sonuç olarak şunları belirtmek mümkündür: Mustafa Necati Sepetçi-
oğlu, romanlarının yazılış amacını şöyle açıklar: “Türk roman yazarının 
her şeyden önce ve mümkün olduğu kadar gerçeği yakın ölçülerde, çok 
değişik bir tarih ve çok geniş bir coğrafyada gelişmiş olan Türk insanının 
oluşturduğu ortak tip ve karakteri belirlemek zorunda olduğunu söyler. 
Türk roman yazarının, bence duyurması, anlatması gereken mesele bu-
dur. Bu meseleyi işleyiş tarzıyla da milletlerarası sanat kiliminin, kendi-
ne özgü boyası ve özlü nakışı ile bütünleyip dokunmasına yardımcı olur. 
Tarih bu sebepten önemlidir. Hafızasını kayıp etmiş bir insanı Sultan 
Ahmet meydanına bırakıverin ve zavallılığını görüp düşünün. Tarihsiz 
bir millet daha da kötü duruma düşecektir. Çünkü artık sürülerin tarihe 
ihtiyacı olmadığını artık biliyoruz5. 
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HOCA AHMET YESEVİ VE TÜRK DÜŞÜNCE 
TARİHİ İÇERİSİNDEKİ YERİ 

Serdar ERKAN* 

Bu makalede, XII. yüzyılda Türk coğrafyasının yetiştirdiği büyük muta-
savvıf Hoca Ahmet Yesevi’nin Türk düşünce tarihindeki yeri ve önemi anla-
tılmaktadır. Yaşadığı devirden bahsedilmekte, Türklerin İslamiyet’i kabul 
süreci ve özelliklerine değinilmektedir. Ayrıca Ahmet Yesevi’nin hayatı, fikri 
kişiliği, edebi kişiliği, tebliğ metodu ve eserleri kısaca vurgulanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ahmet Yesevi, Hayatı, Fikri ve Edebi Kişiliği, 
Eserleri. 

Hodja Ahmet Yesevi And His Role In Turkish Entellectual 
History 

In this article, the importance and his place in the thinking history is 
mentioned in XII. The century of great wise Hodja Ahmet Yesevi, who 
was grown in the Turkish Geograpy. His period is mentioned, and also 
the duration of Turkish people who accepted the Islam and the properties 
are mentioned. Furthermore, the life of Ahmet Yesevi, ideal personality, li-
teratural personality proclamation method and his outputs are emphasi-
zed shortly. 

Key words: The Life Of Ahmet Yesevi, İdeal And Literatural Persona-
lity, Outputs. 

Ahmet Yesevi, XII. yüzyılda Türk coğrafyasının yetiştirdiği büyük bir 
mutasavvıf şairdir. Pir-i Türkistan, Hace-i Türkistan, Hazret-i Sultan, 
Sultanu’l-Evliya, Evliyalar Serveri gibi unvanlarla anılan Hoca Ahmet Ye-
                                                           
* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Araştırma Görev-

lisi, erkans@gazi.edu.tr 
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sevi, Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden birisidir. Tarihi şah-
siyetinden ziyade menkıbevi şahsiyeti, fikirleri, kurduğu Yesevilik tarika-
tı ile Türk milletinin manevi hayatında derin izler bırakmıştır. Türk mil-
letinin ona karşı gösterdiği muhabbet ve saygının bir örneğine daha rast-
lanmaz. Bunun en güzel örneği, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, Ye-
sevi kültürünün etkisinin azalmak şöyle dursun artarak devam etmesi 
ve bugün bütün Türk ülkelerinde köklü bir gelenek halinde yaşatılması-
dır. Bugün Türkistan, eski adıyla Yesi şehrindeki türbesi, Türk dünyası-
nın en kutsal ziyaretgâhı olarak kabul edilmekte, Ahmet Yesevi’nin sade-
ce ismi bile, bütün Türk dünyasını tek bir gönülde buluşturmaktadır1. 

Hoca Ahmet Yesevi; hikmetleri, kerametleri ve manevi şahsiyetiyle 
asırlardır halk arasında yaşamasına rağmen, onu ciddi bir surette ilim 
âlemine tanıtan M. Fuat Köprülü’dür2. Günümüze gelinceye kadar da 
çok çeşitli araştırmalar, sempozyum ve panellerle Hoca Ahmet Yesevi; 
Türk düşüncesine, dini ve sosyal hayatına etkileri ve tarihi misyonu, 
müritleri, Anadolu’daki etkileri gibi birçok yönleriyle ele alınmıştır3. 

Bu araştırmaların Ahmet Yesevi ve fikirleri konusunda karşılaştığı en 
önemli mesele, yaşadığı zamana ait eserlerinin orijinal nüshalarının bulun-
mamasıdır4. Bu durum, böylesine geniş bir alana ve zamana yayılan Yesevi 
geleneğinin, temel kaynaklarını çok farklı muhtevalarla karşımıza çıkarmış-
tır. Sözgelimi, heterodoks yapıya sahip tarikat ve zümrelerde yaşatılan Yese-
vi kültürüyle, Sünni İslam’ın temsilcisi durumunda olan tarikatlarda bahse-
dilen Yesevi ve Yesevilik farklı muhtevalarla karşımıza çıkmıştır5. 

Bu mesele, konuyu ciddi bir şekilde ele alan araştırmacılar için problem 
olmakla beraber, bazı çevreler bu meseleyi dikkate almadan, hatta görmez-
likten gelerek taraflı ve bir nevi ideolojik çalışmalar içine girmişlerdir. Bu da 
ortaya birçok yönüyle suiistimal edilmiş bir Yesevi tasavvuru çıkarmıştır. 
                                                           
1 Türkiye ile yeni Türk cumhuriyetleri arasında bilimsel ve kültürel bir köprü olması planla-

nan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, “Ahmet Yesevi” isminin, bütün Türk ellerinde geçerli 

olan birlik mesajı veya parola niteliğinde olduğunu göstermektedir. 
2 Bkz. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 1. baskı, İstanbul, 1919; 2. bas-

kı, Ankara, 1966; 3. baskı, Ankara, 1976; 7. baskı, Ankara, 1991. 
3 Bir bibliyografya denemesi için bkz. Erhan Aydın, Ahmet Yesevi Hakkında Bir Bibliyograf-

ya Denemesi, Kayseri, 1997. 
4 Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul, 1996, s. 34. 
5 Mesela Hoca Ahmet Yesevi kültürü bir yandan Sünni geleneğin temsilcisi olan Nakşibendi 

tarikatında çok önemli bir unsur iken, diğer yandan Haydari, Vefai ve nihayet Bektaşi gele-

neğinin temelinde Yesevilik yatar. Köprülü de, ilk mutasavvıflarda Hoca Ahmet Yesevi’yi 

Sünni geleneğin temsilcisi olarak değerlendirirken Nakşibendi kaynaklarından faydalanmış, 

ancak daha sonra İslam Ansiklopedisi’ne hazırladığı Ahmet Yesevi Maddesi’nde bu görüşü-

nü tashih ederek Yesevi’nin heterodoks bir yapıya sahip olduğunu ifade etmiştir. Köprülü, 

“Ahmet Yesevi” İA., C. I, s. 210 vd. 
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Bu noktadan hareketle Ahmet Yesevi’nin kendi eserleri ve hikmetleri ola-
rak bilinen ve belli tarikat ve grupların adeta tekeline aldıkları malzemeler-
den hareket ederek yapılacak çalışmaların, sağlıklı bir neticeye varamayaca-
ğı söylenebilir. Bu durumda, Türk kültür ve edebiyatında 800 yılı aşkın de-
vam edegelen Ahmet Yesevi ve geleneğinin, doğup yaşadığı devir ve muhiti-
nin özellikleri, sosyo-kültürel yapısı ve şartlarıyla beraber tesirde bulunmuş 
olduğu her zümreyi ve bölgeyi ciddi bir şekilde değerlendirmek gerekir. 

Diğer yandan Hoca Ahmet Yesevi’nin bu büyük şöhretini kazanması-
na sebep olan Türklerin İslamlaşmasına katkısı ve Türklerin İslam anla-
yışına kazandırdığı değerleri kavrayabilmek için İslamlaşma sürecini ha-
tırlamak gerekir. Yesevi’nin irşadı ve yankı bulduğu muhitin sosyo-kül-
türel özellikleri, onun hakkında varılacak sağlıklı netice bakımından bü-
yük önem arz etmektedir. 

Yaşadığı Devir ve Muhitin Değerlendirilmesi: 

Şöhretli İran Sofileri tarafından Pir-i Türkistan diye anılan Hoca Ah-
met Yesevi Türk illerinden tarihi ve edebi simasından çok destan şahsi-
yetiyle yaşamış ve yüceltilmiş bir evliya şairdir. O kadar ki, bu büyük 
Türk sofisi etrafından biriken halk inanışları ve rivayetleri bilinmeden 
onun Türk tasavvuf yeri ve değeri hakkında tam bir fikir edinmek müm-
kün değildir. Onun geleceği daha Hz. Muhammed zamanında haber veri-
len İslam büyüklerinden olduğunu bildirmekle başlayan zengin bir kera-
metler destanı vardır. Ahmet Yesevi, İbrahim adlı bir şeyhin oğlu olarak 
Sayram kasabasında doğdu. Annesinin adı Ayşe Hatun’dur. Babası son-
radan Yesi şehrine yerleşti. Yesi, Oğuz Han’ın hükümet merkezi olması 
hasebiyle meşhurdu. Bugün bu şehre Türkistan adı verilmiştir. Yesevi 
vatanından (Türkistan) büyük bir muhabbet ve hararetle bahseder6. 

Ahmet Yesevi’nin yaşadığı dönemde Büyük Selçuklu İmparatorluğu 
eski kudret ye satvetini kaybetmiş, inhitata yüz tutmuştu. Adı geçen bu 
Türk devletinin geniş coğrafyasında, inanılmaz bir terör havası estirerek 
korkunç cinayetler işleyen Batini ve Rafızî unsurlar devleti içten kemire-
rek, yıkma noktasına getirmişti. Ehl-i Sünnet Müslümanlarını temsil 
eden Abbasi Hilafeti de buhranlı bir dönemdeydi. Müslüman halk, gele-
ceğinden şüpheli bir halde iktisadi sıkıntılar içinde kıvranıyordu. Geniş 
İslam coğrafyasında adam öldürmeler, baskınlar, soygunlar, yağmalar 
vb. gibi faaliyetler, Müslüman halkı, tabir caizse, canından bezdirmişti. 
Diğer taraftan, kısa bir zaman sonra zuhur edecek olan Moğol istilasının 
da ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. 

Ahmet-i Yesevi’nin yaşadığı coğrafi mıntıka genel olarak Türklerle 
meskûndu. Ancak bunlar arasında bir birlik yoktu. Lüzumsuz ihtilaf ve 
                                                           
6 Mustafa Uslu, “Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi I-II”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Hazi-

ran 1989, Sayı 30, s. 41-42. 
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mücadelelerle birbirlerine zarar veriyorlardı. Aynı zamanda bu zümreler, 
henüz İslamiyet’i ve onun getirdiği yepyeni dünya görüşünü tam mana-
sıyla benimseyebilmiş değillerdi. Hatta bu sathi Müslümanlar arasında 
Şamanizm’in, Budizm’in ve Paganizmin izleri hala yaşıyordu. İşte Ahmet-
i Yesevi, her şeyden önce, birbirleriyle ihtilaf halinde olan ve değişik 
inançlara sahip Türkler arasında tesanüt ve birliği kurmalı ve onları bir 
gaye, bir ülkü, bir ideal etrafında birleştirmeli idi. Nerede bir Türk züm-
resi varsa oraya bu ülküyü, bu mefkûreyi götürmek zarureti vardı. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin yetiştiği kültür ve medeniyet muhiti, önceleri 
Hun ve Göktürk daha sonraları ise Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu dev-
letlerinin etkisi altında kalan Maveraü’n-nehr bölgesidir. Bu bölgenin en 
belirgin özelliği, adı geçen devletler vasıtasıyla tamamen Türk-İslam kül-
tür ve medeniyet muhiti olmasıdır. 

Yesevi, her yönden önemi büyük ve verimli olan Maveraü’n-nehr Türk 
-İslam kültür çevresinde İslam ve âleminden ve Türkistan’ın her tarafın-
dan gelen talebelerle dopdolu medreselerde eğitim ve öğretim görmüştür. 
Devrin en ünlü âlim ye mutasavvıflarından ders almıştır. Böy1ece bütün 
Türk İslam dünyasını, manevi yön1erden asırlarca etkileyecek şahsiyeti, 
burada teşekkül etmiştir. 

Maveraü’n-nehr Türk-İslam kültür çevresi; Farabi, İmam Maturidi, İbn 
Sina gibi pek çok Türk-İslam âlimi yetiştirdiği gibi, Hoca Ahmet Yesevi’yi 
de yetişmiştir. Çünkü Maveraü’n-nehre giren İslamiyet ile Türkün saf de-
ğerlerinin meydana getirdiği büyük kültür ve parlak medeniyet, anayur-
dun bir parçası olan bu muhitim kültür çevresinin her yönden bereketli 
olmasını sağlamıştır. Buhara, Semerkant, Taşkent, Belh, Merv ve pek çok 
ünlü ilim, sanat ve ticaret merkezleri İslam Türk âleminin İslam Türk irfa-
nının göz kamaştırıcı birer ilim ve kültür merkezi haline gelmişlerdir. 

Maveraü’n-nehr Türk-İslam kültür çevresi, Hoca Ahmet Yesevi’den 
önce de sonra da pek çok ilim, fikir, din ve tasavvuf ehli yetişmiştir. Sos-
yal, fen ve dini ilimlerde yetişen nice âlim ve filozoflar bütün İslam-Türk 
dünyasında ilim, fikir ve düşünce hareketlerinin öncülüğünü yapmışlar-
dır. Hoca Ahmet Yesevi, Türklükle İslamlığın etle tırnak olduğu bir kül-
tür muhitinde yetişmiş ve yine bu muhitte hizmet vererek; şehirlerde ya-
şayanlara olduğu kadar, özellikle kasaba, köy ve daha önemlisi bozkırda 
yaşayan yarı göçebe halka anladıkları dil ve alıştıkları şekillerle yaklaşa-
rak, Türkler arasında bir düşünce ve davranış birliğinin doğmasını sağ-
lamıştır. Hoca Ahmet Yesevi’nin tarih içindeki misyonunu belirleyen en 
önemli faktörlerden birisi bu kültür ve medeniyet muhiti ve bölgenin 
sosyal yapısı olmuştur7. 
                                                           
7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Kafalı, “Ahmet Yesevi, Yaşadığı Devir ve Onu Yetiştiren 

Çevre”, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 1993, s. 167 vd; 

Enver Konukçu, “Sayram ve Yesi”, a.g.s., s. 249; Kemal Göde, “Hoca Ahmet Yesevi’nin Yetiş-

tiği Türk Kültür Çevresi”, a.g.s., s. 149 vd. 
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Türklerin İslamiyet’i Kabul Süreci ve Özellikleri: 

Türkler; anavatanları Türkistan’dan (Orta Asya) medeniyet taşıyıcılığı, 
Moğol istilası, nüfus kesafeti ve kuraklık gibi değişik sosyal ve coğrafi se-
bepler sonucunda göç etmiştir. Bu göç dalgalarının en kesifi ise, Batı’ya 
doğru olanıdır (İran, Anadolu, Balkanlar, Batı Avrupa içleri). İslamiyet’in 
Türkistan bozkırlarında yayılmasında (X. asır) en mühim görevi “Hora-
san Erenleri” adıyla da anılan Ahmet Yesevi dervişleri yapmıştır. İslami-
yet’in geniş ve yumuşak ruh ve anlamıyla anlayarak, göçerevli Türklere 
telkin eden Yesevi dervişleri; yaşanılan toprakları vatanlaştırıyorlardı8. 

Türk göçlerinin yıprattığı ve özellikle Türk-Bizans ittifakının sarstığı 
İran-Sâsânî Devleti’nin, Arap harekâtı neticesinde yıkılması hadisesi, 
Türk-İslam tarihi içerisinde büyük öneme haiz olan “Orta-yol”un açılma-
sını beraberinde getirmiştir. Bu yol ile Türkler hem İslam medeniyeti içe-
risine girmişler, hem de Anadolu Türklüğünün temelini atmışlardır9. 

Arap harekâtının bu başarısı, yani Sasanî Devleti’nin yıkılması (642), 
İslam sınırlarının Türkistan’a ulaşmasına ve Türkler arasında İslamlaş-
ma hadisesinin başlamasına sebep olmuştur10. Bu hadise Cihan tarihi 
açısından da çok mühim bir gelişme olup “Dünya tarihinde, Türklüğün 
İslam’a intisabı kadar, başta önemsiz görünen, fakat sonuçta tesiri bü-
yük olan başka bir hadise gösterilmez.”11 Ancak Arap fütuhatının menfi 
karakteri neticesinde, Türklerin İslam’a tamamen intisabı ve müspet hiz-
met safhası bir hayli gecikmiş ve dolayısıyla bahsedilen büyük tesirlerin 
görülmesi daha sonraları olmuştur12. 

Bu dönemde Türkler, İslam ülkelerine “sızma” dediğimiz yolla girerek 
Emevîler döneminden itibaren askerî alanda görev yapmışlardır13. Bi-
zans hududunda oluşturulan “Avâsım-Sûgûr” bölgesinin vazgeçilmez gâ-
zîleri haline gelmişlerdir. Ancak bu hadiseler geniş bir ihtida ortamı 
oluşturmaktan uzaktır. Abbasiler ile beraber yeni dönem başlamıştır. 
Özellikle 751 tarihindeki Talas savaşıyla başlayan iyi ilişkiler, büyük 
                                                           
8 Mustafa Uslu, “Ahmet Yesevi Dervişlerinin Sosyal Felsefesi”, Türk Dünyası Tarih Kültür 

Dergisi, Temmuz 1992, s. 49. 
9 M. Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK Yay., 2. Baskı, Ankara, 1993, s. 3-5. 
10 Bakınız Zekeriya Kitapçı, Türkistan’da İslamiyet ve Türkler, Konya, 1988, s. 87 vd. 
11 Rasonyi, a.g.e., s. 79. 
12 Bu durum Emevî yayılmacılığının menfî karakteri neticesinde gerçekleşmiştir. Bkz. Tur-

gut Akpınar, Türk Tarihinde İslamiyet, 2. Baskı, İstanbul, 1994, s. 43-53; Zekeriya Kitapçı, 

Yeni İslam Tarihi ve Türkler, C. 1-2, Konya, 1995, s. 249 vd; Osman Turan, Selçuklular ve İs-

lamiyet, 3. Baskı, İstanbul, 1993, s. 11; Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul, 

1976, s. 14 vd. 
13 Zekeriya Kitapçı, Orta-Doğuda Türk Askerî Varlığının İlk Zuhuru, Türk Dünyası Araştırma-

ları Vakfı Yayını, İstanbul, 1987. 
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Türk kitlelerinin İslam’ı kabulüyle devam etmiştir. Bir iki asır sonunda 
da İslamiyet’i kabul etmeyen Türk kitlesi kalmamış gibidir. 

Türklerin İslamlaşması ile bu özet bilgiden sonra, bazı temel kavram-
lar üzerinde durarak, Hoca Ahmet Yesevi’nin Türklerin İslam’ı kabulü, 
anlayışı ve yaşayışı üzerindeki etkisine geçebiliriz. Bu kavramlar; İslam, 
İslamiyet ve Müslüman kelimeleridir. Bunlardan “İslam”, esasları Kuran-
ı Kerime dayalı olan ve Hz. Muhammet tarafından insanlara bildirilen 
ilahi mesajın adıdır. İslam ilahiyatı bu teorik çerçeve üzerinde uğraşır. 
“İslamiyet” ise, bu ilahi mesajın Müslümanlar tarafından pratiğe geçiril-
mesi sonucu yaşanılan, kültürleşen biçimdir. Bu biçim zamana, mekâna 
uyarlanarak bu zaman ve mekân içindeki daha eski kültürel alt yapıları-
nın etkisiyle değişik yorumlar, uygulamalar ve zihniyetler yaratır ki, işte 
buna “Müslümanlık” denir. Bu değişkenlik yüzünden bir tek Müslüman-
lık değil, birçok Müslümanlıklar vardır14. 

Bu tarifler ilk bakışta yadırgansa da, aslında tarihsel bir sürecin, bir 
vakıanın ifadesinden başka bir şey değildir. Bu süreç İslam’ın Arap ya-
rımadası dışına yayılmasıyla başlamış ve değişik kültürlerle temasa gel-
miştir. Bu etkileşim, İslam’a dâhil olan çeşitli toplumların sosyo-ekono-
mik yapılarına uygun yorum ve uygulamalara sebep olmuştur. 

İşte Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamalarıyla bahsettiğimiz 
hadise Türkler üzerinde de etkisini göstermiştir. Sosyo-kültürel ve sos-
yo-ekonomik yapı farklılıklarından kaynaklanan değişik dinî yorumların 
oluşmasına sebep olmuştur. Şehirlerde yerleşik hayat sürdüren ve dola-
yısıyla İslamiyet’in kitabî kültürüne açık olan Türk zümrelerin İslam an-
layışı ile kültür ve medeniyet merkezlerinden uzakta bulunan konar-gö-
çer muhitlerinde gelişen İslam anlayışında farklılıklar doğmuştur. Böyle-
ce klasik İslam anlayışının dışında, eski Türk kültürünün İslamiyet’le 
uzlaştırıldığı, konar-göçerlere has bir İslam anlayışı ortaya çıkarılmıştır15. 

“Heterodoksi” de denilen bu anlayış, Türkmen muhacereti neticesinde 
Anadolu’ya getirilmiş ve bu yeni coğrafyada Türkmen babalarının önder-
liğinde yayılmıştır16. Şüphesiz Anadolu’ya gelen Türkler arasında; yerle-
şik hayatın içinden, büyük kültür merkezlerinden göçen ve tam mana-
sıyla Müslümanlaşmış olanlar var ise de çok sathî bir şekilde İslamlaş-
mış, hatta hiç Müslüman olmayanlar da mevcuttur17. Nitekim Anadolu’-
daki İslamlaşma, 13. hatta 14. asra kadar devam edecektir18. 

Ancak bahsettiğimiz bu farklı İslamî yorumun, şuurlu bir siyasî-ideolo-
jik muhâlefetten değil, belirttiğimiz sosyo-kültürel ve ekonomik şartlardan 
                                                           
14 Ocak, a.g.e., s. 14-15. 
15 Abdulkadir İnan, Eski Türk Dinî Tarihi, İstanbul, 1976, s. 201-235. 
16 Bkz. F. Babinger-F. Köprülü, Anadolu’da İslamiyet, İstanbul, 1996. 
17 Ahmet Yaşar Ocak, Bektaşi Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul, 1983, s. 19. 
18 Abdulkadir İnan, “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, Makaleler ve İncelemeler, s. 463 vd. 

52



SERDAR ERKAN / HOCA AHMET YESEVİ VE TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ İÇERİSİNDEKİ YERİ 7

kaynaklandığı unutulmamalıdır. Zira Türkmenlerin Müslümanlığı; eski ge-
lenek ve göreneklerinin, inanç ve hayat tarzlarının zahiren İslamlaştırılmış 
şekliyle devam ederken19, yerleşmiş İslamî anlayışın tecellisi durumunda 
olan yönetimle20 bir çatışma haline gelmemiştir. Böyle bir çatışma “Babaî-
ler İsyanı” için söz konusu olsa da21 işin asıl ilginç yanı, Babaî tâifesinin 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve inkişâfında büyük hizmet görmesidir22. 

“Heterodoksi”, Yunanca bir kelime olup gerçek ve doğru olarak kabul 
edilen “ortodoks”un karşıtıdır. Belirli bir dinin kaidelerine ve naslarına 
uygun ve doğru yol sayılan inançlardan ayrılan her inanç sistemi “hete-
rodoks” olarak kabul edilir23. Özellikle Hıristiyanlık için kullanılan bu 
kelime “kilise tarafından kabul edilmiş ve esasları kesin hükümlerle be-
lirlenmiş resmî din anlayışının dışına çıkanlar yani itizâl ederek kâfir sa-
yılan fırkalar” için kullanılmıştır. Bu tabirin İslamiyet’e aktarılması ise; 
yani “ortodoks”un ehl-i sünnet, “heterodoks”un da diğerleri için kullanıl-
ması; fevkalade ciddî yanlışlıklara ve karışıklıklara sebep olacağından 
dolayı doğru değildir. İslam’da; Allah, Hz. Peygamber ve Ahiret inancını 
benimseyen herkes İslam dairesi içinde kabul edildiğinden, bu esasların 
dışındaki hususların anlaşılma ve anlatılma şekilleri üzerindeki farklı 
görüşleri savunanlar ve bu görüşlerini tevhidi zedelemeyecek şekilde 
kendi kültürlerinden gelen unsurlarla bezeyenler, kesinlikle yukarıdaki 
manada heterodoks kabul edilemez. Aksi halde “İslam dünyasında, dün 
de bu gün de, sadece heterodoks var olmuştur” demek gerekir ki, bu da 
gayr-i ilmî ve gerçek dışı bir mütalâa olur24. Zaten İslamiyet, tarih bo-
yunca ona inananların millî ve mahallî kültürleriyle yaşamış ve zenginle-
şerek günümüze ulaşmış olduğundan25, İslamiyet’in Atlas okyanusun-
dan Çin sınırına kadar değişmez bir sistem olduğu iddia edilemez26. Do-
layısıyla eski millî kültür değerlerini ve inançlarını İslamiyet’e katarak, 
kendilerine has bir anlayış oluşturan; bunu yaparken de İslamiyet’in as-
lına ve özüne zarar vermeyen zümreler, “heterodoks” olarak değerlendiri-
lemez. Bu manada, Anadolu’daki konar-göçer Türkmenlerin de, günü-
müzde bile izlerine tesâdüf edebileceğimiz27, bu Türk kültürüyle bezeli 
                                                           
19 Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, 1995, s. 204 vd. 
20 Bkz. İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul, 1992, s. 104-106; Ahmet Yaşar Ocak, 

“XV.-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Resmî İdeolojisi ve Buna Muhalefet Problemi”, XI. TTK Bildiri-

leri, C. III, s. 1204. 
21 Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı, İstanbul, 1996. 
22 aynı eser, s. 210 vd. 
23 Turgut Akpınar, Türk Tarihinde İslamiyet, İstanbul, 1994, s. 79. 
24 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşîlik, 4. Baskı, İstanbul, 1996, s. 109-110. 
25 Bkz. İbrahim Agah Çubukçu, Türk-İslam Düşünürleri, Ankara, 1989, s. 1-4. 
26 Köprülü, “Orta-Zaman Türk Hukukî Müesseseleri”, Belleten, C. II, Sayı: 5-6, s. 53-54. 
27 Bkz. Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1995; A. İnan, a.g.e. 

53



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

İslamî anlayış ve yaşayışlarından dolayı “heterodoks” olmayacakları ma-
lumdur. Bundan dolayı, bu tabir yerine “konar-göçer Türk İslam’ı”, 
“heterodoks Türk İslam’ı” veya “Türkmen Sünnîliği”28 tabirlerini kulla-
nanlar da olmuştur. 

Bu heterodoks Müslümanlığın Sünni Müslümanlıktan farklarını şu 
noktalarda toplamak mümkündür. 

- Siyasi Boyut: Sünni İslam, Türk tarihinde genellikle devletin ve si-
yasi otoritelerin resmi tercihini oluşturmuş, heterodoks İslam ise Safevi-
ler gibi birkaç örnek dışında hep siyasi otorite ile uyuşmayan bir ideoloji-
yi temsil etmişlerdir. 

- Sosyal Boyut: Sünni İslam genellikle yerleşik çevrelerin, heterodoks 
İslam ise konar-göçer çevrelerin inancı olmuştur. 

- Teolojik Boyut: Sünni İslam Kur’an ve sünnet temelinde gelişmiş 
ve sistematik olarak yazıya geçmiş ve bir teoloji ortaya çıkarmıştır. Hete-
rodoks İslam ise sistematik değildir. Daha çok mitolojik, senkretik ve 
sözlü (şifahi) temele dayanan bir inanç mozaiği oluşturmuştur. 

Heterodoks İslam’ın temel karakteristiğini ise şu üç noktada toplayabiliriz. 
1- Bu İslam biçimi, her şeyden önce bağdaştırmacıdır. Yani Orta As-

ya’dan Anadolu’ya kadar geniş bir zaman ve mekân sürecinde İslam’dan 
önce Türklerin bazı inançları veya sonradan kabul ettikleri Maniheizm, 
Budizm gibi birçok dini ve mistik kültür kalıntılarının, yüzeysel bir İslam 
ile karışmasıdır. İşte bu karışıma senkretizm diyoruz. 

2- Bu İslam biçimi, hem bizzat tasavvufi bir karakter arz ettiği, hem 
de İslam öncesi döneme ait mistik bir temel üzerine oturmuş olduğu 
için, koyu mistik bir yapı sergiler. Bu 11. yüzyıldan itibaren Ahmet Yese-
vi ve benzeri halk sufilerinin propaganda ettiği popüler tasavvufun yo-
ğurduğu bir Müslümanlık anlayışıdır. Bu sufi karakter o kadar güçlüdür 
ki, Bektaşilik gibi bir tarikat olmadığı halde Alevilik, bu mistik karakteri 
bugün bile çok kuvvetli bir biçimde yansıtır. 

3- Bu İslam biçimi, aynı derecede kuvvetli bir mehdici karakter arz 
eder. Yani ezilmiş, haksızlığa uğramış, hor görülmüş bir toplumsal psi-
koloji temelinde gelişen, günün birinde onu bu durumdan kurtarıp özle-
diği yepyeni bir düzene, bir yeryüzü cennetine kavuşturacak ilahi bir 
şahsiyetin, karizmatik bir liderin geleceğine inanır. Nitekim tarih boyun-
ca bu heterodoks Türk Müslümanlığına mensup çevrelerin merkezi yö-
netimlere, siyasi iktidarlara karşı geliştirdikleri bütün dini-sosyal hare-
ketleri istisnasız bu mehdici yahut mesiyanik karakteri ortaya koyar. Bu 
karakter, bir ölçüde Sünni halk İslam’ında bulunmakla beraber, bu ka-
dar güçlü ve temel nitelikte değildir. 

Görüldüğü gibi bu heterodoks İslam ayrı bir din olmadığı gibi, bir 
mezhep de değildir. Onun için söylenecek tek şey bir halk İslam’ı oldu-
                                                           
28 Fığlalı, a.g.e., s. 110-125. 
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ğudur. Bahsedilen halk ise büyük ölçüde konar-göçer Türkleri veya 
Türkmenleri ifade etmektedir29. 

Ahmet Yesevi, bu bilgiler ışığı altında değerlendirilmelidir. Zira Ahmet 
Yesevi, İslamiyet’in Türkler arasında yayıldığı sırada ortaya çıkmış, özel-
likle konar-göçer Türkmenlerin yaşadığı bir muhitte yaşamış ve bunlara 
onların anladığı basitlikte ve açık bir dille irşatta bulunmuştur. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı muhit, devir ve hitap ettiği zümrenin 
özelliklerini bu şekilde verdikten sonra Yesevi’nin menkıbelere karışmış 
hayatı ve diğer özelliklerine geçebiliriz. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin Hayatı:30 

Ahmet-i Yesevi’nin hayatı genel olarak tarihi ve menkıbevi olmak üze-
re iki başlık altında değerlendirilmektedir. Ancak tarihi şahsiyetine dair 
vesikaların yetersiz olması, mevcut bilgilere menkıbelerin karışmasını 
beraberinde getirmiştir. Esasen halk arasında yaşayan Ahmet Yesevi de 
her şeyden çok menkıbevi hayatı ve kerametlerinden ibarettir. Dolayısıy-
la sağlam bir hükme varmak bazen güçtür. Buna rağmen tarihi kaynak-
lardan, bazı menakıb-namelerden ve bizzat “Hikmet” adı verilen manzu-
melerden elde edilen bilgiler, onun menkıbelerle karışmış tarihi hayatı, 
şahsiyeti ve tesirine dair bazı gerçekleri ortaya koyacak durumdadır. 

Elde edilen bilgilere göre Ahmet-i Yesevi, Çimkent şehrinin doğusunda 
yer alan Şahyar nehrinin küçük bir kolu olan Karasu çayı yakasındaki 
Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi hakkında kesin bir 
bilgi olmamasına rağmen genel olarak l083 tarihi kabul edilmektedir. 

İsficab veya Akşehir adıyla da anılan Sayram, önemli bir yerleşim bi-
rimiydi. Halkını Türkler ve Acemler oluşturuyordu. Bazı kaynaklar onun 
Yesi, bugünkü adıyla Türkistan şehrinde doğduğunu ifade etmişlerdir. 
Ancak Yesevi’nin, hikmetlerinden birinde doğum yeri olarak gösterdiği 
Türkistan’dan, Yesi’den çok genel olarak Türkistan bölgesinin anlaşılma-
sı daha isabetli olacaktır. 

Babası Sayram’ın tanınmış şahsiyetlerinden olup ilmi, fazileti ve kera-
metleriyle şöhret bulan Şeyh İbrahim adlı bir zattır. Şeyh İbrahim’in Hz. Ali 
neslinden geldiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Annesi, Şeyh İbrahim’in 
halifelerinden Musa Şeyhin kızı Ayşe Hatun’dur. Ahmet, Şeyh İbrahim’in 
Gevher Şehnaz adlı kızından sonra dünyaya gelen ikinci çocuğudur. 

Önce annesini, daha sonra babasını kaybeden yedi yaşındaki Ah-
met’in bakımı ve terbiyesi ile ablası Gevher Şehnaz ilgilenir. Bir müddet 
                                                           
29 Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, s. 16 vd. 
30 Ayrıntılı bilgi için bkz. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1991; Ke-

mal Eraslan, “Ahmed-i Yesevi”, Yesevilik Bilgisi, Ankara, 1998, s. 78 vd; Ocak, a.g.e., s. 31-

87; Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 1993; Milletlerarası Ho-

ca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, KB Yay., Ankara, 1992. 
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sonra bilinmeyen bir sebeple Gevher Şehnaz, kardeşini yanına alarak 
Yesi’ye yerleşir. Ahmet-i Yesevi ilk tahsiline burada başlar. Kısa bir süre 
sonra, Yesi’de büyük bir şöhreti olan ve Horasan Melametiliğini temsil 
eden Aslan Baba’ya intisap eder. Ahmet-i Yesevi, Aslan Baba’nın yakın 
ilgisi ve irşadıyla kısa zamanda olgunlaşır ve mertebeler aşar. Esasen 
küçük yaşına rağmen birtakım tecellilere mahzar olması, Aslan Baba’nın 
terbiye ve irşadına nail bulunması, Hz. Peygamberin manevi işaret ve de-
laletine dayanıyordu. 

Hikmetlerde Aslan Baba’nın Arap asıllı ve ashabın ulularından oldu-
ğu, dünya rahatına ve nimetlerine değer vermediği, bir diken kulübesin-
de ömrünü geçirdiği, Hz. Peygamberin takdir ve teveccühüne mahzar ol-
duğu, Hz. Peygamberin böyle bir ümmeti olduğu için Allah’a şükrettiği, 
400-450 sene yaşadığı anlatılır. 

Ahmet-i Yesevi Aslan Baba’nın vefatından bir sonra o zamanın önemli 
kültür merkezlerinden biri olan Buhara gitmiştir. Buhara o sırada Kara-
hanlıların idaresi altında bulunuyordu. Yesevi bu şehirde devrin önde 
gelen alim ve fakih ve tasavvufun büyük simalarından Şeyh Yusuf He-
medani’ye intisap eder. Bazı kaynaklar Şeyh Yusuf Hemedani’ye Semer-
kand’da intisap ettiğini bildirirlerse de doğru değildir. Kısa zamanda şey-
hinin teveccühünü kazanıp, ondan aldığı feyiz ve irşatla kemal mertebe-
sine ulaşır ve Şeyh Yusuf’un üçüncü halifeliğine yükselir. 

Yesevi yetişmesinde rolü olan iki büyük şahsiyetten biri olan Aslan 
Baba’dan Melâmet esaslarını, Yusuf-i Hemedani’den ise züht ve takva, 
riyazete mücahede, ibadet ve zikir esaslarını alır. Şüphesiz ki Ahmet-i 
Yesevi’nin yetişmesinde rolü olan sadece bu iki büyük zat değildir. Hik-
metlerinde Şakik-i Belhi, Bayezid-i Bistami, Şibli, Ma’ruf-i Kerhi, Cü-
neyd-i Bağdadi, Hallac-i Mansur ve İbrahim-i Edhem gibi büyük muta-
savvıfların tesiri altında kaldığı, böylece zengin bir muhteva kazanmıştır. 

Şeyh Yusuf-i Hemedani’nin vefatından (hicri 535/miladi 1140) bir 
müddet sonra irşat mevkiine Şeyh Abdullah-i Berki ve Şeyh Hasan-i En-
deki’nin ardından 1160 yılında Ahmet-i Yesevi geçmiştir. Bir süre bu ir-
şat mevkiinde kalan Ahmet-i Yesevi, vaktiyle Şeyhi Hemedani’nin verdiği 
bir işaret üzerine irşat mevkiini dördüncü halife Abdulhalık-i Gucduva-
ni’ye bırakarak Yesi’ye döner. Bu dönüşün hangi tarihte olduğu belli de-
ğildir; ancak vefatına kadar burada kalmıştır. 

Ahmet-i Yesevi’nin Yesi’de irşada başladığı sırada Türkistan’da, Yedi-
su havalisinde kuvvetli bir İslamlaşma ile beraber tasavvuf cereyanı da 
yayılmaktaydı. Medreselerin yanında kurulan tekkeler, tasavvuf cereya-
nının, dolayısıyla birtakım tarikatların merkezleri durumundaydı. Yine 
bu yıllarda Maveraünnehri idaresi altında birleştiren Sultan Sencer vefat 
etmiş (1157), Harezmşahlar kuvvetli bir devlet haline gelmeye başlamış-
lardı. Bu şartlar altında Ahmet-i Yesevi, Sir-derya havalisinde, Sey-
hun’un ötesindeki bozkırlarda yaşayan yarı göçebe Türkler arasında 
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kuvvetli bir nüfuz sahibi olmuştu. Etrafına İslamiyet’e bütün samimiye-
tiyle bağlı olan yerli halk zümresi ile göçebe köylüler toplanıyordu. Bu 
sebeple Ahmet-i Yesevi, etrafında toplanan bu insanlara İslam’ın esasla-
rını, şeriat hükümlerini, tasavvufun inceliklerini, kurucusu olduğu Yese-
vilik tarikatının adap ve erkânını, “Hikmet” adı verilen manzumelerle öğ-
retmeye çalışıyordu. Dervişleri vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına 
kadar ulaştırılan bu manzumeler, Türkler arasında İslamiyet’in yerleş-
mesine ve bir inanç birliğinin teşekkülüne hizmet ediyordu. 

Ananeye göre Ahmet-i Yesevi Hz. Peygamberin sünnetine aşırı bağlılı-
ğı sebebiyle altmış üç yaşına geldiğinde, yeryüzünde yaşmayı sünnete 
aykırı bularak, tekkesinin avlusunda bir çilehane kazdırmış ve buraya 
çekilerek ömrünün geri kalan kısmını burada geçirmiştir. 

Yine ananeye göre vefatından sonra da kerametleri devam eden Ah-
met-i Yesevi, Emir Timur’un (1336/1405) rüyasına girer ve zafer müjde-
sinde bulunur. Timur, 1396 yılında Seyhun’u geçerek Yesevi’nin kabrini 
ziyaret için Yesi’ye gelir. Ziyaretten sonra kabrin üzerine bir türbe yapıl-
masını emreder. İki sene içinde devrin mimari karakterini yansıtacak bir 
türbe ile cami ve dergâhtan ibaret bir külliye yapılır. Zamanla harap olan 
türbe kuvvetli bir ihtimale göre Özbek hanlarından Şeybani Han tarafın-
dan onarılır. Nakşibendî tarikatına mensup olan Şeybani Han’ın Yesevi’-
ye beslediği büyük saygı, hocanın Özbekler arasında da büyük bir şöhret 
ve nüfuza sahip olduğunu göstermektedir. Türbe bugün dahi bütün 
Türkler için Yesevi kültürünün merkezidir. 

Fikri Kişiliği: 

Yesevi, her şeyden önce tarikat sahibi bir bilgin, mürşit ve mutasavvıf bir 
şairdir. Manevi hayatı yüzyıllarca Türk milletini etkisi altına almıştır. Çeşitli 
tarikatlara da etki etmiştir. Kerametleri ve menkıbeleri Türk dünyasına ya-
yılmış ve benimsenmiştir. Bunun kadar değişik yerlerde yaşayan Türk top-
lulukları arasında büyük bir üne sahip başka bir veli yoktur. Kerametleri 
ölümünden sonra da sürmüş etkisi günümüze kadar devam etmiştir. 

Ahmet Yesevi, iyi bir medrese eğitimi yanında tasavvufu da bilen bil-
gin bir kişidir. Devrin geçerli dilleri olan Arapça ve Farsçayı çok iyi bil-
mesine rağmen, bildiklerini yerli halka ve göçebelere anlayabilecekleri bil 
dilde aktarmıştır. Bilgisini halka aktarmayı ve halkla bütünleşmeyi sağ-
layan en usta aydınlarımızdan biridir. Görüşlerini ve düşüncelerini sade 
bir dille ve halk edebiyatı nazım şekilleri ve hece vezniyle manzum olarak 
aktarmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı işlemiştir. Kısaca onun şiirleri tavizsiz 
olarak, İslam dini esaslarına dayanmaktadır. Sade ve didaktik olan şiir-
lerini araç olarak kullanmıştır. 

O tasavvuf ruhunu dini ilimlerle mezcetmiş, her iki kaynağın oluştur-
duğu engin bilgi ve ruh birikimi ile insanları derinden etkilemiştir. Şeriat 
ve tarikatı bünyesinde kusursuz bir sentezle birleştirmiştir. Konar-göçer 
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Türkleri irşat metodunda kullandığı sade ve anlaşılır dil, amacını tam 
olarak yansıtmaktadır. 

Edebi Kişiliği: 

Ahmet-i Yesevi’nin şeriata ve sünnete son derece bağlı bir mümin, ila-
hi aşka inanmış bir mutasavvıf olarak sanat endişesinden uzak, bir 
mürşide hüviyetiyle çevresinde toplananlara inanç ve düşüncelerini tel-
kin etmesi tabii idi. Onu sadece sanat ölçüleri içinde değerlendirmek 
doğru olmaz. Hikmetlerinin tamamen basit, kuru ve edebi değerden 
mahrum olduğunu söylemek de doğru değildir. Bazı hikmetlerin tasav-
vufi halk edebiyatımızın güzel örneklerinden olduğunu kabul etmek ge-
rekir. Onun için nazım gaye değil bir vasıta idi. İslam ve tasavvuf kültü-
rüne sahip, Arapça ve Farsçayı iyi bilen Yesevi’nin, çevresindeki İslam’ı 
yeni kabul etmiş veya henüz kabul etmemiş halka ve bozkır göçebelerine 
hem İslamiyet’in esaslarını, hem de tasavvufun inceliklerini öğretmek 
için hikmet tarzını seçmesi çok isabetli olmuştur. Hikmet tarzının kuru-
cusu Ahmet-i Yesevi edebi şahsiyetinden ziyade fikri şahsiyetiyle, tarihi 
hayatından ziyade menkıbevi hayatı ile Türk fikir ve kültür hayatının ön-
de gelen simalarından biridir. Yesevi dervişleriyle bütün Türk dünyasına 
yayılan hikmet tarzı en güzel meyvelerini “ilahi” adıyla Anadolu’da Yunus 
Emre ile vermiştir. 

Tebliğ Metodu: 

Hz. Peygamberin vefatına müteakip, İslam nuru 30 yıl gibi kısa bir 
zamanda Irak, İran, Suriye, Mısır ve Anadolu’nun güneyine ulaşmıştır. 
Dört halife döneminde bu topraklar sadece fethedilmekle kalmamış, hal-
kı da önemli ölçüde İslamiyet’e girmiştir. Bu İslamlaştırmada kılıcın ye 
devlet politikasının önemli bir etken olduğu gözden kaçırılamaz. 

Buna karşılık Türk illerinin fethine baktığımız zaman, İslamiyet’in 
Türkler arasında yayılışı, tasavvuf ve birer halk kahramanı olan Alp-
Erenler vasıtasıyla olmuştur. Türk ruhu İslam öncesinde de mistik duy-
gu ve düşüncelere hazırlıklıdır. Kâinatı saran gizli ve güçlü manevi kuv-
vetler tasavvuru, onun bütün inanç tarihinde mevcuttur. Varolduğu 
günden bu yana büyük destan geleneğine sahip ve destan kahramanla-
rında daima manevi üstünlük, harikulade haller tasavvur etmeye alış-
mış; adeta onları kutsallaştırmış bir ırk için İslam tasavvufunun, insan-ı 
kâmil evliya anlayışı hiç de yabancı bir anlayış değildi. İlahi nurun dün-
yada insanı bedeninde tecellisi, milli kahramanlarının böyle bir nurdan 
yaratıldığına asırlarca inanmış bir millet için yabancı bir tasavvur değildi. 

Türk milleti kendilerine Allah, yaratılış, ölüm, cennet, cehennem vb. gi-
bi kavramlar üzerinde çok çekici ve duygulandırıcı sözler söyleyen İslam 
dervişlerini asla yadırgamamış, onları kendi şaman ye Kamlara benzeterek 
heyecanla, saygıyla karşılamış ve severek bağlanmıştır. Yeni heyecan ve 
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ülküler terennüm eden bu dervişler, adeta Türkistan’ın gönlünü fethet-
miştir. İşte bunların en büyüğü ve sembol ismi Ahmet Yesevi’dir. 

Kendisinden sonra gelen şöhretli İslam mutasavvıfları tarafından Pir-i 
Türkistan diye anılan Ahmet Yesevi, kuvvetli şahsiyetiyle, Türkler ara-
sında asırlarca yaşayan büyük bir tarikat kurdu ki, bir Türk tarafından 
ye Türkler arasında tesis edilmiş ilk tarikattır. Gerek Ahmet Yesevi ye ge-
rekse Yeseviliğin Türkler arasında bu derece sevilip tutulmasının sebebi, 
basit, sade bir itikat ve yaşantıyı tebliğ etmesiydi. Zira Yesevilik, hiçbir 
zaman derin bir panteizm neşr ve telkinine çalışmadığı gibi, çeşitli 
inançların kaynaştığı fikir anlayışlarından da uzaktır. Çünkü kurucusu-
nun şahsiyetinden başka, yayıldığı sahanın manevi ve fikri tarihi de böy-
le bir şeye elverişli değildi. Bu saha saf, berrak, bakir bir bozkırdı. Her 
ne kadar Türkler o zamana kadar Hint, Çin, İran ve hatta Nesturi ve 
Süryaniler kanalıyla Hıristiyan fikir ve düşüncesiyle sınırlı da olsa temas 
etmişlerse de, bunları kendilerine mal etmemişlerdir. İslam öncesi kendi 
ilkel dinlerinin basit akideleri kendilerine yetmişti, İslamlıktan sonra da 
yeni dinin saf ve basit inançları kendilerini tatmin etmişti. 

Ahmet Yesevi, inanmış bir dava ve misyon adamıydı. Kendisini so-
rumluluk altında hisseden bir misyoner, bir mübelliğ sayıyordu. Onun 
tek gayesi Allah’ın kullarına doğru yolu göstermekti. Hedefi de insandı. 
Hitap ettiği topluluğun fikir seviyesini ve ruh halini tamamen göz önüne 
almış ve onlara tasavvufi felsefenin ağdalı inceliklerini değil, daha çok 
şer’i ve ahlaki birtakım meseleleri nasihat verici bir emir şeklinde tebliğ 
ederek, uhrevi saadet için mutlaka onlara bağlı kalma lüzumunu anlat-
maya çalışmıştır. O kendisini hiçbir zaman şair olarak görmemiş, basit 
bir halkı Kuran ve Hadis hükümlerine riayet etmek, şeriat ile tarikatı 
mecz eylemek, boş dünyayı bırakmak, riyazet ve muahede yoluna sevk 
etmek için çırpınmıştır. Aslında o, İslami ilimlere derinlemesine vakıf ol-
duğu gibi, İran edebiyatına da yabancı değildi. Buna rağmen basit bir 
mantık ve dille halka hitap etmesinin sebebi, İslamiyet’i samimi fakat 
henüz yüzeysel bir surette kabul etmiş olmakla beraber, kendi milli kül-
türlerini muhafaza etmekten kolay kolay vazgeçmeyen Türklere hitap et-
mek lazım gelince, ister istemez onların zevklerine, alışkanlıklarına tabi 
olmak, manasını rahat anlayabilecekleri basit bir lisan ve ahengine aşi-
na çıkabilecekleri vezinle hitap etmek kaçınılmaz idi. İşte sırf bu düşün-
ceden dolayı o, sanat kokan aruz vezni yerine halkın sevdiği, halk şairle-
rinin asırlardan beri kullandığı hece veznini aldı. Divan-ı Hikmet’e baktı-
ğımız zaman tüm şiirlerinde, nasihatlerindeki ağır edası, münacatların-
daki vakarlı ve sakin tavrı hemen hemen hiç değişmez. 

Görüldüğü gibi Ahmet Yesevi ne hükümdarlardan, ne devlet ricalin-
den bir şey bekleyen bir fikir ve düşünce adamı, ne de şöhret peşinde 
koşan bir sanatkârdır. O, Allah ve Resulüne samimiyetle bağlı, bir İslam 
misyoneridir. Hedefi insandır. Bu hedefine ulaşmak için söylediği hik-
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metler, terennüm ettiği şiirler, kullandığı dil tebliğ metodunun birer ara-
cıdırlar. O, bu dünyanın bir imtihan sahası olduğunu görmüş, verilen 
nimetlerin geçici olduğunu idrak etmiş, yaratılış gayesinin ilahi aşkı ya-
kalamak olduğunu kavramıştır31. 

Eserleri: 

Ahmet-i Yesevi’nin elimizde Divan-i Hikmet ve Fakr-name risalesi ol-
mak üzere iki eseri bulunmaktadır. Ancak bunlarda yer alan hikmetleri 
Yesevi’nin kaleme aldığı kesin değildir. Divan-ı Hikmet’teki hikmetlerin 
genel olarak Yesevi’nin kaleminden çıktığı kabul edilse de, Fakr-name ri-
salesini dervişlerinin kaleme aldıkları muhtemeldir. Bunlardan başka Ri-
sale adlı bir eserden de bahsedilir ki, bunun da Fakr-name ile aynı eser 
denecek derecede benzerliği dikkat çekmektedir. 

Eserlerinde genel olarak ilahi aşk, Allah’ın birliği, sonsuz gücü ve 
kudreti, peygamber sevgisi, sünnete bağlılık, ibadete teşvik, kıyamet ve 
ahiret ahvali, zühd ve takva, insan sevgisi vb. konuları işlenmiştir32. 

Divan-ı Hikmet: 

Divan-ı Hikmet, Ahmet-i Yesevi’nin dini-tasavvufi hikmetlerini ihtiva 
eden mecmuaya verilen addır. Bu adın Yesevi hikmetlerini derleyip mec-
mua haline getiren Yesevi dervişlerince verildiği kesindir. Köprülü dini-
tasavvufi manzumelere daha X. yüzyıldan itibaren “hikmet” adının veril-
diğini kabul etmektedir33. 

Divan-ı Hikmet’ten ilk bahseden ve örneklerle neşreden Wambery’dir. 
En yakın nüshasına 17. yüzyılda rastlanır. Nüshalarının muhteva bakı-
mından olduğu kadar dili bakımından da önemli farklılıklar göstermesi, 
nüshaların değişik şahıslar tarafından değişik sahalarda ve değişik ta-
rihlerde vücuda getirildiğini açıkça göstermektedir. Bir kısmı kaybolan 
veya zamanla değişikliğe uğrayan hikmetler derlenirken, araya aynı ruh 
ve ifadedeki yeni hikmetler de karışmış, böylece hikmetler şifahi edebiya-
tın malzemesi haline gelmiştir. Divan-i Hikmet nüshalarında yer alan 
hikmetlerin hangisinin Yesevi’ye ait olduğunu tespit etmek de her zaman 
mümkün olamamaktadır. Yesevi’den birkaç asır sonra yaşamış olan şa-
hısların zikredilmesi (Nesimi gibi), Yesevi’nin hikmetleri ile dervişlerinin 
hikmetlerinin karışmış olduğunu, hatta Yesevi dervişlerinin kendi hik-
metlerini saygıları gereği şeyhlerine mal ettiklerini gösterir. Bu durum 
ise elimizde üzerinde itimatla tetkikler yapılabilecek hiçbir doğru eski 
nüshanın olmadığı kanaatini ortaya çıkarmıştır34. 
                                                           
31 Mehmet Çelik, “Ahmet Yesevi’nin Tebliğ Metodu”, MHAYS., Kayseri, 1993, s. 81 vd. 
32 Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, s. 44. 
33 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 119-120. 
34 Köprülü, s. 120 vd. 

60



SERDAR ERKAN / HOCA AHMET YESEVİ VE TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ İÇERİSİNDEKİ YERİ 15

Divan-i Hikmet mecmualarında yer alan hikmetlerin şayisi da birbi-
rinden farklıdır. Bir hikmette Yesevi’nin 4400 hikmet söylediği ifade edil-
mişse de bunun ne derece doğru olduğunu tespit etmek mümkün değil-
dir. Kemal Eraslan’ın çeşitli yazma ve basma hikmet mecmualarından 
derlediği ve Yesevi’ye aidiyetini kabul ettiği hikmetlerin sayısı ise iki yüz 
elliyi aşmaktadır. 

Türkiye’de yeni harflerle yayınlanan en önemli baskıları şunlardır: 
Eraslan, Kemal; Divan-ı Hikmetten Seçmeler, Ankara, 1991. 
Hoca Ahmet Yesevi; Divan-ı Hikmet, Haz: Hayati Bice, Ankara, 

1993. 
Ahmet Yesevi (Hikmetler), Haz: İbrahim Hakkulav, Çeviren ve Sadeleş-

tiren: Erhan Sezai Toplu, İstanbul, 1995. 

Fakr-name: 

Divan-ı Hikmet’in Taşkent ve Kazan baskılarının başında veya sonun-
da Ahmet-i Yesevi’ye isnat edilen bir risale de yer almaktadır. Süluk ada-
bı ve mertebelerini anlatan bu risalenin Ahmet Yesevi tarafından kaleme 
alınmadığı, Hace’nin fikirlerini esas alarak risaleyi bir Yesevi dervişinin 
düzenleyip kaleme almış olabileceği daha uygun görülmektedir. Fuat 
Köprülü, süluk adabına ait bu risalenin bir Yesevi derviş olan Hazini’nin 
bir eserinden çıkarıldığını ileri sürmektedir. Risalede ayrıca şeriatta on, 
tarikatta on, marifette on ve hakikatte on makam olmak üzere kırk ma-
kam ile fakrın makam, mertebe ve nurları birer birer zikredilmiştir35. 

Hoca Ahmet Yesevi’nin Hikmetlerinde İşlenen Temalar: 

Daha öncede belirttiğimiz gibi Hikmetlerin orijinalliği tartışmalıdır. 
Dolayısıyla bunların esas alınmasıyla yapılacak olan çalışmalar, yaygın 
kanaate göre tam manasıyla sağlıklı olamaz. Ancak genel hatlarıyla Hik-
metlerin muhtevasını İslamiyet, Türkistan Tasavvufu ve Yesevilik’e ait 
esaslar oluşturur. Bazı hikmetlerde ameli ahlak ve muhitin sosyal ak-
saklıkları üzerinde de durulmuştur. Münacat, naat ve ilk dört halifeye 
ait övgüler dışında hikmetlerde ele alınan temel konular ve hikmet ör-
nekleri aşağıda verilmiştir: 

“Işksızların hem canı hem imanı 
 Resulullah sözin aydım mana kanı”36 

“Işksız kimi adem irmes anglasangız 
 Bi-muhabbet şeytan kavmi tınglasangız”37 

                                                           
35 Eraslan, “a.g.m.”, s. 93-94. 
36 “Aşksız kişilerin hem can hem de imanı yoktur; mana kaynağı olan Resulullah’ın sözünü 

söyledim.” 
37 “Aşksız kişi bilin ki insan değildir; sevgisiz olan şeytan kavmindendir; dinleyin.” 
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“Işkıng kaldı şeyda mini cümle alem bildi mini 
 Kaygum sin sin tuni küni minge sin ok kirek sin”38 

“Tingri teala sözin Resulullah sünnetin 
 İnanmağan ümmetin ümmet dimez Muhammed”39 

“Mini hikmetlerin ferman-ı sübhan 
 Okup uksang heme mani-i Kur’an”40  

“Pir-i muğan hak Mustafa bi-şek biling 
 Kayda bolsang vaspın aytıb tazim kılıng”41  

“Onsekiz ming alemğa server bolgan Muhammed 
 Ottuz üç ming ashaba rehber bolğan Muhammed”42 

“Sünnet irmiş kafir bolsa birme azar 
 Köngli kattığ dil-azardın Hüda bizar”43 

“Mini hikmetlerim kan-ı hadisdür 
 Kişi buy itmese bilgil habisdür”44 

Mürid ve Halifeleri:45 

Rivayete göre Ahmet-i Yesevi’nin bütün Türk ülkelerine yayılan doksan 
dokuz bin müridi; on iki bin ehl-i suffesi ve pek çok halifeleri bulunmaktay-
dı. İlk halifesi Aslan Baba’nın oğlu Mansur Ata’dır. Mansur Ata 1197 yılında 
vefat edince yerine oğlu Abdu’l-Melik Ata geçer. Abdu’l-Melik Ata’nın vefatın-
dan sonra sırasıyla oğlu Tac Hace, ondan sonra da oğlu Zengi Ata irşat 
mevkiine geçti. İkinci halifesi 1218 yılında vefat eden Harzemli Sait Ata’dır. 
Yesevi’nin üçüncü halifesi, Yesevi tarzındaki hikmetleri ve menkıbeleri ile 
Türkler arasında yaygın şöhreti bulunan Süleyman Hakim Ata’dır. Harzem’-
de yerleşip irşada başlayan Hakim Ata, 1186 yılında vefat edince Akkur-
gan’a defnedildi. Hakim Ata’nın en meşhur müridi Zengi Ata’dır. Zengi Ata’-
nın başlıca müritleri Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sadr Ata ve Bedr Ata’dır. 

Yesevi’ye silsilesi Seyyid Ata ile Sadr Ata’dan devam etmiştir. 
Yesevilik başlangıçta Seyhun havalisinde, daha sonra bütün Türkis-

tan’da süratle yayıldı. Zamanla Seyhun’un ötesindeki bozkırlarda da yer-
                                                           
38 “Aşkın beni deli divane kıldı ve bütün âlem beni bildi; gece gündüz kaygın sensin, bana 

sen gereksin, sen.” 
39 “Yüce Tanrı’nın sözüne, Resulullah’ın sünnetine inanmayan ümmete Hz. Muhammed 

ümmet demez.” 
40 “Benim hikmetlerin Tanrı buyruğudur, okuyup anlasan hep Kuran’ın manasını dile getirir.” 
41 “Şüphesiz bilin ki pir-i muğah hak Mustafa’dır; nerede olsanız vasfını söyleyerek ululayın.” 
42 “On sekiz bin aleme server olan Muhammed; otuz üç bin ashaba rehber olan Muhammed.” 
43 “Sünnet imiş, kâfir dahi olsa incitme; katı gönüllü gönül incitenden Allah dahi usanmıştır.” 
44 “Benim hikmetlerim hadis kaynağıdır; eğer insan ondan nasip almazsa, bil ki habistir.” 
45 Ayrıntılı bilgi için bkz. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 163 vd. 
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leşme imkânı buldu. Moğol istilasından sonra Horasan, İran ve Azerbay-
can Türkleri arasında rağbet gördü. 13. yüzyılda Yesevi dervişleri vasıta-
sıyla Anadolu’ya geçti. Anadolu’da Yesevi’nin en önemli halifesi Hacı 
Bektaş Veli’dir. Anadolu’da Geyikli Baba, Abdal Musa, Horoz Dede de 
Yesevi’nin halifelerinden kendilerini sayarlar. Menkıbeye göre Yesevi’nin 
Anadolu’ya gönderdiği diğer önemli halifelerinden biri de Sarı Saltuk’tur. 
Yesevi, San Saltuk’u 700 kişi ile Hacı Bektaş’a yardım etmesi için Ana-
dolu’ya göndermiş, beline de meşhur tahta kılıcını kuşatmıştır. Sarı Sal-
tuk, Anadolu’dan sonra Balkanlar’a geçmiş ve oradaki halkın İslamiyet’i 
kabul etmelerini sağlamıştır. 

Süluk silsilesi bakımından Yesevilik’ten gelen başlıca tarikatlar Mave-
raün-nehir ve Horasan’da yayılan Nakşibendîlik ile Anadolu’da yayılıp 
Yesevilik’in yerini alan Bektaşilik’tir. Yesevilik ayrıca Anadolu’da ortaya 
çıkan Babailik ve Haydarilik tarikatları üzerinde de müessir olmuştur46. 

Sonuç 

Ahmet Yesevi, göçebe Türklere İslamiyet’i ve tasavvufi anlayışını onla-
rın dili ile anlatarak benimseten, İslam dininin ahlaki prensiplerini Türk 
kültürü içerisinde eriterek veren, ilk Türk tarikatının kurucusu ve Türk 
Müslümanlığının ilk mühim temsilcisidir. Yesevilik Orta Asya’nın konar-
göçer Türklerine hitap eden bir tarikat olarak, onların İslam öncesi ha-
yatlarından pek çok unsuru bünyesinde barındırmıştır47. 

Yesevi geleneğine bağlı olarak Türkistan ve Horasan’dan XIII. yüzyıl-
dan itibaren Anadolu’ya gelen mistik mesleğe mensup zümreler ve der-
vişler, buranın Türk yurdu haline gelmesinde önemli fonksiyonları icra 
etmişlerdir. Bu insanların Anadolu’ya gelmesiyle, tasavvufi ve edebi sa-
halarda ünlü şahsiyetlerin, Anadolu halkı üzerinde daha coşkulu bir etki 
bıraktıkları gözlenmeğe başlanmıştır. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Sultan 
Veled, Ahmed Fakih, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Şeyyad Hamza gibi 
şairler Türk Edebiyatı’nın İran ve Arap Edebiyatları tesirinden kurtula-
rak milli zevke yönelmesini temin etmişlerdir48. 

Ahmet Yesevi’nin tesir derecesi sadece kendi devrinde ve sahasında 
kalmamış, başka dönemlere ve alanlarda da etkisini sürdürmüştür. 

Anadolu Türklüğünün dini oluşumunda Haydarilik, Vefailik, Yesevilik 
gibi kalenderi zümrelerin tesiri büyük olmuştur. Bu zümreler içinden çıkan 
Babailik, Abdalan-ı Rum adıyla tanınan mensuplarıyla Türkmen zümreleri 
içinde büyük taraftarlar toplamış ve zamanla Bektaşiliği doğurmuştur. Orta 
                                                           
46 Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar, s. 61. 
47 Ayhan Pala, “Yesevilik’ten Bektaşiliğe Türk Müslümanlığı”, Erdem, Cilt 7, Sayı 21, Anka-

ra, Kasım 1995, s. 863. 
48 Cevdet Dadaş, “Başbakanlık Osmanlı Arşivine Göre Hoca Ahmed Yesevi”, Türk Dünyası 

Tarih Kültür Dergisi, Kasım 1999, s. 42. 
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Asya Türk inanç ve geleneklerini yaşatan ve çeşitli adlar altında anılan züm-
reler Anadolu ve Rumeli’nin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında, Osmanlı 
Devleti’nin kurulması ve gelişmesinde büyük hizmetler görmüşlerdir. 
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NAMIK KEMÂL’İN AHMED MİDHAT EFENDİ’YLE 
OLAN FİKRİ AYRILIKLARININ ORTAYA ÇIKIŞI 

VE SEBEBLERİ 

Dr. Nurettin GEMİCİ* 

Namık Kemâl’le Ahmed Midhat Efendi’nin münasebetleri sürekli hep 
aynı çizgide devam etmemiştir. Beraber sürgüne de giden bu iki aydınımı-
zın aralarının açılmasına en büyük etken Ahmed Midhat Efendi’nin yaz-
mış olduğu “Üssü’l-İnkilab” isimli eserindeki Namık Kemâl hakkındaki 
olumsuz ifadelerdir. Buna cevap hazırlamakla meşgul olan Namık Kemâl, 
Ahmed Midhat Efendi’nin Lastik Said Beyle olan kavgasını da bahane 
ederek ağır ifadelerle dolu iki mektup yazmıştır. Edebiyatımızdaki unutul-
maz kavganın bir başka izdüşümü burada ele aldığımız mektuplarda de-
ğerlendirilerek meselenin aslı ortaya konmuştur. 

Anahtar kelimeler: Namık Kemâl, Ahmed Midhat, Lastik Said. 

The Emergence Of Ideological Conflict And Its Reasons 
Between Namık Kemâl And Ahmet Mithat Efendi 

The relationships did not continue constantly on the same line betwe-
en Ahmet Midhat Efendi and Namık Kemâl. They have been sent in exile 
together, the major problem that seperated eachother was the negative 
expressions regarding Namık Kemâl in the book which was written by 
Ahmed Midhat Efendi that is called “Üssü’l-İnkilab”. When Namık Kemâl 
was busy for replying to Ahmed Midhat with a feeling of revenge, he wro-
te two letters to Ahmed Midhat with full of agreessive words by putting 
forward the quarrel between Lastik Said and Ahmed Midhat Efendi. The 
letters, that we made a research about it, have shed light over this clash. 
Actually this clash has been unforgettable in Turkish literature. 

Key words: Namık Kemâl, Ahmed Midhat, Lastik Said. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü. 
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Namık Kemâl, Ahmed Midhat Efendi’yle aynı düşünce çizgisinde kısa 
da olsa devam eden beraberlikleri Magosa sürgününden sonra devam et-
memişti. 1873’teki sürgünden neredeyse 5 yıl geçtikten sonra ve tahta 
yeni geçen Abdülhamit tarafından yeniden görevli adı altında Midilli’ye 
bir nevi sürgüne gönderilen Namık Kemâl’in Ahmed Midhat’le arası Üs-
sü’l İnkılâbın neşrinden sonra açılmıştır. Üssü’l İnkilâp’ta kendisiyle ilgili 
olarak geçen suçlayıcı ifadelere ve çarpıtmaları öğrenen Namık Kemâl bu 
haksızlığa ve yanlı tutuma çok içerlemiştir. Ahmed Midhat’e sitemlerini 
bildirmek ve tenkitlerine cevap hazırlayan Namık Kemâl’in önüne ilginç 
bir olay gelmiştir. Bu beklenmedik gelişme bugün bile edebiyat çevrele-
rinde bilinen ve Babıâli’nin unutulmaz kavgalarından biri olarak kabul 
edilen Ahmed Midhat Efendi’nin Lastik Said ismiyle maruf Kemâlpaşazâ-
de Said beyi sokak ortasında sille tokat girişerek bastonla dövmesidir. 

Bilindiği üzere 1789 Fransız devriminden sonra hürriyet, eşitlik, meş-
ruti idare gibi konular Osmanlı toplumundaki aydınlar üzerinde büyük 
etki göstermiştir. Bu yeni oluşum makalemizde konu edindiğimiz üç ya-
zarımız üzerinde farklı tesirler uyandırmıştır. Bu olgu aslında onları bir-
birinden ayıran ana çizgileri de belirlemiştir. Burada söz konusu edilen 
üç aydınımızdan Namık Kemâl ile Ahmet Midhat Efendi’nin fikri yakın-
laşmaları ve o zaman ki mevcut rejime aynı kaygılarla başkaldırı ve me-
selelere ortak tavır belirlemeleri uzun soluklu olmamıştır. Bu geçici bir 
döneme münhasır olan beraberlik maalesef çok kısa sürmüştür. Türk 
edebiyat ve düşünce tarihinin en önemli şahsiyetleri olarak tarihimizde 
unutulmaz yere sahip olan bu üç seçkin Türk aydınının birbirleriyle olan 
münasebetleri ve ihtilafa düştükleri konular ve farklı tespit ve sağlama-
ları öteden beri hep merak konusu olmuştur. Bununla beraber bu mev-
zu doğrudan bu yönüyle bugüne kadar incelenmemiştir1. Bu konuda 
herhangi bir ön araştırma yapmadan yapılan yetersiz ve eksik bir çalış-
maya örnek olarak Hikmet Dizdaroğlu’nun Tanrıdağ dergisinde kaleme 
aldığı yazılar gösterilebilir. H. Dizdaroğlu’nun konuyu takdim ve ele alı-
şındaki acemilik daha işin başında onun bu konuda yetkin olmadığının 
ipuçlarını verir. O, makalesinde Namık Kemâl’in Ahmet Mithat Efendi’ye 
yazdığı mektupları ilk yayınlayan olduğu sanısındadır. Bu konuda ön ça-
lışma yürütmediği ve adı geçen mektupların daha önce yayınlandığından 
habersiz olduğu açıkça anlaşılmaktadır. H. Dizdaroğlu’nun Tanrıdağ 
dergisinde birkaç sayı süren yazı dizisi onun ne kadar derinlikten uzak 
ve acemi olduğunu gösterir. Makaleden sayısız denecek kadar yanlış tes-
                                                           
1 Bu konuda ağırlıklı olarak Namık Kemâl ve Ahmed Midhat Efendi arasındaki ilişkiyi ince-

leyen bir çalışma olarak bkz. Sema Uğurcan, “Namık Kemâl ile Ahmet Midhat Efendi Müna-

sebetleri”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türklük Araştırmaları Dergisi, sy. 5, 

İstanbul, 1990, s. 301-314. Canan Erbaşlı, “Batı Meselesi Karşısında Ahmet Mithat Efendi”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sy. 129, İstanbul, 2000, s. 59-64. 
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pit mevcuttur. H. Dizdaroğlu, yazılarında sergilediği üslup bu mektupları 
ilk defa ilim âlemine tanıtan birisinin ifadelerine benzer. Hâlbuki onun 
yaptığı bu iş, daha önce neşri yapılmış olan mektupları eksik ve yanlış 
okumalarla tekrar yayınlamaktır. Bu konu hakkında hazırlanan bu yazı 
hem ilk yayın olmayışı bakımından hem de içindeki eksik ve yanlış oku-
malar hem de değerlendirmeler bakımından yayınından kısa süre sonra 
eleştirilmiştir. Hakkı Tarık Us, Vakit gazetesinin 1 Ağustos tarihli neş-
rindeki yazısında bu konuyu irdelemekte kalmayarak metinde eksik ka-
lan yerlere ve noktalara da işaret etmiştir. Bu tenkit yazısının ardından 
ertesi gün Vakit gazetesinde aynı konu hakkında ikinci bir tenkit yazısı 
da Hakkı Süha Gezgin tarafından kaleme alınmıştır. H. S. Gezgin’in eleş-
tirileri de konuya yeni bir şey getirmekten ziyade Hakkı Tarık Us’un bir 
gün önce yayınlanan yazısının yeni bir üslupla tekrar kaleme alınması 
denilebilir. 

Bu iki eleştiriye Hikmet Dizdaroğlu, Tanrıdağ dergisinin 1. cilt, 18 
numaralı Eylül sy. 18, s. 10’da “zarurî bir açıklama” adı altında cevap 
vermiştir. Özetle söyleyecek olursak gerek bu mektupları neşreden Hik-
met Dizdaroğlu gerekse onu eleştirenlerin yaptıkları şey, mektupların ya-
zıldığı ay veya günü doğru olarak ortaya çıkarmaya dönük çabalardır. 
Ayrıca bu makaleler konu olarak Namık Kemâl’in kendi el yazısı olup ol-
maması gibi mevzuları da içermektedir. Mektupların yeni harflerle doğru 
bir çevrim yazısı olarak neşri Fevziye Abdullah Tansel tarafından yapıl-
mıştır2. Hikmet Dizdaroğlu, Ahmed Mithat ile Kemâl Paşazâde Said 
Bey’in aralarındaki kavganın ortaya çıkış nedenini iyice araştırıp incele-
meden İsmail Habib Sevük’ün kitabından alıntılamıştır. Sevük’ün afakî 
olarak yaptığı iddiasına göre Ahmed Midhat Efendi’nin Lastik Said’le 
aralarındaki kavganın sebebi Ahmed Midhat Efendi’nin yazılarının biri-
sinde yaptığı bir tercüme yanlışından kaynaklanmıştır3. Lastik Said ile 
Ahmed Midhat Efendi’nin kavgalarının gerçek nedeni makalemizde açık-
lanacağı üzere farklı bir konuda olup bütün bu anlatılanlarla ilgisi yok-
tur. Mektupla ilgili çıkarımların bir kısmı doğru olmakla beraber geneli 
itibarıyla tashihe muhtaçtır. Yine burada Dizdaroğlu’nun dipnotta verdi-
ği Namık Kemâl’le Lastik Said’in arasındaki ihtilaf konusu ve kavgaları-
nın nedeni Mısır meselesi diye Osmanlı Devleti’nin Mısır politikası hak-
kında olduğunun tespiti de doğru değildir. Bu ihtilaf sadece aralarındaki 
tartışma konularından birisidir. Aralarındaki bu ihtilaflara Lastik Said’in 
farklı düşünen diğer gazeteleri ve yazarlarının sesini kesmek için usul 
dışı değişik yollarla başvurarak susturmaya çalışması da ilave edilebilir. 
Bir de bu yaptığı tezviratlarda babasının nüfusundan istifade etmesi ka-
bul edilemez bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür ihtilafların 
                                                           
2 Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemâl’in Mektupları, Ankara, 1969, c. II, s. 222-225 ve 250-273. 
3 İsmail Habib Sevük, Avrupa Edebiyatı ve Biz, İstanbul, 1941, c. II, s. 585. 
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gündeme getirilmesi konusunda bizde takip edilen yol, uzlaştırıcı ve ko-
nuyu derinlemesine olarak tahlil etmemektir. 

Bu üç aydınımızdan özellikle Namık Kemâl, kaleme aldığı fikir yazıla-
rında Türk milletinin asıl ve öncelikli meselelerini doğru teşhis ve tespit 
etmiş ve meselelere doğru ve yerinde çözümler önermiştir. Namık Ke-
mâl’e göre memleket meselelerinin çözümünün olmazsa olmaz şartı; 
hürriyet ve meşrutî bir idaredir. Bu fikir yazıları devrinde istenilen etkiyi 
gösterip makes bulmasa da gerçek etkisini II. Meşrutiyet’te ve daha son-
ra kurulan Cumhuriyet idaresinde göstermiştir. 

Ahmed Midhat, Namık Kemâl Tanışmaları Hakkında 

Ahmed Midhat Efendi, 1865-66 yıllarında daha Rusçuk’ta iken Namık 
Kemâl’i, Tasvîr-i Efkâr’da çıkan makaleleri vasıtasıyla gıyaben de olsa 
tanımaktadır. Namık Kemâl ve arkadaşları 1867’de Avrupa’ya kaçtıkları 
zaman Ahmed Midhat daha “Efendi” lakabı almamış olarak Rusçuk’ta 
bulunuyordu. Yeni Osmanlılar adı altında teşkilatlanmış olan oluşumun 
fikirlerinin yer aldığı Hürriyet gazetesini okumakta ve bunların gayret ve 
birikimlerini takdir etmekteydi. Bununla beraber, onlarca kaleme alınan 
yazılarında az da olsa devlete ve yerleşik anlayışlara, toplumun sahip ol-
duğu değerlere bir eleştiri sezinliyordu. Bu yüzden onların bu yaklaşım-
larını art niyetli ve düşmanca bulmaktaydı. Ahmed Midhat Efendi, Na-
mık Kemâl ve arkadaşlarının 1867’de Avrupa’ya kaçışlarına ve orada 
sürdürdükleri mücadelelerine eleştirel olarak bakmaktaydı. Onların mü-
cadelelerinin ve bu mücadeleler esnasında takip ettikleri metotları eleşti-
riyordu. “Eğer bunlar, husûmetkârâne bir şekilde meydana çıkmamış olsa 
idiler, emelleri terakkiyyât ü saâdet-i milliyeden ibaret olduğuna göre, bu 
emele daha ziyâde hizmet edebilirler idi; zîrâ vatanının, milletinin saâdeti-
ni arzu etmez bir adam farz olunamaz; lâkin bunun için edilecek neşriyatı 
itidâl üzere ederler ise, o hâlde hiçbir kimseyi darıltmadan telkînât ve neş-
riyât-ı mes’ûdede hizmet kolay olur. Böyle Avrupa’lara kadar ihtiyâr-ı gur-
betle kahren ve cebren neşr-i efkârdan ise beyhûde bir muhâsamadan 
başka bir netice hâsıl olamaz”4. Namık Kemâl’in Avrupa’daki faaliyeti 
hakkında bu fikirleri besleyen Ahmed Midhat Efendi, Namık Kemâl’in İs-
tanbul’a dönüşünden sonra kendisi ile tanışabildi. Bu tanışma da Ebüz-
ziya Tevfik Bey’in aracılığıyla olmuştur5. Avrupa dönüşü Ebuzziya Tevfik 
vasıtasıyla tanışmalarından sonra imtiyazlarında olan dergilerin yayımı 
konusunda işbirlikleri birbirlerinin dergi ve gazetesinde yazı yazmak su-
retiyle daha da perçinleşti. Namık Kemâl, bu tanışıklıklarının üzerinden 
kısa bir zaman geçtikten sonra aralarındaki meselelere farklı yaklaşımla-
rın tabiî olduğunu belirten ve tartışma konusu yaptıkları “devlet menfa-
                                                           
4 Ahmed Midhat Efendi, Menfa, 1293, s. 48. 
5 Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemâl’in Mektupları, Ankara, 1969, c. II, s. 218. 
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atleri” meselesine ortak bir yaklaşım ve uzlaşı arayan “herkesin maksu-
du bir amma rivayet muhtelif” başlıklı bir yazı alarak geçmişe bir sünger 
çekmek istedi. Bu uzlaştırıcı ve barışçıl yazıdan sonra aralarında müna-
sebet tamamen dostluğa dönüştü. Ahmed Midhat Efendi, Namık Ke-
mâl’in “İbret” gazetesinin basımı için kendi matbaasında bulunan bir 
makinanın kullanılmasına bile izin verdi. Yukarıda anlatılan tartışma 
mevzuunun tatlılıkla sona ermesinden sonra birlikte buluşmaları daha 
sıklaşmıştır. İbret gazetesinin idarehanesinin de Beyoğlu’na taşınması 
her ikisini birbirine fiziki mekân olarak da iyice yakınlaştırdı. Ahmed 
Midhat onun Beylerbeyi’nde kiraladığı eve de sohbet etmek ve görüşmek 
üzere sık sık gidiyordu. Bu beraberlik çok geçmeden Namık Kemâl’in İb-
ret’de çıkan “İstikbâl” başlıklı makalesine Ahmed Midhat Efendi “Bedir” 
isimli gazetesinde itiraz etmesiyle bozuldu ve araları tekrar açıldı. 

Bu sataşmanın ortaya çıkışı şöyledir. Ahmed Midhat Efendi ve döne-
min gazete çıkaran aydınlarının önemli bir sıkıntıları da sık sık kapatı-
lan gazete ve dergileriydi. O yıllarda yaygın olan dergi ve gazete kapan-
maları yüzünden sürekli yeni bir isimle yeni gazete ve dergiler neşredil-
mekteydi. Ahmed Midhat Efendi, Namık Kemâl ile aralarında oluşan bu 
farklılığı vurgulamak için yeni çıkartacağı derginin isminin seçimini ba-
hane etti. Bu vesileyle Namık Kemâl’e yeniden sataştı. Dağarcık adlı ya-
yıma hazırladığı derginin ilk sayısında bu ismi seçiş sebebini yani tarizi-
ni şöyle dillendirmektedir: “Evrâk-ı Perişan desem, Kemâl Bey Efen-
di’yi taklid etmiş olmaklığım lâzım gelip, hâlbuki müşârü’nileyhi 
taklid benim haddim değil. En sonra hatırıma geldi ki ben bunları, 
bu da dağarcıkta bulunsun diye cem ederdim”6. Ahmed Midhat Efen-
di, çıkardığı bu mecmuada çıkan yazıların ağırlıklı bir bölümünü felsefi 
ve dini konular almaktaydı. Zaman zaman bu tarizlere ve tenkitlere ge-
rek kendi yayımladığı gazete ve dergilerde gerekse başka dergi ve yayın-
larda karşılık vermeye çalışmıştır. Kendisine yapılan bir tenkide karşılık 
kaleme aldığı bir yazısını da Namık Kemâl’in sorumluluğundaki İbret ga-
zetesinde yayınlatmış ve bu ağır yazı da gazetenin kapanmasına neden 
olmuştur. Burada yayımlanan yazısında kullandığı devlet-i metbûa keli-
mesi yerine devlet-i tâbi‘a kelimesi7 kullanması Namık Kemâl’in İbret 
isimli gazetesinin kapatılmasına gerekçe gösterilmiştir.  

Bu tür tartışmaları değerlendiren Hilmi Ziya Ülken’e göre Ahmed Mid-
hat Efendi’nin sığlığı ortadadır. Ülken, örnek olarak da “Ahmed Mid-
hat’ın realist akıma mensup olduğunu iddia etmesine karşın eleştirdiği 
akımların tarzını benimsememesi üzerine Kemâl Paşazâde, Lastik Said 
                                                           
6 Dağarcık, nr: 1, İstanbul, 1288. 
7 Birincisinin anlamı kendisine uyulan devlet, ikincisinin anlamı kendisi başka bir şeye ta-

bii olan devlet olarak anlaşılabilir. Özellikle ikinci kelime olan devlet-i tâbi‘a meşruti bir ida-

reyi ve cumhuriyet rejimini hatıra getirmesi nedeniyle tehlikeli bulunmuştur. 
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tarafından eleştiriye uğramış ve bütün bunlara cevap mahiyetinde hazır-
ladığı Müşahedât adlı eserini oldukça zayıf bulur. Ülken’in değerlendir-
mesi “burada kaleme almış olduğu felsefi fikirler, yazmış olduğu diğer 
eserlerinde olduğu gibi sathidir” hükmüne şeklindedir8. Cemil Meriç’in 
Ahmed Midhat Efendi hakkında Kırkambar isimli eserindeki tespitleri 
ise Hilmi Ziya Ülken’den biraz daha farklı ve eleştirel anlamda daha ağır-
cadır. Cemil Meriç, Ahmed Midhat Efendi’yi eserlerinde takdir etmekle 
beraber hikâye ve romancılığını da eleştirerek sorgular. 

“Midhat Efendi, Türk romanını yaratan adam. Hikâyeleri on dokuzuncu 
asrın bin bir Gece’si. Batı, Doğu, hakikat, hayal, efsane, o bulanık umma-
na dökülen birer ırmak. Hace-i Evvel, okumaya yeni başlayan bir kitleye 
hitap ediyordu. Başka bir iklimde boy atmıştı roman. Ama hudutları tam 
olarak çizilmemişti, henüz. Yazarın hürriyeti kısıtlanmamıştı. O uçsuz bu-
caksız âlemde dilediği gibi yelken açabilirdi hayal. Ne var ki bu serazat 
nevi ehlileştirmek, daha doğrusu Osmanlılaştırmak lâzımdı. O cihangir te-
cessüs için bir mekteb-i edepdir roman. Vazifesi eğlendirmek, aydınlat-
mak, mühim olan kıssadan çok hisse. Başka bir deyişle hikâye bir gaye-
den çok bir vasıtadır. Bu itibarla Efendi’nin romanlarını harcıâlem bir an-
siklopedi sayabiliriz; dağınık, derbeder, çocukça bir ansiklopedi. Nizama 
perestiş eden bir yazarın Zola’yı benimsemesi, natüralizme kayıtsız şart-
sız meftun olması beklenebilir miydi? Türk okuyucusu Assomoir’ı da, Na-
na’yı da, Germinal’i de yadırgayacaktı şüphesiz. Yanlış anlamayalım: Ah-
med Midhat hiçbir kabiliyete, hiçbir hakikate düşman değildi. Ama Toprak 
yazarını sevmiyordu, sevemezdi de. Bununla beraber geniş tecessüsü Av-
rupa’nın her edebiyat cereyanına açıktı. Müşahedât, realizm tarzında yaz-
maya özendiği bir hikâyedir.”9 

Namık Kemâl, Ahmed Midhat, Ebuzziya Tevfik’in eş zamanlı sürgüne 
gönderilmeleri bugüne kadar pek çok araştırmacının kaleme aldığı eser-
lerde şu yanılgıyı beraberinde getirmiştir. Sanki Ahmed Midhat Efendi, 
Jön Türklerle olan dava arkadaşlığı ve ortak davaları uğruna sürgüne 
gönderilmiştir. Bu doğru değildir. Namık Kemâl’le olan dostluğu nede-
niyle olan beraberlikleri ve bu kısa süreli dostlukları müddetince birbir-
lerinin gazetelerinde yazı yazmalarını ve birbirlerini bir iki küçük hadise 
dışında fazla eleştirmemelerini dava arkadaşlığı sayabilir miyiz? Hâlbuki 
Ahmed Midhat, Ebuzziya Tevfik’e göre Dağarcık isminde çıkardığı gaze-
tesinde, materyalizmi çağrıştıran bir yazısı nedeniyle sürgüne gönderil-
miştir. Bu konuda herkesin takıldığı veya anlaşılmayan husus şudur. 
Ahmed Midhat, yukarıda geçtiği üzere daha Rusçuk taraflarındayken bi-
le Namık Kemâl ve arkadaşlarının görüşlerine cephe aldığı bilinmekteydi. 
İstanbul’daki sözde beraberlikleri ve ortak hareket etmeleri ise o devirde 
                                                           
8 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1966, c. I, s. 159-166. 
9 Cemil Meriç, Kırkambar, İstanbul, 1998, s. 295. 
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sıkça yaşanılan bir iki gazete kapatmanın getirdiği sıkıntı yüzünden or-
taya çıkan basit ve sıradan bir işbirliğiydi. Bu dostluğu bir de dönemin 
bir üslup anlayışı olarak birbirlerinin gazetelerine yazı yazmalarının da 
ilave edilmesi fazlaca pekiştiremez. Bu iki aydınımızın da ele aldıkları or-
tak konular sınırlı ve azdır. Burada araştırmacıları yanıltan aynı gazete-
de yazı yazmaları ve Ahmed Midhat Efendi’nin bir iki yazısında da olsa 
Namık Kemâl’le benzer konuları ele almasıdır. Ebüzziya’nın ortaya attığı 
Ahmed Midhat’ın sürgüne gönderilme gerekçesinin farklı olduğu tezinin 
değişik nedenlerle kabul edilememesinden ileri gelmektedir. Burada 
Ebuzziya Tevfik ve Ahmed Midhat Efendi’nin Rodos’taki sürgün hayatı 
dikkatle incelenirse bu sözde beraberliğin aslında olmadığıdır. Özellikle 
Namık Kemâl’in sürgünde birebir düzenli mektuplaştıkları kişiler arasın-
da Ahmed Midhat Efendi’yi göremeyiz. İncelememize konu olan bu iki 
eleştirel mektup dışında bir iki dolaylı haber gönderme ve Namık Ke-
mâl’in Rodos’taki Ebuzziya’ya yazdığı mektuplardaki selam göndermeler 
dışında beraberliklerini, dava arkadaşlıklarını ima eden bir ifadeye rast-
lamamaktayız. Yukarıda belirttiğimiz gibi aralarında bu tür ihtilaflar 
olan aydınlarımızdan bir kısmının vefatlarından sonra araları hayalen de 
olsa düzeltilmeye çalışılmıştır. Mesela: Mehmet Akif-Tevfik Fikret arasın-
daki çekişme olmadığı ve tarafların pişman oldukları tezine dayalı uzlaş-
tırma çabaları gibi. Bu durum aynı şekilde Ahmed Midhat Efendi ve Na-
mık Kemâl ihtilafında da kendini gösterir. Bu şekilde aralarında ihtilaf 
olan aydınlarımızı birbirine dava arkadaşı kılma arzusu bazen onları ha-
yalen de olsa barıştırmak ve ortak bir noktada buluşturma çabası doğru 
olarak kabul edilemez. Bu tarz eklektik, uzlaştırıcı bir anlayışa sapmak, 
ister istemez bugüne kadar bu konularda çalışanları yanıltmıştır. Hâlbu-
ki Ahmed Midhat Efendi’nin Rodos sürgününün nedeni onun materya-
list bir anlayışla kaleme aldığı makaledeki ifadeleri ve onun günkü mu-
hafazakâr aydınlar arasında kopardığı fırtına olmuştur10. Sürgüne gön-
derilmesine aşağıdaki makalede ve bunun önesinde benzer konularda 
kaleme aldığı diğer çalışmaları olduğu gerçeğini sadece Ebüzziya Tevfik 
değil kendisi de hatıralarının yer aldığı Menfa adlı eserinde belirtir. Sür-
güne gönderilmesine en fazla şaşıran kendisidir. «Dört adama beşincinin 
ilâvesi için, yani teksîr-i efrâd için» sürgüne gönderildiğini açıkça belirtir. 
Ahmed Midhat Efendi bu nefiy meselesinin asıl nedenlerini kendisinin 
dahi bilmediğini iddia eder, ona bakılırsa Namık Kemâl ve arkadaşları-
nın kurbanı gibidir11. Rodos sürgününe neden olan “Duvardan Bir Sada” 
isimli makalesindeki ilgili bölüm iyi incelenir ve devirde göz önüne getiri-
lirse mesele daha iyi anlaşılabilir: 
                                                           
10 Ülken, a.g.e., s. 164; Tansel, Namık Kemâl’in Mektupları, c. II, s. 219; Daha sonra Namık Kemâl, Mid-

hat’ın bu ifadesini tenkit eder. Bu makaleden bir bölüm yukarıda verilmiştir. Ahmed Midhat, a.g.e., s. 120. 

11 Ahmet Midhat, Menfa, İstanbul, 1876, s. 77. 
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“Masası başında makalesini düşünürken birdenbire duvardan bir ses gel-
diğini ve konuşan duvar önünde hayret ve şaşkınlığa düştüğünü, bu sesin 
kendisine şöyle söylediğini anlatıyor: «Şaşma! Ben yanındaki duvar içinde bir 
tuğlayım. Yazdığın bendin sonunda bakalım bundan sonra ne olacağız? de-
din, bu söz üzerine düşünmeğe başladın, sana bunun için bilgi vereyim. Do-
ğuş için bilgi pek doğrudur, ben de senin gibi doğmuş idim, vücudum arzın 
merkezinde kaynamakta olan madenler içinde binlerce yıl yandıktan ve bu-
hara kalb olduktan sonra, arzın tabakaları arasında donmuş bir halde binler-
ce yıl dağınık ve perişan kalmış, en sonra anamın rahmine düşen maddenin 
içinde toplanmıştı. Ben de senin gibi bu dünyada 45 sene yaşadım. Sanatım 
hükümet memurluğu idi. Sonunda bir ciğer hastalığına uğradım. Bir gün bana 
bir durgunluk geldi. Çoluk çocuğumun yanında kulağıma gelen sesleri gayet 
uzaktan duymağa başladım. Gözlerimin kuvveti, beynimin muhakemesi azal-
mıştı. Damarlarımdaki kan da uyuşmaya yüz tuttuğundan dilim söylemez ol-
du. Eşya gözümden uzaklaştı, anlayışım bozuldu. Bir an kendimi karanlık bir 
geceden daha karanlık bir âlemde yalnız buldum. Nerede olduğumu anlaya-
madım, ancak evvelki hayal âlemini kaybetmiş olduğumu anladım. Sen dün-
ya dedikleri âleme gelinceye kadar seyahat ettiğin âlemleri kendin o âlemde 
iken düşünemeyip şimdi dünyada iken geriye bakarak düşündüğün gibi, ben 
de dünyadan çıkıp bu duvara girinceye kadar gördüğüm şeyleri burada dü-
şünmekteyim. Dünyada hayat yalnız ruhu olanlara mahsus değilmiş, her ci-
simde hayat varmış. Ben hayata “Varlık” manası veriyorum. Bu hale göre 
ölüme de “Yokluk” manası vermekteyim. Ancak varlık hiçbir zaman başlı ba-
şına kaim olamıyor. Âlemde basit, yani tek başına hiçbir varlık yoktur. Her 
varlık mürekkep, yani nice varlıkların birbirini tamamlamasıyla yetkin ve 
tamdır. İşte böylece bütün çiçekler, yemişler, bütün cisimler ve canlılar mey-
dana geldi. Duvardan işittiğim şada üzerine tüylerim ürperdi. Bu ne demek? 
Hâlbuki ben Kuran’ın akidesini bütün doktrinlerin üstünde buluyorum. Fikrim 
Kuran’a uymayan fenleri «yalandır» diye atmaya hazır, hatta Kâinat adlı ki-
tabın önsüzünü bu duygu ile yazdım. Ancak, şimdiye kadar hangi ilmi tatbik 
ettimse Kuran’ı ona aykırı bulmadım. Öyleyse ben kendimi ‘tenasüh’ (métem-
psycose) meslekine mi kaptıracağım? ‘Ben ana karnına düşmeden daha nice 
bin yıl önce yaratılmıştım’ demiştim. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” soru-
suna “Evet, sen bizim Rabbimizsin” cevabını verdiğimiz zaman biz doğmadan 
kaç yıl önce olduğunu tayin edecek hesapçı kimdir? İlim bu konuda Kuran’ın 
hükmü dışında bir şey söylemiyor. Nitekim duvardaki seda bana Kuran’ın 
“Her şey aslına döner” hükmünden başka bir şey söylemedi.” Ebüzziya Tev-
fik, Yeni Osmanlılar Tarihi’nde, Ahmed Midhat Efendi’nin Namık Kemâl ve 
arkadaşlarıyla beraber sürgüne gönderilmesine adı geçen yazının sebep ol-
duğunu iddia eder12. 
                                                           
12 Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, İstanbul, 1973, s. 511. Bir süre sonra, kapı tek-

rar açıldı. Bu defa gelen, daha doğrusu getirilen Ahmed (Midhat) Efendi’ydi. Onun, yanında 
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Zaten Rodos’taki Menfa hayatında Ahmed Midhat Efendi ve Ebüzziya 
Tevfik arasında yaşananlar da göstermektedir ki, Ahmed Midhat Efendi’-
nin Namık Kemâl ve arkadaşlarıyla herhangi bir birlik içinde olmayıp or-
tak hareket etmedikleridir. Gerek Ahmed Midhat gerekse Ebüzziya Tevfik 
Bey, en küçük ve basit meselelerde bile birbirlerine düşmüş ve kıyasıya 
münakaşa etmişlerdir. Bu münakaşalar arasında “Ebüzziya Tevfik’in 
hizmetlerine bakan bir nefere afyon ısmarlaması nevinden basit hadise-
lere Ahmed Midhat’ın karşı çıkışı ve engel olmak istemesi gibi bazı sıra-
dan olaylar da eklenebilir. Sıradan insanların birbirleriyle olan ilişkile-
rinde dikkat etmesi gereken hususlar da dikkat edilmesi gereken şeyler 
dahi aralarında mesele olarak mevzubahis olmuştur. Mesela; Ebüzziya 
Tevfik’in Ahmed Midhat’la latife olsun diye onun falan şahıs aleyhinde 
bulunduğunu uluorta söylemesi ve bunun bir dedikoduya meydan ver-
mesi gibi. Bu hadiseye Ahmed Midhat’ın tepki göstermesi ve hiddetlen-
mesi de aralarında bir münakaşaya yol açmıştır. Hatta hakkında müna-
kaşa ettikleri Mülâzim Salih Efendi bu sözü söyledi, söylemedi diye baş-
layan basit bir hadise bile kolayca büyümüş ve içinden çıkılmaz bir hale 
dönüşmüştür. Ahmed Midhat Efendi “Birbirimize tulumbacıların bile ağ-
zına yakışmayacak olan sözleri söyledik; hattâ mudârebeye kadar kalkış-
tık; yine bizim Mehmedcik aramıza girerek mâni oldu”13 diyerek Menfa 
adlı eserinde nakleder. Ayrıca Namık Kemâl’in de onu daha o zamandan 
itibaren eleştirmesi ve diğer arkadaşlarıyla mektuplaşırken bu sözde da-
va arkadaşına herhangi bir mektup yazmaması da aralarında bir ortak 
anlayışın olmadığı tezimizi teyit eder. Namık Kemâl, daha Magosa’da 
iken Ebüzziya’ya gönderdiği bir mektubunda da Ahmed Midhat’ı âlim ge-
çinen, haddini bilmez ve şarlatan olarak vasıflandırmıştır14. 

Buradan da anlaşılmaktadır ki, Ahmed Midhat Efendi ile Namık Ke-
mâl baştan itibaren iki ayrı anlayışa mensup farklı yapı ve düşüncede 
kimselerdir. Daha doğrusu Ahmed Hamdi Tanpınar’ın yerinde tespitiyle, 
Ahmed Midhat Efendi, politikayı sevmese bile daima bir gazetenin sahi-
bidir binaenaleyh de politikanın içindedir. Hatta ilerde bu imkânın bazı 
hazin mesuliyetlerini de üzerine aldığını görülür. Kendisini anlatan Men-
fa adlı kitapta daha ziyade Namık Kemâl’le aralarında bu devirde mevcut 
                                                                                                                                        
kendisini tutuklayan-komiserle birlikte içeri girdiğini görünce derin bir şaşkınlık içinde kal-

dım. Çünkü Ahmed Midhat Efendi ile Namık Kemâl’in arkadaşları arasında hiçbir ilgi, ilişki 

ve benzerlik yoktu. Gerçi birkaç hafta önce Hoca İshak Efendi, Ahmed Midhat’a musallat ol-

muştu. Dağarcık dergisinde yayımladığı Darvinizm [hakkındaki] “Duvardan Bir Şada” baş-

lıklı başka bir yazısı yüzünden ona saldırmıştı. Hoca İshak Efendi bu yazısından sonra Ah-

med Midhat’e hitaben “Ey kafir-i bi-din” başlıklı bir yazı kalem almıştı. Ahmed Midhat, 

a.g.e., s. 62 v.d. 
13 Tansel, a.g.e., s. 220. 
14 Tansel, a.g.e., s. 220. 
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olan düşünce ayrılığında kendisinin haklı olduğunu göstermeğe çalışır. 
Filhakika birisi ferdî hayatı ve iktisadî inkişafı esas olarak almış görü-
nen, öbürü bütün davaların hallini bir rejim meselesi gibi gören bu iki 
muharrir arasındaki anlaşmazlık belki de bu yıllarda, Ahmed Midhat 
Efendi’nin hayatının en dikkate değer vakalarındadır. Unutmamalı ki 
ikisi de «hürriyet» kelimesini bir nevi manivela gibi kullanıyorlardı. Aslın-
da ikisi de özgürlükçü bir tavırdan yana olmakla beraber burada Ahmed 
Midhat Efendi biraz daha statükocu ve öncelikleri farklı olan birisi oldu-
ğu kolayca anlaşılabilir. Sosyoloji diliyle ifade edilecek olursa birisi sos-
yal yapı dediğimiz toplumun o günkü fotoğrafına ve o tarihlerdeki görün-
tüsüne yakın diğeri de kültürel yapı dediğimiz, toplumun ulaşması gere-
ken ve olması gerekeni oluşturan yapıya daha yakın duruyordu. Bu ayrı-
lık her iki aydınımızın eserlerinde görülür. Özellikle her ne kadar roman 
ve hikâye türünde yazdıkları eserleri bugüne kadar çokça tenkit edilme-
sine karşın Ahmed Midhat Efendi, eserlerindeki uçuk benzetme ve tas-
virler bir tarafa bırakılırsa halka, onun yaşayışına ve düşünce yapısına 
daha yakındır. Namık Kemâl ise eserlerindeki epik unsurlar ve idealistli-
ği ile toplumu olması gereken yere taşıma gayreti içinde olduğu ve bu-
nun kavgasını verdiği için onun bu tavrı ile sanki gününün değil de ati-
nin, geleceğin mimarı olduğuna hükmedebiliriz. 

Ahmed Midhat Efendi, Nâmık Kemâl’in ve Yeni Osmanlılar neşriyatının 
kendi fikir hayatında bir merhale olduğunu15 Menfa’da söyler. Ancak Rus-
çuk’tan ayrıldıktan sonra onların mücadelesine şahsî garaz ve menfaatin 
karışmış olduğunu tedricen de olsa anladığını, bu itibarla şahısların ve 
eserlerini sevmekle beraber bu tesirin eski şeklinde kalmadığını anlattık-
tan sonra «Bağdat’ta fikrimde daha mesut bir keşif hâsıl oldu» der. Yeni 
programını açıklar. O da, aşağı yukarı Şinasi’nin her şeyden evvel halkı 
okutmak prensibine doğru gidiş diye bilinen görüşüdür16. «Terakkiyât-ı 
milliyenin tohumu olmak üzere usûl-i tahsili tehvîn ve teshîl etmek tarîk-
lerini aramağa başlayıp hattâ kendi hanemde çoluk çocuğum için bir ders 
açtım17». Bu, yazıdaki ifadeler «Hâce-i evvel» ile başlayan muharririmizin 
bütün şahsiyetidir. Ahmed Midhat Efendi bütün ömrünce öğretmek için 
öğrenecektir. Her gittiği yerde ev ve mektebi beraber düşünecektir18. 

Tekrar Namık Kemâl’e dönecek olursak onun bu dönemlerde davasını 
sürdürebilmek için belli başlı kimselerle işbirliği yapmasına olumsuz 
gözle bakıp değerlendirenler de olmuştur19. 
                                                           
15 Menfa: «İsimlerini nasıl takdir edeceğimi bilemezdim.» İstanbul, 1293, s. 45. 
16 a.g.e., s. 48. 
17 a.g.e., s. 50. 
18 Ahmed Hamdi Tanpınar, 19.ncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1997, s. 448. 
19 Münevver Ayaşlı, Teşrin-i Sâni ve Ötesi, İstanbul, 2002, s. 67-75; Mehmet Ali’nin torunu 

Mustafa Fazıl Paşa’ya kapılanıyorlar; ona kul, köle ve bende oluyorlardı. Devlet durmadan 
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Namık Kemâl, fikir arkadaşlarıyla birlikte Fransa’ya maceralı bir şe-
kilde kaçtıktan sonra oradaki zamanını boşa geçirmeyip buradaki yayın-
cılığı yanında Fransızcasını ilerletti. Paris’ten 1870’te döndükten sonra 
Teodor Kasap’ın çıkartmış olduğu Diyojen adlı bir gazetede fıkralar yaz-
dı. 

Bu geçici dönemde bilinçli olarak siyasi ve edebi konulara dair bir ya-
yında bulunmadı. Yukarıda adı geçen Mustafa Fazıl Paşa’nın Tasvir-i 
Efkâr’ı satın alması üzerine Ebuzziya Tevfik’le birlikte gazeteciliğe başla-
dı. Buna paralel olarak Siraç ve Hadika isimli gazeteleri de yayımladılar. 
Buna bir de İbret adlı gazeteyi eklediler. Eş zamanlı değişik adlarla çıka-
rılan bu gazetelerin tek bir amacı vardı, o da eğer yayımladıkları gazete-
lerinin herhangi bir sebeple kapatılması durumunda yasaklı olmayan di-
ğeriyle yayınlarına devam edebilme imkânına sahip olabilmekti. Fakat 
bunlardan İbret 19 sayı yayımlanabildi20. Midhat Paşa’nın sadarete gel-
mesiyle birlikte Namık Kemâl gazeteyi tekrar yayımlamaya başladı. Yazı-
larına tayin olunduğu Gelibolu’dan devam etti. İbret’teki ağır eleştirilerle 
dolu yazılarından dolayı çok tepki aldı. Bu arada Vatan yahut Silistre’nin 
sahnelenmesi sırasında çıkan olaylar üzerine bu tiyatronun oynatılması 
yasaklandı. Fakat sürgünden sonra gösteriye devam edildi!!! Namık Ke-
mâl Magosa’ya sürüldü. O, bazı eserlerini orada kaleme aldı. II. Abdül-
hamid’in tahta geçişiyle birlikte İstanbul’a geri döndü. Şûrâ-yı Devlet 
üyeliğine getirildi. Kanun-i Esasi ismiyle tanınan Anayasayı hazırlama 
komisyonlarında yer aldı. Bu encümende özellikle “Padişahın şüpheli 
gördüğü her şahsı memleketten uzaklaştırma hakkını veren maddeye 
karşı çıktı. Bu komisyonda yer alması sırasındaki yaptığı itirazlar daha 
sonra Ahmed Midhat Efendi tarafından sanki o karşı çıktığı maddelerin 
bizzat hazırlayıcısı ve destekçisi imiş gibi gösterilmeye çalışılması bu 
mektupları yazmasının asıl ana nedenidir. Ahmed Midhat Efendi, Namık 
Kemâl’in öyle birisi olmadığını bilmesine rağmen konuyu çarpıtarak 
onun düşüncelerini ters istikâmette aktarmıştır. Bu şekildeki bir anla-
tımla, Üssü’l-İnkilâbı okuyanların zihninde Namık Kemâl, Padişah yanlı-
sı, istibdat tarafgiri ve hürriyet karşıtı bir kişi olarak belireceği barizdir. 
İşte bu yanlış izlenime sebep olan eseri kaleme alan Ahmed Midhat 
Efendi’ye karşı Namık Kemâl bir cevap hazırlığına girişmiştir. Fakat ken-
disi hakkındaki tenkit dolu yazıların yer aldığı Üss-i İnkılâb henüz eline 
geçmediği için cevap yazısını bekletmektedir. Bu eleştirisine Ahmed Mid-
hat Efendi’nin Lastik Said’e attığı dayak konusunu da ekleyerek ağır ve 
                                                                                                                                        
sarsıntılar geçiriyor, üst üste darbeler yiyordu. Vatanın en çok tesanüte ihtiyacı olduğu bir 

zamanda bu şımarık küçük beyler isyan halinde idiler. Tıpkı Sırp, Karadağ prensleri, Yunan 

vatanseverleri gibi. 
20 İbret gazetesinin yayın serüveni için bkz. Nesimi Yazıcı, “İbret”, DİA., İstanbul, 2000, c. 

22, s. 368-370. 
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hakaretlerle dolu bir mektup haline dönüştürerek göndermiştir. Burada-
ki amacı Lastik Said’i kayırmak olmayıp Üss-i İnkilâb adlı eserinde hak-
sızca yazdığı satırlardan dolayı yeterince kendisini kızdıran Ahmed Mid-
hat’a bu vesileyle daha ağır eleştiriler ve hakaretler içeren bir yazı yaz-
maktır. 

Çünkü Namık Kemâl, yazdığı bu mektupta her ne kadar dayak olayı-
nı anlatıyor gibi gözükse de asıl hedefi Üss-i İnkilâp adlı eserde kendisi-
ne yapılan haksız ithamlara da cevap verebilmektir. Bunun nedenlerini 
damadı Menemenli Rıfat Bey’e yazdığı 8.VI.1878 tarihli mektuptan çıkar-
tıyoruz. “Midhat’ın Üss-i İnkılâb’ını İstanbul’dan istedim; geldiği gibi konu-
şuruz. Yazacağım şeyleri görürsün.”21 

Diğer bir mektubunda “Benim Hünkâr’a olan arîzam sahihtir; fakat 
ibaresinden de bedâhaten anlaşılacağı veçhile, Midhat Paşa’nın verdiği 
Lâyiha aleyhinde değil, bizim otuz bir kişilik cemiyetin yaptığı Kânûn-ı 
Esâsi’ye, Meclis-i Vükelâ’nın ettiği ta’dîlât aleyhindedir. Bu ta’dilâtın bir-
çok yerine i’tirâz ettim ki, birincisi, Kânûn-i Esâsi’nin mukaddimesi kaldı-
rılarak yerine, Makâm-ı sadâret’ten Emirnâme-i sâmî kılıklı birşey ilâve 
olunmasından ibaret idi. Bu tağyir ise, pâdişâh’ın hukukuna dokunur idi; 
çünki Pâdişâh dururken, Sadr-i aczam, millete Kânûn-i Esâsı veremez. Mil-
letin hukukuna dokunur idi; çünki biz, pâdişâh’ın bîcatindeyiz, Sadra-
zam’ın değil... Kânûn-i Esâsî’nin Avrupa’ca olacak tesiratı bütün bütün 
mahvolurdu; çünki Avrupa, bizden ciddî İslâhat bekliyordu; Mahmud Pa-
şa’nın İslâhat fermanına nazire değil. Şiddetle itiraz ettiğim maddelerin bi-
risi de, 113’üncü bend idi. Buna dair olan sözlerimin arasında, “O Kânûn-ı 
Esâsî’yi bu haliyle neşretmekten ise, hiç neşretmemek daha hayırlıdır” 
yollu bir ibare de var idi.”22 

Namık Kemâl’in bu eleştirisine konu olan Ahmed Midhat’ın Üss-i İn-
kılâb’ı hakkında bir başka değerlendirmeye Ahmed Hamdi Tanpınar 
19.ncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde rastlamaktayız. Onun bu konu-
daki tespitleri özetle şöyledir: “Ahmed Midhat’ın Üss-i İnkılâbı, Midhat Pa-
şa’nın nefyi meselesine neredeyse hiç temas etmez. İnkılâpçılar arasında 
adını zikretmeğe razı olduğu Namık Kemâl’i de Kanun-ı Esasi müzakerele-
rinde «hukuk-ı şahaneyi» padişahtan fazla müdafaa eder gösterir. Buna 
mukabil 113. maddenin adı da geçmez. Tecrübesiz müverrih kendisine ve-
rilen programa hakikaten sadıktır. Namık Kemâl kitabın neşri üzerine Mid-
hat Efendi’ye her vesile ile müsveddelerini çoğaltıp arkadaşlarına gönder-
diği iki mektup yazmıştı. Midhat Efendi’nin matbuat vatandaşlığı haysiye-
tini kökünden sarsan bu mektup ancak Meşrutiyet’ten sonra neşredilebil-
miştir. Yine aynı eserin bir amacı da V. Sultan Murad’ın hürriyet taraftarı 
olmadığını ve rahatsızlığının tedavi edilemez olduğu şayiasını yaygınlaştı-
                                                           
21 Tansel, c. 2, s. 165. 
22 Tansel, c. 2, s. 165. 
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rarak tahta kardeşinin rahatsızlığı bahanesiyle geçirilmiş olan Sultan İkin-
ci Abdülhamid’i memnun etmektir. Bununla beraber Üss-i İnkılâb Ahmed 
Midhat Efendi’nin müteakip senelerde sarayla olan münasebetini zedele-
yecek şekilde hürriyet ve Meşrutiyet meseleleri üzerinde ısrar ediyordu.”23 

Ahmed Midhat Efendi’ye gelince tamamen kendi şahsi gayret ve çaba-
sıyla eğitimini tamamlamış veya tamamladığı sanısına ulaşmıştır. Bu 
sözde temelsiz olan eğitimi tamamlanmasına ve bilvesile matbuat âlemi-
ne girişini sağlayan kişi o günkü Tuna Vilayeti’nden sorumlu Midhat Pa-
şa’dır. O’nun vasıtasıyla mektubî kaleminde (yazı işleri bürosu) görevinin 
yanında yeni kurulan Tuna gazetesinde yazı yazmaya başladı. Midhat is-
mi de kendisine Midhat Paşa tarafından verilmiştir. Bu arada kendisini 
yetiştirme gayretlerine aralıksız devam etmiştir. Midhat Paşa’nın görev 
yaptığı yerlerde başladığı öğretmenliğini Darüşşafaka Lisesi’nde vefat et-
tiği geceye kadar sürdürmüştür. Aslında öğretirken öğrenmiştir denilebi-
lir. Matbuat dünyasına kısa zamanda intibak ederek devrin önemli gaze-
telerinden Basiret’te yazılar yazmıştır. Bu arada kendisi de Devir (Ağus-
tos 1872) ve 13 sayı yayımlanabilen Bedir (Eylül 1872) adlı iki gazete çı-
karmışsa da bu iki gazete de hükümet tarafından kısa bir süre sonra ka-
patılmıştır24. 

Yukarıda geçtiği üzere İstanbul’dan Rodos’a sürgüne gönderilmesi 
Dağarcık adlı (Kasım 1872) dergide yayınlanan “Duvardan Bir Sada” 
isimli yazısıdır. Menfa’dan döndükten sonra İstanbul’da yayın hayatında 
değişik resmi görevlerde bulundu. 

Özellikle baş döndürücü bir şekilde bu yükselişin kısa değerlendirme-
sini Ahmet Hamdi Tanpınar şu şekilde verir: 

Ahmed Midhat Efendi’nin hayatı ile ilgili olarak belki şunlar da ilave 
edilebilir. «Üss-i İnkılâb’tan ve bilhassa Midhat Paşa muhakemesinden 
sonra Midhat Efendi’nin hayatı gittikçe artan refahının hikâyesi ile daha 
evvel getirdiklerine hemen hiçbir şey ilâve etmeyen eserlerinin daima ka-
baran listesinden ibarettir. Fikrî hayatı da hemen hemen Bağdat ve İstan-
bul’daki senelerde ayarlanmış gibidir. 1878’de Takvim-i Vekayi müdürü 
olur. O senenin 27 Haziran’ında «Tercüman-i Hakikat»i çıkarmağa baş-
lar. Gazete, saraydan her ay nakdî yardım görüyordu. Bu yılın vakaları 
arasında, Kemâl Paşazâde Said Bey ile Babıâli caddesindeki meşhur kav-
gası vardır. 1879’da ayrıca Matbaa-i Âmire’ye de müdür olur. Bu ve onu 
                                                           
23 Tanpınar, a.g.e., s. 454. 
24 a.g.e., s. 446; Tercüman-i Ahval gazetesinde Midhat Efendi, Paşa’nın tevkifinden evvel 

de eski velinimeti aleyhinde onu halkın gözünden düşürecek havadisler ve fıkralar yazıyor-

du. Bunların arasında en dikkate değerlerinden biri şüphesiz Midhat Paşa’nın ilk ifadesinde 

geçen İzmir’de Yunanlıların askerî yardımıyla isyan çıkarmak hususundaki korkunç isnat-

tır. Bu konuyu İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Midhat ve Rüşdü Paşalar Muhakemesi adlı eserin-

de neşretmiştir. Ankara, 1987, s. 44 v.d. a.g.e., s. 56. 
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takip eden seneler Ahmed Midhat için tam bir refah devresidir. 1880’de 
Akbaba’da Balcıoğlu çiftliğini satın alır, 1884’te Melek Hanım’la evlenir. 
Sırmakeş suyunun bulunduğu Serdaroğlu çiftliğini alır, kızının Muallim 
Naci ile düğününü yapar, Meclis-i Umur-ı Sıhhiye âzası ve başkâtibi olur, 
Beykoz’daki yalıyı satın alır. 1889’da, Stockholm Müsteşrikler Kongresine 
Türkiye murahhası olarak iştirak eder ve Avrupa’da üç buçuk ay süren bir 
seyahat yapar. 1895’te Meclis-i Umur-ı Sıhhiye reisidir. Bu sırada gazete-
lere ara sıra yazı yazar. Şahsiyeti ile ilgili bir eleştirel yaklaşıma örnek 
için bakınız. (Ahmet Hamdi Tanpınar, 19.ncu Asır Türk Edebiyatı Tari-
hi, İstanbul, 1985, s. 457). Bununla da kalmayarak Midhat Paşa’nın mu-
hakemesinde o çirkin vaziyeti alır. “Nasıl oldu bu velinimetin olan Paşa’-
nın aleyhine bunu yazdın” diyenlere verdiği söylenilen “Binlik Banknota 
dayanamadım” cevabının altında gizli bir sebep daha vardır. Hakikatte o 
bir zamanlar girmiş olduğu politikayı asıl sahiplerine bırakmak isteyen 
çarşıdır. İhanet kendi hayatının bir tesadüfüdür. Asıl olan zihniyetse hu-
zurunu arayan esnaf zihniyetidir. Midhat Efendi kurduğu, işlemesini ve 
devamını istediği matbaasıyla esnaftı. [eserinde geçen kahramanlardan] 
Rakım efendinin şu cümlelerini hatırlayın: Dünya’da benim sevmediğim 
adam mı vardır? Ben ki herkesin hüsnü teveccühüne eşedd-i ihtiyaçla 
muhtacım. Herkesi sevmeğe bu cihetle muharririmizin Namık Kemâl’in ce-
miyetinin her şeyini terk etmeye özendiği, bunu ilanla övündüğü bir devir-
de Midhat Efendi’nin itirafı üzerinde durulacak bir şeydir. O, Namık Ke-
mâl’le, herkesin hüsnü teveccühünü kazanmak için bozuştu, Midhat Pa-
şa’ya yine bunun için ihanet etti. Rodos sürgününden sonra Namık Ke-
mâl’le ve kendisine isnat edilen politik ideolojilerle aradaki köprüyü atar25. 

Özellikle bu dönemde yayımladığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde 
kendi yazılarıyla birlikte burada yazı hayatına başlayan Ahmed Rasim, 
Muallim Naci, Hüseyin Rahmi gibi yazarların yazılarını yayınlandı. İkinci 
Meşrutiyetin ilanından sonra daha çok Üniversite’de Felsefe Tarihi, Din-
ler Tarihi, Umumi Tarih okuttu. Bu görevinin yanı sıra Vaizlerin yetişti-
rildiği bugünkü karşılığı İlahiyat Fakültesi denebilecek Medresetü’l-vâi-
zîn’de Dinler Tarihi, Kız Öğretmen Okulu’nda Tarih ve Pedagoji, ayrıca 
Darüşşafaka okulunda parasız olarak öğretmenlik yaparken bu görevi 
sırasında bir gece nöbetinde vefat etmiştir. 

Lastik Said’e gelince onun hakkında şu bilgilere sahibiz. 
Tanzimat’ı Meşrutiyet’e bağlayan dönemde Osmanlı aydınları arasın-

da renkli ve farklı bir yapıda olan Lastik Said Bey ne yazık ki, İbnü’l-
Emîn’in Son Asır Türk Şairleri’nde tahsis ettiği satırlar dışında26, pek 
                                                           
25 Tanpınar, a.g.e., s. 454-458. 
26 İbnü’l-Emîn Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul, 1940, c. III, s. 1614, 

İbrahim Alâettin, Meşhûr Adamlar, İstanbul, 1933-1936, IV, 1403-1404; Meydan Larousse, 

İstanbul, 1972, X, 856. Her iki ansiklopedi de Said Bey’in doğum tarihi verilmemiştir. Hak-
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fazla bilgi yoktur. Said Bey hakkında bilinenler, bir iki ansiklopedik ma-
lûmatın ötesine geçmemektedir. Bu bilgiler ise eksik ve yanıltıcıdır. Ha-
yatı ile ilgili yapılan yeni bir çalışmaya örnek olarak Prof. Dr. Mehmet Ali 
Beyhan’ın yakın zamanda yayımlanan “Bir Sultan İkinci Abdülhamid 
Devri Aydını’nın Profili: Lastik Said Bey”27 gösterilebilir. 

Ahmed Midhat Efendi’nin Lastik Said kavgasının kısaca özetleyecek 
olursak olayın çıkış nedeni ve hadisenin cereyanı şöyledir. Aslında bun-
dan önce bazı edebi konularda karşılıklı atışmaları olduysa da bütün 
bunlar gazete sütunlarında kalmıştı. Bu son vaka ise Said Bey’in dikkat-
sizliği ve eleştirideki ölçüsüzlüğü nedeniyle başına gelmiştir. Olay hak-
kında farklı rivayetler varsa da biz bu konuda İbnülemin Mahmud Ke-
mâl Bey’in anlatımını tercih ettik. 

Bir Perşembe günü Tercümân-ı Hakikat’te28 çıkan iki şarkıya, Ahmed 
Midhat Efendi tarafından yazıldığı zannıyla Said Bey, Vakit’te29 metinle-
rini aynen verdikten sonra Midhat Efendi’yi kastederek, “Böyle şarkılar 
bir âşık ile ma’şûka arasında şâyân-ı teati olduğundan, biz bu şarkılara 
âcizane tanzim ettiğimiz nazireleri o zeminde tertip ettik” notuyla yaptığı 
nazîreleri Cuma günü neşreder. Aslında hadiseye sebep olan şarkılar, İc-
ra Cemiyeti Mümeyyizi Nâzım Bey’e ait olup Ahmed Midhat Efendi’nin 
bununla bir ilgisi bulunmamaktaydı. 

Ahmed Midhat Efendi, Said Bey’in kendisini “sarhoşlukla, fuhşiyyât-
la, rezaletle” itham ettiğini ileri sürmüş ve bunu bir namus meselesi ya-
parak Said Bey’i karşılaştığı Babıâli caddesinde dövmüş, hadise Tercü-
mân-ı Hakikat’da “Said Bey’e Dayak” başlığıyla neşredilmiştir. 

Namık Kemâl’in özellikle Lastik Said’e kızmasının değişik sebepleri 
vardır. Bunların bir kısmını Magosa’ya sürgüne gitmeden önceki İbret 
gazetesinde yazılarının birisinin konusu olan bir beyannameden öğreni-
yoruz. İktidara açıktan açığa harp ilân edercesine yazılmış olan bu kü-
çük beyannamede bir yığın hakikat vardı. Evvelâ bu gençlerin gazetecilik 
ve edebiyatla geçinmek istedikleri söyleniyor, sonra yeni gazete imtiyazı 
almanın kendileri için güçlüğünden bahsediliyor, belki de hâlâ hükü-
metçe faaliyetlerinin takip edildiğine ima ediliyordu. En sonra da gazete-
nin asıl programına geçiliyordu. İbret, halka «kavaid-i siyasîye» öğrete-
                                                                                                                                        
kındaki bilgiler eksik ve muğlâktır. Mehmet Ali Beyhan’ın yakın tarihte yayımlanan Bir II. 

Abdülhamid Devri Aydını’nın Profili: Lastik Said Bey adlı çalışması arşivden yararlanılarak 

eklenmiş bazı bilgiler de ihtiva eder. Örnek olarak bakınız BOA, Sicill-i Ahvâl Defteri, 200, 

139; Hilmi Ziya Ülken, Said Bey’in doğum tarihini 1858 olarak vermektedir. Bak. Türkiye’de 

Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1979, s. 145. 
27 Mehmet Ali Beyhan, Osmanlı Araştırmaları, The Journal of Ottoman Studies İstanbul, 

1993, s. 167-205. 
28 Tercüman-ı Hakîkât, 16 Şaban 1293 (1878), sy. 43. 
29 a.g.y., 17 Şaban 1295, sayı 1013. 
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cek ve medeniyet yolunda rehberlik edecektir; ayrıca daha elverişli bir 
basın kanunu elde etmek için çalışacaktır. 

Namık Kemâl aynı zamanda gazetenin vatanı bir «meclis-i ülfet» hali-
ne getirdiğini söyler. Yazık ki bu «meclis-i ülfeti» bozanlar vardı. Âli Efen-
dinin çıkardığı «Basiret», Filip Efendi’nin çıkardığı ve Kemâl Paşazâde 
Said Bey’in yazdığı Hakâyiku’l-vekâyi gazeteleri İbret’ten, Diyojen’den, 
Hadika’dan çok ayrı bir gözle etrafa bırakıyorlar, devletin içine düştüğü 
müşkil vaziyetini hiç göze almadan alkış tutarak iktidara dalkavukluk 
ediyorlardı. Bilhassa Namık Kemâl ve arkadaşlarının ısrarla üzerinde 
durdukları ve başka gaye ve emelleri olduğunu bildikleri öne geçilmez ih-
tiraslarını ortaya serdikleri Mısır valisi olan İsmail Paşa’yı ondan gelen 
bol paralar mukabilinde açıktan açığa destekliyorlardı. 

Ayrıca Kemâl Paşazâde Said Bey’in Namık Kemâl ve dava arkadaşları-
na karşı kullandığı gizli bir silahı daha vardır. Bu silah da devrin Maarif 
Nazırı olan babası Kemâl Paşa’dır. İstibdat devrinden çok önce tabir caiz-
se bir nevi gazeteler ve kitaplara karşı takınılan bu tavırlar sanki gelece-
ğin sansür tatbikatına zemin oluşturmaya hazırlık olarak da anlaşılabi-
lir. Namık Kemâl’in Evrak-ı Perişan isimli eserinin yayının engellenmesi 
ile ilgili bölümün anlatıldığı kısımda Ahmed Hamdi Tanpınar bunu an-
latmaktadır. Evrak-ı Perişan’ın basıldığı bahanesiyle toplanmasına ka-
rar verilmesinin başka sebebi vardır. Muhakkak olan cihet, bütün bu 
neşriyatın sarayı ve hükümeti beraberce ürkütmesi, kâh eski matbuat 
nizamnamesi ahkâmına göre ve kâh Kararname-i Âli’nin ahkâmına göre 
gazeteleri tatil etmesi ve bazı kitapları toplatmasıdır. Şurası da var ki, 
Abdülaziz idaresinin kararsızlığından rahatsız olmağa başlayan ve gün-
lük emirlerle idare edilmekten bıkan gazeteler adımlarını uyduracakları 
sarih bir matbuat kanununun tanzim edilmesini istiyorlar ve bunun için 
mücadele ediyorlardı. 

Evrak-ı Perişan’ın, Reşid Paşa’nın Evrak-ı Siyasiye’si, Midhat Efen-
di’nin Dağarcık’ı ve diğer ruhsatsız eserlerin toplatılacağı hakkında ilk 
rivayeti Hadika yazar. İşin garibi eldeki nizamnameye göre ruhsatsız ol-
duğu iddiasıyla bu kitapların toplanması mümkün iken hükümetin Şû-
ra-yı Devlet’e müracaat ederek oradan karar istemesidir. İbret 88, 99 ve 
100.ncü nüshalarda bu meseleden bahsederek muayyen kanun ister. 
Hadika, toplatılmak istenen Evrak-ı Perişan’dan: “Evrak-ı Perişan gibi 
tarz-ı ifadesi lisan-ı Osmanî’nin adına burhan olabilecek bir kitap mem-
leketimizde beş yüzyıldan beri vücuda getirilmemiştir” diye bahseder. O 
zaman Maarif Nazırı, «Hakayiku’l-Vekayi» başmuharriri Lâstik Said 
Bey’in babası Kemâl Paşa olduğuna göre bu ruhsatsız eserlerin toplan-
masını ve böylece kitap sansürünün şiddetlenmesini oğlunun telkiniyle 
yapmış olması ihtimali vardır. Buna karşı yapılan karşı girişimlere Na-
mık Kemâl’in “Vatan Yahut Silistre” tiyatrosunu Maarif Cemiyet’inden 
izin almağa mecbur olmamak için Siraç gazetesinin edebi ilâvesi olarak, 
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fakat kitap forması şeklinde alelacele çıkartmasıdır. Diyojen gazetesi 
Hakayıku’l-Vekayi gazetesinin jurnallemesi sonucunda Kararnâme-i Ali 
ahkâmınca ilga edilmişti. Hadika ertesi günkü 45.nci nüshasında Haka-
yık gazetesinin vaziyetinden bahsetti. 46.ncı nüshasında Kararnâme-i 
Âli’yi aynen neşretti, 47.nci de İbret’in 96.ncı nüshasında çıkan makale 
üzerine bir bend yazarak matbuatın muayyen bir rejime tâbi olmasını is-
tedi. Diyojen’in kapanmasının asıl sebebi Hidiv İsmail Paşa’ya karşı ba-
şından beri aldığı vaziyet olsa gerektir. Bu gazetelerin hiçbiri Diyojen, 
İbret ve Hadika ileriye atılmış adımlardan geriye dönülmesine razı olmu-
yor ne eyaletler üzerinde ne de başka meselelerde devletin zaafını affet-
miyorlardı30. 

Lastik Said’le ilgili Cemil Meriç’in tespitleri Ahmed Hamdi Tanpınar’la 
örtüşmektedir. 

“Yıkılış çağının hırçın, haşarı, hür düşünceli bir edibi. Tezatlar içinde 
çırpınan bir aydın. Bir parça Suavi, bir parça Beşir Fuat bir parça Baha 
Tevfik. Cesur ve hayâsız. Doğu ile Batı arasında rakseden bir deha müs-
veddesi. Bu kendini beğenmiş münevverin tehlikeli bir huyu var: Mizah-
perdazlık. Tokat sopa, nikbet, uğramadığı belâ kalmamış, ama yine de bı-
rakmamış alayı. Çalışkanlığına hiç diyecek yok. Larousse’un koca kamu-
sunu tek başına çevirmeye kalkmış. Dev bir tecessüs, eşsiz bir gayret, o 
da Beşir gibi paşazade ve Beşir kadar yalnız. Rahat nefes alabilmek için 
mizaha kaçıyor.”31 Namık Kemâl özellikle mektuplarında çok sık olarak 
Lastik Said’i eleştirmiş ve hakaret dolu cümlelerle yerin dibine geçirecek 
seviyede benzetmelerle maskaraya çevirmiştir. Ahmed Midhat’ın Lastik 
Said’e dayak atmasından sonra yazdığı hususi mektuplarında olayı ala-
ya alır bir biçimde ironik bir anlatım seçmiştir. Hadiseyi anlatırken de 
ikisini de yerin dibine geçirecek benzetmelerle süslemiştir. “Midhat, Said 
işi, Darebe Zeydun cAmren böyle yazılır. Ömer gayr-i munsarif olduğu ci-
hetle, hâlet-i nasbında âhirine elif gelmediğinden ve hâlbuki ‘Amrü kelime-
sinin vav\Ömer kelimesine iltibasını defc için konulup ‘Amrü’ ise munsarif 
olduğu cihetle, hâlet-i nasbında âhirine gelecek elif ile bittabic iltibas zail 
olduğundan “Amrü kelimesine haleti nasbında vav ilâve etmek iktizâ et-
mez. Ne tuhaf iki hasım: Biri yar... yemiş, biri dayak yemiş”32, “Sa’îd’in Al-
lah belâsını versin. Kâş ki, biri daha çıksa da kafasını kırsa... Ben ise dâ-
vayı işittim ve Midhat’ın mahkûm olacağı tabî’î bulunduğundan, Şâbit’in: 
“Habs olurmuş Ramazan âhir oluncâ şeytan” kavli doğru çıkacak demiştim.” 
                                                           
30 Tanpınar, 19.ncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 357. 
31 Hamit’e ciddi bir sebep yokken çatar. Aldığı cevap: Mir Said bahsde nâ-ehl imiş meğer / 

İbni Kemâl sandık, / Ebü cehl imiş meğer. Midhat Efendi’nin namus ve haysiyetine, “şaka 

olsun” diye dil uzatır. Gördüğü mukabele sokak ortasında sopa yemektir. Kırk Ambar, c. 1, 

s. 291-295. 
32 Tansel, a.g.e., s. 231. 
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“Midhat’ın postada şöyle mektubu falanı çıkmadı. İhtimal ki o da 
Said Bey’in âlicenaplığına takliden göndermekten sarf-ı nazar etmiştir; 
eğer mektup gelir ve cevaba değer ise, tabii yazar ve bir suretini gönde-
ririz.”33 

Fakat Ahmed Midhat Efendi’ye yazmış olduğu mektuplarda ise Said 
Bey’e yapılanın tamamıyla yanlış olduğu tezi üzerinde durmuştur. Na-
mık Kemâl’ın Ahmed Midhat’la fikir ayrılığı Üss-i İnkilâp’la olan kavgayı 
başlatmadan önce olayın alevlendirilmesini sağlayan cümleler “Said 
Bey’e Dayak” unvanı ile çıkan Ahmed Midhat Efendi’nin yazısı neden ol-
muştur. 

Eleştirilerinin çıkış noktası olarak bu olay seçilmiştir desek yanlış ol-
maz. Çünkü tabir yerindeyse Ahmed Midhat Efendi’nin bu olaydaki tu-
tumu tamamen iptidai, gayr-i medeni ve ahlak dışı ve kabul edilemez bir 
davranıştır. Namık Kemâl iki mektubunda da bu husustan alabildiğince 
istifa yoluna gitmiştir. Burada mektubu tekrar yeniden yayımlamak yeri-
ne sadece belli kısımların değerlendirmesini vermekle yetineceğiz. Bu 
mektupların tamamını görmek isteyenler Mecmua-i Ebuzziya’ya veya 
Fevziye Abdullah Tansel’in Namık Kemâl’in Mektupları isimli eserlere 
bakabilirler. Namık Kemâl’in eleştirmen ve Türk edebiyatında tenkit ko-
nusunu başlatan birisi olarak eleştirilerinde takip ettiği metot değişik 
çalışmalarda ele alınmıştır. Genel olarak belki şunlar söylenebilir. 

Düzenli yazıştığı Abdülhak Hamid, Ahmed Midhat Efendi’yi şu şekilde 
tanıtır. 

“Midhat, senin Üss-i İnkılâb’da göremediğin derecelerde edebsizdir. 
Kendine -düelloya dâvet olunmuş adamlara yazılamıyacak kadar çirkin- 
bir mektup yazdım. Âna, cevâp geldi. Cevâba cevab olarak, câhil, edebsiz, 
müfteri, yalancı, şarlatan olduğunu sarâhat-i lafziyye ile tasrîh ederek bir 
mektup daha yazdım. İsnat ettiğim sıfât-i-seyyi’enin her birine ayrı ayrı 
birkaç delil de gösterdim. Yazdığım mektubu neşriyattan memnu olduğum 
için matbaalara rahmet okutacak birkaç tarafa gönderdim. İstanbul’da, 
eline geçmedik kimse kalmadı desem, yalan olmaz (Okumak bilmiyenleri 
istisna lâzım gelir). Âna da kanâ’at edemedim. Saray’da bulunan bazı 
mu’teberâna da gönderdim. İzzetlû Midhat Efendi Hazretleri o tahkirleri 
vüs’at-i-havsala ile hazım buyurdular. Kendine kâğıt gideli dört ay oluyor. 
Hâlâ, lütfedip de bir cevap yazmadılar. Zannederim ki mektupların, şimdi-
ye kadar sana da ayni gelmiştir. İki-üç yere gönderilmesini tavsiye etmiş-
tim. Göndermedilerse, günahı boyunlarına... Bu defca yine tavsiye edece-
ğim. Sanırım ki gönderirler. Bir kerre kâğıtları oku... Eğer Midhat’i, söyledi-
ğim dereceden alçak görmezsen, fikrimin hatâsını beyân et. Midhat’e yaz-
dığım mektupların sureti, bu mektuptan evvel eline geçmediyse, ânı da 
yaz ki, hem tavsiye ettiğim yadigârlara söğeyim, hem kâğıtları ben gönde-
                                                           
33 Tansel, a.g.e., s. 382-383. 
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reyim. Midhat katırının bir de Zübdetül-Hakâyık’ını iste... “Havlamasını 
bilmeyen köpek, koyuna kurd gönderir” meselinin ne demek olduğunu gö-
zünün önünde temessül etmiş görürsün. Midhat yadigârı Üss-i-İnkilâb’da 
herkesten ziyâde bana musallat olmuş. Üss-i-înkilâb’ı yalnız gözden ge-
çirme. Oku, bana ettiği tasallut ne kadar garazkârâne, ne kadar mantığa 
mugayir bir şey olduğunu bâdî-i-nazarda anlarsın.” 

“Sahrâ’yı Midhat medhetmiş; dünyâda en teessüf ettiğim şey odur. 
Kendisine bokböceği iken insan işine, kaz iken gül yaprağının lezzetine 
karışmamak için bir mektup yazmıştım; göndermekten feragat ettim; Çün-
kü kâri’în-i-kirâm efendilerimizin ekseriyyeti Midhat’ı yazısı ile besleyecek 
kadar sivri akıllı bulunduklarını bildiğimden, kıyametler koparsam yazdı-
ğım şeyi ya sana ta’rîz, yahut yine sana haset hükmünde tutacaklar. 
Sahrâ’ya dâir mütâlaam var; ileride alırsın; Bakî gözlerini öperim karde-
şim. 26 Safer, sene 86, Kardeşin Kemâl.”34 

Namık Kemâl bazen muhatabının bile farkında olmayarak sarf ettiği 
cümleyi hatta bir kelimeyi ele alarak rakibini hırpalamaya başlar, özel-
likle Ahmed Midhat Efendi’nin Ahmed Hamdi Tanpınar’ın saptamasıyla, 
Abdülhamid’in emriyle yazdığı eseri Üss-i İnkılâp’taki iddialara cevap 
vermesi bakımından bu mektuplar önemlidir. Namık Kemâl’in tenkit an-
layışının bazen aşırılaşabildiğini ve muhatabının doğru yazdığı ifadeleri 
bile aceleyle doğrusunu anlamadan eleştirdiği de vakidir. Bu tenkitler 
üzerine yapılan sonraki araştırmalarda Namık Kemâl’in bu tip yanlış, 
hatalı eleştirileri tespit edilmiştir35. Nitekim Ahmed Cevdet’e yapmış ol-
duğu eleştiri Ahmed Cevdet tarafından çok ince bir eleştiriyle birlikte ce-
vaplandırılmış ve Namık Kemâl de bu konudaki haksızlığını kabul etmiş-
tir. “Bugünkü anlayışımıza oldukça yakın tenkidin bizde ilk görünüşü Na-
mık Kemâl’den sonra, yani garplılaşma hareketinden sonradır. Münek-
kit olarak Namık Kemâl, romancı, tiyatrocu, gazeteci Namık Kemâl’in ay-
nıdır. Bir başka yerde de dediğim gibi, bir yığın zaaf ve noksan, bir o 
kadar parıltı. Bu muharririn büyük tarafı hayat ve edebiyatı birbirinden 
ayırmaması ve tekliflerini her ikisi için beraber yapmasıydı. Zayıf tarafı 
ise her ikisini de layıkıyla ve yaşadığı devrin istediği gibi tanımaması idi. 
Kendisinde her ikisinin de, tabir caizse, sezişi yoktu, insanoğlunun zaaf-
larına karşı merhametsizdi. Zihnî hayatı tahmin edildiğinden fazla dardı. 
Sanatçı ve tenkitçi için elzem olan felsefî yaratılıştan mahrumdu. Onun, 
başta Celâl Mukaddimesi olmak üzere, Tahrib-i Hârâbat, Takib, Mepri-
zon Tercümesi, Muahazenâmesi, İrfan Paşa’ya Mektup, Renan Müda-
faânâmesi ile Ebüzziya’ya yazdığı birkaç mektuptan ibaret olan bu ten-
kit eserlerini bir ciltte toplamak çok faydalı olacaktır. Bütün bu yazılar-
                                                           
34 Tansel, a.g.e., s. 213. 
35 Bak. Prof. Dr. Kaya Bilgegil, Harabat Karşısında Namık Kemâl, İstanbul, 1972 ve Tanpı-

nar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul, 1977, s. 212-247. 
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da boş bir sarnıç gibi onun zayıf tarafları derhal görülür. Fakat bütün o 
şişkin olayların, açık haksızlıkların, paradoksların altından eskiyi yık-
mağa çalışan kazma seslerini duymamak da mümkün olmaz. Namık 
Kemâl’in yeniye olan sevgisi ne kadar sathî ise, bu tenkitlerinde eskiye 
bulduğu kusurlar da o kadar sathîdir. Fakat bir meziyeti vardır ki bu-
gün dahi şaşırmamak kabil değildir; okuyucu ile muayyen bir seviyede 
konuşmasını biliyordu. O bir taraftan eskiyi yıkarken, diğer taraftan da ye-
ninin, kendi anladığı gibi yeninin temelini atıyordu. Nasıl kendisi eski ile 
yeni arasında bir çeşit “muvazaa” ise, tenkidi de öyle kaldı.” 

“Hakikatte tenkit, bu kendi şahsiyetinin içinden bir türlü çıkamayan ve 
dünyası tahmin ettiğimizden çok dar olan bu muharririn en az yapabilece-
ği şeydi. Namık Kemâl niçin iyi romancı ve iyi tiyatro muharriri olamadı 
ise onun için iyi münekkit olamadı. Hayatın sezişi kendisinde yoktu, insan 
zaaflarına karşı merhametsizdi. Zihnî hayatı dardı. Edebiyatı, sadece an-
ladığı gibi bir edebiyatın ve insanı âdeta silen birtakım içtimaî fikirlerin 
arasından görmekle kaldı.”36 

Sonuç olarak şunları söylemek mümkündür. Namık Kemâl şiirlerinde 
sık sık tekrar ettiği mertlik, samimiyet ve fedakâr olmak ve başkalarının 
rahatı için kendi rahatından feragat etmek gibi yüksek ahlaki vasıflara 
sahip birisidir. Nefsinde bizzat tecrübe ettiği bu hasletler onun şahsiyeti-
ni şekillendirmiştir. Böyle bir karaktere sahip olmanın gerektirdiği so-
rumlulukla kendisine yapılan en küçük bir tarizi ve eleştiriyi geçiştirme-
miş, her ne durumda olursa olsun bunu yapanın yanına bırakmamış, 
gerekli cevabı çekinmeden vermiştir. Ahmed Midhat’a yazdığı bu mek-
tuplardan yazdığı ilk mektuba cevap alabilmiştir. Fakat ikinci yazdığı 
mektuba aylar geçmesine karşın hiçbir cevap alamamıştır. Ahmed 
Midhat Efendi, Meşrutiyet’ten sonra Tanin gazetesinde yayınlanan bu 
mektuplara karşı ilgisiz kalması düşünülemezdi. Bu neşirden sonra ce-
vap niteliğindeki yazılarında Ahmed Midhat Efendi bu mektupların aslı-
na uygun olup olmadığında mütereddit bulunduğunu, otuz yıl evvele ait 
bu mektupların saklanmasındaki güçlüğü izahtan sonra, kendisine yapı-
lan tarizlerle dolu neşriyat münasebetiyle, Kemâl’in mektuplarındaki 
birçok cevap gerektiren soruları cevaplandırmış ve bu makalesinde ta-
mamıyla Namık Kemâl lehinde ifade kullanmıştır37. Lastik Said’i bu çe-
kişmenin herhangi bir aşamasına katılıp katılmadığını doğrulayacak bir 
veriye veya bilgiye sahip değiliz. 
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KIRKAĞAÇ KAZASI EĞİTİM KURUMLARI 

Yrd. Doç. Dr. Ertan GÖKMEN* 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde askerî, idarî ve malî alanlardaki 
yenileşme hareketlerine paralel olarak eğitim alanında da bazı yenilikler 
yapılmıştır. Devlet, ihtiyaçlara göre medreselerin yanında yeni meslekî/ 
teknik eğitim kurumları, sıbyan mektepleri dışında daha modern eğitim 
yapan iptidai, rüşdi ve idâdî gibi ilk ve ortaöğretim okulları açmıştır. Bu 
çalışmada, eğitim alanında yapılan bu yeniliklerin Kırkağaç kazasındaki 
yansımaları, müslim ve gayrimüslimlere ait bu eğitim kurumlarının öğret-
men ve öğrenci sayıları, kazadaki medreselerin sayısı, kurucuları, bulun-
dukları mahal ve öğrenci sayıları hakkında bilgi verilmiştir. Bu okullara 
ilave olarak çalışmada, Kırkağaç’taki yerel iki kütüphane hakkında bilgi 
verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Manisa, Kırkağaç, Eğitim, Medrese, İptidai Mek-
tebi, Müslüman, Gayrimüslim. 

Educational Institutions In Kırkağaç Town 
In the nineteenth, century Ottoman Empire undertook some reforms in 

education as well as an extension of reforms in military, administrative 
and financial structures. As a result of modernization, the Empire opened 
new vocational/technical schools and some other modern schools such as 
primary, secondary high schools in addition to already existing schools 
including madrasas and sıbyan mekteps. This study examines the reflec-
tions and impacts of those reforms in education in Kırkağaç and provides 
information on the schools that muslims and non-muslims had the num-
ber of students and teachers of those schools and their founders. Likewi-
se, it presents data on the number of students and teachers, founders, 
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their location of madrasas. In addition to those schools, the study gives 
information on two local libraries in Kırkağaç. 

Key words: Manisa, Kırkağaç, Education, Madrasa, Primary School, 
Muslim, Non-Muslim. 

Giriş 

Aydın vilayeti salnameleriyle maarif salnameleri doğrultusunda, Kırk-
ağaç kazası eğitim kurumlarının ele alındığı bu çalışmada, her şeyden 
önce bu dönemde karşımızda nasıl bir kaza bulunmaktadır, bunun orta-
ya konması gerekir. Bu soruya verilecek cevap, aşağıda kazanın eğitim 
kurumları ile ilgili verilecek bilgilerin daha iyi anlaşılmasını ve özümsen-
mesini sağlayacaktır. Bu soruya Kırkağaç şer’iyye sicilleri, Aydın vilayeti 
salnameleri ve değişik kaynaklardaki bilgilere göre bazı bilgiler vermek 
mümkündür. 1865 ve 1866 yıllarında 16 Müslüman ve bir de Ermeni 
mahallesinin bulunduğu Kırkağaç’ta1 1296/1878 tarihli İlk Aydın vilaye-
ti salnamesine göre dört bin hanede 20.000, 1306/1888 yılı salnamesin-
de 20.652 kişi yaşadığı belirtilmektedir2. 1307/1889 yılında kazanın 46 
köyünün bulunduğunu, bunlardan 26’sının kaza merkezine, yirmisinin 
de Gelenbe nahiyesine bağlı olduğunu Aydın vilayeti salnamelerinden 
anlıyoruz3. Yirminci yüzyıl başından itibaren Rumların da kazada bir 
mahalle teşkil ettikleri şer’iyye sicillerindeki bilgilerden anlaşılmaktadır. 
1323/1905 yılında Kırkağaç kasaba merkezinde 7.867 Müslüman, 2.205 
Rum, 880 Ermeni, 107 Musevi ve 99 yabancı ülke vatandaşı olmak üze-
re toplam 11.166 kişi yaşamaktaydı4. 1922 tarihli bir belgeye göre ise, 
Kırkağaç kazasının nüfusu 22.081’dir. Belirtilen tarihte kazada 40 mek-
tep ve 86 ibadethâne bulunmaktaydı5. 

Bir şehrin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden birisi o şehrin sahip 
olduğu eğitim kurumlarının sayısı ile bu kurumlara giden öğrenci sayıla-
rı ile doğrudan ilgilidir. Aydın vilayeti salnamelerinde Kırkağaç kazasının 
eğitim durumunu ortaya koymamıza yardımcı olacak bazı bilgiler bulun-
maktadır. Salnamelerde kazanın eğitim işleri ile ilgilenmek üzere bir Ma-
arif Komisyonu’nun kurulduğu görülmektedir. 1299/1881 yılında kaza-
nın eğitim işleri ile ilgilenmek üzere kurulan Maarif Komisyonu’nda reis 
                                                           
1 Manisa Şer’iyye Sicili, Defter no: 334, s. 3, 5, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 38, 43, 54, 59, 68, 77, 

69, 90, 187, 211. 
2 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1296, s. 127; 1306, s. 192. 
3 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1307, s. 588-589. 
4 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1323, s. 227. 
5 Nemci Ülker, “Mondros Mütarekesi Döneminde Aydın Vilâyeti”, V. Milletlerarası Türkiye 

Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uy-

gulama Merkezi, İstanbul, 21-25 Ağustos 1989, TTK, Ankara, 1990, s. 517. 
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olarak Süleyman Bey, aza olarak da Kaymakam Bey, tapu kâtibi Süley-
man Bey, Abdi Bey, Muharrem Bey, Hamit Bey ve kâtip İsmail Bey görev 
yapmakta idiler6. 1307/1889 yılında ise başkanlığını Abdülmecid Efen-
di’nin yaptığı Maarif Komisyonu’nun kâtipliğini de Artin Efendi adında 
bir gayrimüslim yapmakta idi7. Aşağıda salnamelerdeki bilgiler doğrultu-
sunda 1878-1908 yılları arasında kazada mevcut eğitim kurumları ile 
öğrenci sayıları hakkında bilgi verilmiştir. Kazada Müslümanlarla birlik-
te gayrimüslimler de yaşadığına göre onlara ait eğitim kurumlarının ol-
ması da kaçınılmazdır. Çalışmanın bundan sonraki kısmında önce Müs-
lümanlara, sonra Rumlara, daha sonra da Ermenilere ait iptidâî ve Rüş-
diye mekteplerine ait bilgiler verilmiştir. 

1- Kırkağaç’ta Müslüman İptidâî ve Rüşdiye Mektepleri 

Kırkağaç kazasındaki iptidaiye ve rüşdiye mekteplerine geçmeden, 
önce sıbyan mekteplerinin, daha sonra da iptidâiye ve rüşdiye mekteple-
rinin nasıl bir eğitim kurumları oldukları hakkında kısa bir bilgi verilme-
si faydalı olacaktır. 

Bilindiği üzere Osmanlıda temel ilköğretim okulları sıbyan mektepleri 
idi. Bu mektepler, Osmanlı Devleti’nde sabi denilen beş altı yaşlarındaki 
kız ve erkek çocukların okumaları için açılmış eğitim kurumları idi. Bu 
mektepler için sıbyan mektebi tabiri dışında Darü’t-talim, Darü’l-ilim, 
mektep, mektephâne, muallimhâne, taş mektep ve mahalle mektebi gibi 
tabirler de kullanılmıştır8. 

Bu mekteplerde Müslüman çocuklara Kur’an, namaz kılma usulleri, 
namazda okunacak ayetlerle dualar ve biraz da yazı yazma öğretilirdi9. 
Bu mektepler başta hükümdarlar, devlet ileri gelenleri ve halktan hayır 
sahibi kişiler tarafından yaptırılır ve her türlü giderleri vakıf yoluyla kar-
şılanırdı. Köylerde ve mahallelerde halkın elbirliği ile yaptığı sıbyan mek-
teplerinin masraflarını veliler karşılardı10. 

Sıbyan mektepleri genel olarak cami ve mescitlerin bitişiğinde veya 
onlara yakın yerlere kurulurdu11. Bir sıbyan mektebinde genel olarak ço-
cukların ders gördüğü geniş bir oda, bunun yanında muallim ve kalfa 
                                                           
6 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1299, s. 200. 
7 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1307, s. 149. 
8 Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, c. I, İstanbul, 1977, s. 82-83; Hasan Ali Koçer, Türki-

ye’de Modern Eğitimin Doğuşu (1773-1923), İstanbul, 1970, s. 7; M. Şakir Ülkütaşır, “Sıbyan 

Mektepleri”, Türk Kültürü, 33, Temmuz 1965, s. 594. 
9 Ergin, a.g.e., s. 86; İlhan Tekeli-Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üre-

tim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara, 1993, s. 7. 
10 Yahya Akyüz, “Cumhuriyet Gelinceye Kadar İlköğretimin Tarihçesine Kısa Bir Bakış”, 

Türkiye’de İlköğretimin (Dünü, Bugünü, Yarını), MEB, İstanbul, 2003, s. 5. 
11 Ülkütaşır, “a.g.m.”, s. 596. 
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odası, mümkün olduğu kadar geniş bir avlu ve avlunun bir köşesinde 
ihtiyacı karşılayacak kadar tuvaletler bulunurdu12. Kırkağaç’ta da ço-
cukların temel eğitimi için açılmış sıbyan mektepleri vardı. 1296/1878 
yılı Aydın vilayeti salnamesinde kazadaki bu mekteplerin sayısı 35 ola-
rak verilmiştir13. Bu tarihten sonraki salnamelerde ise sıbyan mekteple-
rine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Sıbyan mektepleri, imparatorluğun sonuna kadar ilköğretim çağında-
ki çocuklara eğitim veren kurumlar olarak varlıklarını sürdürseler de bu 
mektepler eski gelenek ve yöntemlerle öğretim yaptıklarından bu mek-
teplerden istenilen düzeyde verim alınamıyordu. Tanzimat yöneticileri 
sıbyan mekteplerinin ıslâhı ile ilgili yapılan çalışmaların başarısızlığı 
karşısında öğretimdeki yenilikleri kolayca uygulayabilecekleri, iptidaî adı 
verilen yeni mekteplerin açılmasını, bunun yanında mevcut sıbyan mek-
teplerini de muhafazakar çevrelerin dikkatini çekmeden “usûl-i cedîde” 
üzere öğretim yapan iptidâî mekteplere dönüştürmeyi düşünmüşlerdir14. 

Tanzimatçıların iptidaî okullarda uyguladığı ve sıbyan mekteplerinde 
uygulamaya çalıştıkları “usûl-ü cedîde” ne idi? Usûl-i cedîde; ders araç 
gereçleri konusunda yenileşme ve özellikle muallimlerin geleneksel öğre-
tim yöntemlerini bırakıp yeni ve etkili öğretim yöntemlerini uygulaması-
dır15. Usûl-i cedîde üzere öğretim yapan iptidaîlerde sıra, muallim masa-
sı, kara tahta, harita ve yer küresi ders araç gereci olarak kullanılmaya 
başlanmıştır16. Yine bu mekteplerde öğrenim gören çocuklar çok kısa za-
manda okuyup yazmakta ve olgunluk kazanabilmekteydiler17. 

Yeni öğretim şeklini denemek üzere, 1873 yılında İstanbul’da Nur-ı 
Osmaniye Cami içindeki kârgir binada ilk numune iptidaî mektep kurul-
muştur18. 

Bu ilk örnek mektepten sonra yenilerinin açılması ile birlikte İstanbul’-
da iptidaî mekteplerinin sayısı 1876’da altıya ulaşmıştır19. Yeni usulde öğ-
retim yapan iptidaîlerde görülen fayda üzerine imparatorluktaki sıbyan 
mektepleri iptidâî mekteplere dönüştürülmeye başlanmıştır. İlköğretimde-
ki bu yeniliğe uygun olarak Kırkağaç’ta da müslim ve gayrimüslim vatan-
daşların erkek ve kız çocuklarına yönelik iptidâiler açılmıştır. 
                                                           
12 Reşat Ekrem Koçu, “Sıbyan Mektepleri”, Hayat Tarih Mecmuası, 2, 1966, s. 27. 
13 Aydın Vilâyeti Salnamesi, 1296, s. 127. 
14 Kodaman, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Ankara, 1991, s. 66-67. 
15 Akyüz, “a.g.m.”, s. 9. 
16 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul 1993, s. 189-190. 
17 Akyüz, a.g.e., s. 180. 
18 Mahmud Cevat, Maârif-i Umûmiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilât ve İcrââtı -XIX. Asır Osmanlı 

Maârif Tarihi-, Ankara, 2001, s. 122; Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, c. 1-2, İstanbul, 

1971, s. 468. 
19 Kodaman, a.g.e., s. 72. 
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Kırkağaç kazasında karşımıza çıkan bir diğer eğitim kurumu rüşdiye-
lerdir. Peki rüşdiyeler niçin açılmıştır? Rüşdiyelerin açılmasındaki en 
büyük etken sıbyan mekteplerinin yetersizliğidir. Çünkü bu okullardan 
mezun olan öğrenciler bir üst eğitim kurumlarında eğitimlerini devam 
ettirecek derecede bilgiye sahip değillerdi20. 

Hem sıbyan mekteplerinin bu yetersizliğini ortadan kaldırmak hem de 
Batı tarzı bir modernleşmeyi sağlamak için yeni öğretim kurumlarının 
açılmasına ihtiyaç vardı. II. Mahmud Meclis-i Umûr-ı Nâfia’dan bu konu-
larla ilgili rapor hazırlamasını istemiş ve Meclis, 5 Şubat 1839’da hazır-
ladığı raporda, sıbyan mekteplerinin ıslah edilmesini, birinci kademe eği-
tim kurumu olan sıbyan mekteplerinin devamı ve onların üstünde “Sınıf-
ı Sâni” adıyla ikinci kademe mekteplerin kurulmasını tavsiye etmiştir. II. 
Mahmut bu mektepler için düşünülen “Sınıf-ı Sâni” adını beğenmemiş 
ve bu mekteplerde çocukların rüşd çağına gelinceye kadar okuyacak ol-
malarından dolayı, bu mekteplere “Rüşdiye” adının verilmesini irâde bu-
yurmuştur21. 

Alınan bu karardan sonra açılması düşünülen rüşdiyelerin işleri ile 
ilgilenmek üzere “Mekâtib-i Rüşdiye Nezâreti” kurulmuştur. 1845 yılında 
toplanan Muvakkat Maârif Meclisi de rüşdiyelerin statüsünü sıbyan 
mekteplerinin üstünde Darü’l-Fünûn’a öğrenci yetiştiren orta dereceli 
mektepler olarak belirlemiştir. 1846 yılında Mekâtib-i Umûmiye Nezâre-
ti’nin kurulmasından sonra da 1847 yılında İstanbul’da ilk rüşdiye mek-
tebi açılmıştır22. 

Sıbyan mekteplerine 6-10 yaş arası çocuklar giderken, rüşdiyelere 
10 yaşın üzerindeki çocuklar kabul ediliyordu. İstanbul’dan sonra vila-
yeterde de rüşdiyelerin açılmasına hız verilmiş ve 1853 yılında Maârif 
Meclisi’nin kararı ile içlerinde İzmir’in de bulunduğu 25 yerde rüşdiye 
açılmıştır23. Abdülhamit devrinde bu okulların sayısında hızlı bir artış 
olmuştur. Aydın vilayeti salnamelerindeki bilgilerden vilayetin hemen 
hemen her kazasında bir rüşdiyenin mevcut olduğunu söylemek müm-
kündür. Aşağıdaki tabloda Kırkağaç kazasındaki Müslüman erkek ve 
kız iptidâi mektepleri ile erkek rüşdiye mektebi hakkında bilgi verilmiş-
tir. 
                                                           
20 Ergin, a.g.e., s. 385. 
21 Ergin, gös. yer.; Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mek-

tepleri”, Türkler Ansiklopedisi, c. 15, Yeni Türkiye Yay. Ankara, 2001, s. 44. 
22 Kodaman, a.g.e., s. 93 (Kodaman 1838 yılında açılan Mekteb-i Maârif-i Adlî ile 1839’da 

açılan “Ulum-ı Edebiye”nin açılan ilk rüşdiyeler olduğu belirtmekle birlikte, her iki mektebin 

devletin ihtiyaç duyduğu memurları yetiştirmesi ve mevcutlarının da bilgisini arttırmasına 

hizmet ettiğinden dolayı bunları birer meslek okulu olarak kabul etmektedir). Bkz. Koda-

man, a.g.e., s. 91-92. 
23 Cevad, a.g.e., s. 53. 
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Tablo 1: Kırkağaç’ta Müslüman Erkek ve Kız İptidaî Mektebi ile Erkek Rüşdiye     
Mektebi Muallim ve Öğrenci Sayıları 

Erkek İptidâi  
Mektebi 

Kız İptidâî  
Mektebi 

Erkek Rüşdiye  
Mektebi 

Salnamenin 
Ait Olduğu 

Yıl  
Hicri-Miladi 

Muallim 
Sayısı 

Öğrenci 
Sayısı 

Muallim 
Sayısı 

Öğren. 
Sayısı 

Muallim 
Sayısı 

Öğrenci  
Sayısı 

Aydın 
Vilâyeti 

Salnamesi-
nin Sayfa 
Numarası 

1296/1878     Belirtilmemiş Belirtil-
memiş 

127 

1300/1882 3 300   3 70 199 
1301/1883 3 271   3 65 173 
1304/1886 3 275   3 50 329 
1305/1887 3 Belirtil-

memiş 
  2 40 144, 150 

1306/1888 3 Belirtil-
memiş 

  2 45 177 

1307/1889 4 368   2 60 149 
1311/1893 3 350   2 65 291-292 
1312/1894 3 350   2 65 449-450 
1313/1895 3 350   2 69 422 
1314/1896 3 350   2 69 419 
1316/1898 2 250   2 120 438 
1317/1899 2 200   2 114 386 
1319/1901 3 277 2 68 3 70 343 
1320/1902 5 300 1 52 3 70 347 
1321/1903 5 285 1 41 2 90 335 
1323/1905 3 280   3 50 324 
1326/1908 3 350   2 68 651 
Bütün 
Yılların Ortl 

 303  53  70  

1296/1878 tarihli ilk Aydın vilayeti salnamesinde kazada bir iptidâî 
mektebinin varlığına dâir bilgi bulunmamakla birlikte kazada 35 adet 
sıbyan mektebinin olduğu belirtilmektedir. Salnamelerde iptidâî mektebi 
ile ilgili bilgilere ilk defa 1300/1882 yılı salnamesinde rastlanmaktadır. 
Belirtilen tarihte bu mektepte üç muallim görev yapmakta ve 300 öğren-
ci öğrenim görmektedir. Salnamelerdeki bilgilerden erkek iptidâî mekte-
binin öğrenci sayısının en fazla 368’e muallim sayısının da beşe ulaştığı 
görülmektedir. 1311 yılından itibaren Gelenbe’de de üç öğretmeni ve 62 
öğrencisi bulunan bir iptidâî mektebinin varlığına işaret edilmektedir24. 

Kız iptidâî mekteplerine ilişkin bilgilere ise sadece 1319/1901, 1320/ 
1902 ve 1321/1903 yılı salnamelerinde rastlanmakta ve bu mektepte 
önce iki daha sonra bir öğretmenin görev yaptığı ve öğrenci sayısının ise 
68’den önce 52’ye daha sonra 41’e düştüğü görülmektedir. 

1296/1878 yılından 1299/1881 yılına kadarki Aydın vilayeti salna-
melerinde, Kırkağaç’ta bir rüşdiye mektebinin bulunduğu belirtilmekle 
birlikte bu rüşdiyede görev yapan muallim sayısı ile öğrenci sayısına iliş-
kin bilgi verilmemiştir. 1300/1882 yılından 1326/1908 yılına kadarki 
salnameler göz önüne alındığında, Kırkağaç rüşdiyesindeki öğrenci sayı-
sı 40 ile 120 arasında değişmekte ve muallim sayısı da bazen iki bazen 
de üç olmaktadır. Rüşdiye mektebine giden öğrenci sayısının iptidâî 
mektebine giden öğrenci sayısının dörtte biri kadar olduğunu söylemek 
                                                           
24 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1311, s. 291. 
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mümkündür. Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi’nin yirmi birinci madde-
sinde de belirtildiği gibi bu okullarda muallimler yanında bir de kapıcı 
görev yapacaktı25. 1300/1882 yılında Emin Ağa isminde bir kişi Kırk-
ağaç rüşdiyesinde kapıcılık yapmakta idi. 1311/1893 yılında 350 öğren-
cisi ve üç muallimi bulunan iptidaiye mektebinde de bir kapıcı vardı26. 
Mektepte görevli muallim-i evvel ve sânîden başka öğrencilere güzel yazı 
yazmayı öğretmek için Ahmet Kâmil Efendi adında bir kişi rika muallimi 
olarak görev yapıyordu27. 

İki yıla ait Aydın vilayeti salnamesinde Kırkağaç rüşdiyesinden mezun olup 
diploma alan öğrenci sayıları ile ilgili bilgi verilmiştir. Buna göre 1316/1898 yı-
lında on28, 1314/1896 yılında on iki öğrenci rüşdiyeden diploma almıştır29. 

2- Kırkağaç’ta Rum İptidâî ve Rüşdiye Mektepleri 

Kazada Müslümanlardan sonra en fazla nüfusa sahip unsur Rumlar-
dır. Çünkü 1319/1901’de 11.109 olan kasaba nüfusunun 2117’sini (% 
19) Rumlar oluşturmaktadır. Rumların da erkek ve kız öğrencilerine ait 
birer iptidâi mektebi vardı. Gayrimüslim iptidâî ve rüşdiye mektepleri ile 
ilgili bilgiler salnamelerde 1316/1898 yılından sonra zikredilmeye baş-
lanmıştır. Aşağıdaki tabloda salnamelerdeki veriler doğrultusunda Rum 
mekteplerine ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Tablo 2: Kırkağaç’ta Rum Erkek ve Kız İptidaî Mektebi ile Erkek Rüşdiye Mektebi   
Muallim ve Öğrenci Sayıları 

Salnamenin 

Ait Olduğu 

Yıl 

Hicri-Miladi 

 

Erkek İptidâî 

Mektebi 

 

Kız 

İptidâî Mektebi 

 

Erkek Rüşdiye 

Mektebi 

 Muallim 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Muallim 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Muallim 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

 

Vilâyet 

Salnamesi-

nin 

Sayfa 

Numaraları 

1316/1898 1 130 3 250 1 30 438 

1317/1899 3 300 3 18030 2 40 387 

1319/1901 3 110 2 6831 3 118 343 

1320/1902 3 163 4 129 2 27 348 

1321/1903 3 180 3 55 2 92 336 

1323/1905 3 180 3 55 2 92 325 

                                                           
25 Cevat, a.g.e., s. 426. 
26 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1311, s. 291. 
27 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1300, s. 199. 
28 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1316, s. 437. 
29 Aydın Vilayeti Salnamesi, 1316, s. 386. 
30 Burada verilen rakam kız iptidai/rüşdiye mektebi öğrenci sayısıdır. 
31 Burada verilen rakam kız iptidai/rüşdiye mektebi öğrenci sayısıdır. 
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Rum erkek iptidâîsindeki öğretmen sayısının üç ve öğrenci sayısının 
110 ile 180, kız iptidâîsinde ise öğretmen sayısının iki ile dört, kız öğren-
ci sayısının ise 55 ile 250 arasında değiştiği görülmektedir. Kız iptidâî 
mektebinde 1898 yılında öğrenci sayısı 250 iken 1905’te 55’e düşmüş-
tür. Kız iptidâîsinin, bünyesinde rüşdiyeyi de barındırdığı anlaşılmakta-
dır. Çünkü, 1317/1299 ve 1319/1901 yılı salnamesinde bu iki mektep 
birlikte zikredilmiş, öğretmen ve öğrenci sayıları da birlikte verilmiştir. 
Bu bilgilerden erkeklere ait müstakil bir rüşdiyenin bulunduğu ancak 
kızlar için ayrı bir rüşdiyenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 1869 tarihli 
Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi’nin on sekizinci maddesinde, ahâlisi ka-
rışık olan yerlerde, eğer herhangi bir gayrimüslim unsur, kazada en az 
yüz hanede yaşıyor ise Müslümanlar ile diğer gayrimüslim unsurların 
ayrı ayrı rüşdiye açacakları belirtilmektedir32. Rumların nizamnamede 
belirtilen bu şartı taşımalarından dolayı kazada bir erkekler rüşdiyeleri 
vardı. Erkek rüşdiyesinin öğrenci sayısı 1316/1898’de 30 iken bu sayı 
1323/1905’te 92’ye yükselmiştir. 

3- Kırkağaç’ta Ermeni İptidâî ve Rüşdiye Mektepleri 
Kırkağaç’ta Rumlardan sonraki en büyük gayrimüslim unsuru Erme-

niler oluşturmaktadır. Kazada, Ermenilerin de Rumlar gibi ayrı birer er-
kek iptidâî ve rüşdiye mektebi ile iptidâî ve rüşdiye eğitiminin bir arada 
verildiği bir kız iptidâî mektebi vardı. Kazadaki nüfusları ile doğru oran-
tılı olarak Ermeni mekteplerindeki öğretmen ve öğrenci sayısının Rum-
lardan az olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle Ermeni mekteplerindeki 
öğretmen ve öğrenci sayılarındaki değişim aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3: Kırkağaç’ta Ermeni Erkek ve Kız İptidaî Mektebi ile Erkek Rüşdiye Mektebi 
Muallim ve Öğrenci Sayıları 

Salnamenin 

Ait Olduğu 

Yıl 

Hicri-Miladi 

 

Erkek İptidâî 

Mektebi 

 

Kız 

İptidâî Mektebi 

 

Erkek Rüşdiye 

Mektebi 

 Muallim 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Muallim 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Muallim 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

 

Vilâyet 

Salnamesi-

nin 

Sayfa 

Numaraları 

1316/1898 2 450 4 65 2 30 438 

1317/1899 2 450 4 65 2 30 387 

1319/1901 1 53 1 ? 1 22 343 

1320/1902 1 45 1 60 1 25 348 

1321/1903 1 45 2 60 1 25 336 

1323/1905 1 45 2 60 1 25 325 

1326/1908 ? 51 - - - - 651 

                                                           
32 Mahmud Cevat, Maârif-i Umûmiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilât ve İcrââtı, (Haz. Taceddin 

Kayaoğlu), Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2001, s. 427. 
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Tabloda, erkek iptidâî mektebinde 1316/1898 ve 1317/1899 yılların-
da iki muallim 1319/1901 ile 1326/1908 yılları arasında ise bir muallim 
görev yapmakta, aynı yıllarda öğrenci sayısı 450’den 53’e daha sonra ise 
45’e inmiştir. Kazada Ermeni nüfusunda büyük bir azalma olmadığına 
göre 450 rakamının yanlış yazıldığını düşünmek daha doğrudur. Kız ipti-
daisinde ve rüşdiyesinde okuyan öğrencilerin sayıları birlikte zikredildi-
ğinden bunların ne kadarının iptidâiye ve ne kadarının rüşdiyeye devam 
ettiğini bilemiyoruz. Kız iptidâîsindeki öğrencilerin yarısının rüşdiyeye 
gittiği düşünülürse, kız ve erkek rüşdiyelerindeki öğrenci sayısının birbi-
rine yakın olduğu söylenebilir. Kazadaki nüfusları dikkate alınarak Er-
meni ve Müslüman erkek rüşdiyesindeki öğrenci sayıları karşılaştırıldı-
ğında, Müslüman çocuklarının daha azının rüşdiye mektebine gittiğini 
söylemek mümkündür. Aynı kıyaslama Rumlarla yapıldığında Rumların 
ve Ermenilerin nüfusları ile orantılı bir şekilde okula gitmektedirler. 

4- Kırkağaç Kazasında Medreseler 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat’ın ilanına kadar ülkenin 
ilim ve adalet teşkilâtına doğrudan ve idâresine de kısmen hakim olan 
medreseler, sivil ve askerî hayatın ihtiyaç duyduğu idarecileri, hâkimleri 
ve uzmanları yetiştirmek suretiyle faydalı hizmetler görmüşlerdir33. Med-
reseler ve sıbyan mektepleri devletin kontrolünden ve sorumluluğundan 
uzak ve hepsi vakfa bağlı olduklarından dinî ve sosyal yönü kuvvetli ku-
ruluşlardı. Güçlü olmaları önce vakfa bağlı olmalarından ve sonra da si-
yasi otoritenin denetiminden uzak bulunmalarından kaynaklanıyordu. 
Medreselere sıbyan mektebini bitirenlerle o seviyede özel eğitim almış 
olanlar devam ederdi. Devletin güçlü, toplumun istikrarlı ve vakıf kuru-
munun sağlam olduğu dönemlerde medreseler gerçek ilimle uğraşmış-
lardır34. Ancak belirtilen yapının bozulması ile birlikte medreseler de za-
manla yozlaşmaya, ilimden uzaklaşmaya ve toplumun ihtiyaç duyduğu 
elemanları yetiştirmekten uzak kalmaya başlamışlardır. 

Osmanlı Devleti’nde ıslahat çalışmalarının başlaması ile birlikte, 
medreseler dışında önce askerî alanda bazı okullar açılmıştır. Tanzimat’-
la birlikte oluşturulmak istenen yeni devlet düzeninin ihtiyaç duyduğu 
eğitimli insan gücünün karşılanması amacıyla askerî okullar ve medre-
seler dışında yeni teknik ve sivil okulların açılmasına başlanmıştır. An-
cak bu dönemde medreselerle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış 
hatta 1869 yılında yayınlanan Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi’nde med-
reselere hiç değinilmemiştir. Yeni açılan okullara rağmen medreseler im-
paratorluğun yıkılışına kadar eğitim faaliyetlerine devam etmişlerdir. Os-
manlı Devleti’nde medreseler gaye ve gördükleri hizmetler bakımından 
                                                           
33 Sadrettin Celal Antel, “Tanzimat Maarifi”, Tanzimat I, MEB, İstanbul, 1999, s. 441. 
34 Kodaman, a.g.e., s. X; Cahit Baltacı, Osmanlı Medreseleri, İstanbul, 1976, s. 19. 
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farklılık göstermekte idiler. Medreseler umûmî ve ihtisas medreseleri di-
ye ikiye ayrılıyordu. İhtisas medreselerinde sadece tıp, hadis ve benzeri 
alanlarda eğitimler verilmekteydi. Umûmî medreselerde ise İslamî ilim-
lerle İslam dünyasına dışarıdan giren ilimler belirli oranda okutuluyor-
du. Umûmî medreselerde genel olarak kadı, müderris, müftü ve cami gö-
revlisi yetiştiriliyordu35. Kamu bürokrasisinin ihtiyaç duyduğu idarî ve 
askerî personel ise Enderun’da yetiştiriliyordu. Yargı, eğitim, maliye ve 
bürokrasinin ihtiyaç duyduğu elemanlar ise medrese mezunlarından 
karşılanıyordu. Yani, şeyhülislam, Rumeli ve Anadolu kazaskeri, eyalet, 
sancak ve kaza kadıları, padişah hocaları, defterdarlar, nişancılar, kâtip-
ler, muhasebe memurları, müderrisler, muidler, sıbyan mektebi mual-
limleri ve hâfız-ı kütüpler medreseden mezun kişiler arasından seçiliyor-
du36. 

Medreseler vakfiyelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde eğitim faa-
liyetlerini sürdürürlerdi. Medreselerle ilgili her türlü fizikî tasarruf kadı-
ların nezâretinde mütevellilerce yapılırdı. Her medresede talebe hücrele-
ri, dershane, mescid ve aşhane gibi temel unsurlar bulunurdu37. Medre-
selerdeki hücre sayısı medresenin büyüklüğüne göre değişmekteydi. Me-
sela İstanbul’da Gazi Ahmet Paşa medresesinde 16, Sokulu Mehmed Pa-
şa medresesinde 30, Şeyhülislam Vefa medresesinde 15, Kuyucu Murat 
Paşa medresesinde 14 ve Kemankeş Kara Mustafa Paşa medresesinde 11 
hücre bulunmaktaydı38.  

İster büyük ister küçük olsun medreseler köylere kadar Osmanlının 
hemen hemen bütün yerleşim biriminde açılabilirdi. Kırkağaç kazasında 
da yukarıda belirtilen amaçlar için umûmî türden büyüklü küçüklü pek 
çok medrese açılmıştır. 

Kırkağaç kazasında da sıbyan mektepleri ile iptidâî ve rüşdiye mektep-
leriyle birlikte eğitim faaliyeti içerisinde bulunan pek çok medrese bulun-
maktadır. Hatta Kırkağaç bu hususta Manisa kazaları içerinde üstün bir 
konuma sahipti. 1319/1901 yılı maarif salnamelerindeki bilgilere göre, 
Manisa ve kazalarındaki toplam 149 medreseden 28 tanesi (% 18) Kırk-
ağaç’ta, 36 tanesi Manisa’da (% 26) ve 16 tanesi de Alaşehir’de (% 10) 
idi39. Bu rakamlar, Bursalı Mehmet Tahir Efendi’nin Osmanlı Müellifleri 
adlı eserinde Kırkağaç için “Makarr-ı Ulemâ” nitelendirmesinin doğruluğu-
                                                           
35 Baltacı, a.g.e., s. 20-24. 
36 Hasan Akgündüz, “Teşkilat ve İşleyiş Bakımından Osmanlı Medreseleri (Klasik Dönem)”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ekim 1992, Sayı 80, s. 90. 
37 Akgündüz, “a.g.m.”, s. 94. 
38 Ali Cengiz Üstüner, “İstanbul Medreseleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Şubat 

2003, Sayı 142, s. 29. 
39 Diğer kazalar için bkz. Ertan Gökmen, “XX. Yüzyıl Başlarında Manisa ve Kazalarında 

Medreseler”, Türk Kültürü, XLI, Sayı 481-482, Mayıs-Haziran 2003, s. 221. 
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nu ortaya koymaktadır40. Aşağıdaki tabloda, maarif salnamelerindeki veri-
lere dayalı olarak, Kırkağaç kazasındaki medreselerin adları, bulundukları 
yerler, kurucuları ve öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Tablo 4: Kırkağaç Kazasında Medreseler41 
 Medresinin 

Bulunduğu 
Yer 

Medresenin 
Kurucusu 

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları 

Medresenin Adı   1316/1898 1317/1899 1318/1900 1319/1901 1321/1903 

Asmalı 
Koca 

Mehmed 
Ağa 

Hacı Bilal Ağa 
   

24 - 

Kara  
Osman 

Koca 
Mehmed 

Ağa 

Karaosmanzâde 
Hacı Mehmed 

Ağa 

   
18 - 

Bektaş Bodur 
Oğlu İâne ile    9 - 

Çifte Hanlar42 Bodur 
Oğlu İâne ile    27 - 

Yeğen Oğlu Bodur 
Oğlu Yeğenzâde    20 - 

Kayacıklı 
Osman Efendi 

Karaca 
Oğlu 

Hacı Süleyman 
Ağa 25 27 27 20 20 

Soğuk Çeşme Karaca 
Oğlu İâne ile 6 7 7 7 7 

Musa Efendi Karaca 
Oğlu Musa Efendi 16 12 12 12 12 

Cebeci Hıdır Oğlu Basmacı Hacı 
Halil Efendi 13 10 10 14 14 

Hacı Süleyman 
Efendi 

Sarı Ağa Hacı Süleyman 
Efendi 30 35 35 40 40 

Kır Camii Sarı Ağa İâne ile 18 20 20 25 25 
Kerim Ağa Sarı Ağa İâne ile 15 16 16 16 16 
Korucu Ali Zor Ağa İâne ile 35 30 30 27 27 

Simavi Zor Ağa İâne ile 22 23 23 22 32 

Karaosmanzâde
  

Cin Osman 
Karaosmanzâde 
Hacı Hüseyin 

Ağa 
20 3 3 3 3 

Sarı Hoca 
Hacı 

Himmet 
Ağa 

Hacı Süleyman 
Ağa 8 13 13 20 20 

Hacı Mehmed 
Ağa Kara Ali Küçük Hacı 

Mehmed Ağa 12 5 5 5 5 

Sandıkçı Kara Ali İâne ile 5 65 65 55 55 
Usuli43 اوثولى Emir Ağa İâne ile 35 27 27 27 27 

Acem Hanı Küçük 
Musa Ağa İâne ile 35 40 40 47 47 

Seyyid Efendi Büyük 
Musa Ağa İâne ile 23 23 23 23 23 

Batıç باتج Büyük 
Musa Ağa İâne ile 8 10 10 14 14 

Uçarcı وجارجى١ Ağa oğlu İâne ile 5 5 5 1 1 
Çorumlu Cedid Mah İâne ile 6 6 6 11 11 

Ahmed Efendi Cedid Mah İâne ile 8 8 8 14 14 
Şâtır Yenice İâne ile 7 7 7 11 11 

Osman Efendi Hark خرق İâne ile 20 20 30 2 2 

İsmi  
Belirtilmemiş 

Yaya 
Karyesi 

Karaosmanzâde 
Hacı Mustafa 

Ağa 
22 20 20 2 2 

                                                           
40 Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, c. I, (Haz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özen), 

Meral Yayınevi, İstanbul, 1972, s. 436. 
41 Bu tablo 1316, 1317, 1318, 1319 ve 1321 yıllarına ait maarif salnâmelerindeki verilere 

göre oluşturulmuştur. Salnâme-i Nezâret-i Maârif Umûmiye, 1316, s. 898-909, 1317, s. 

1114-1125; 1318, s. 1114-1125; 1319, s. 412-423; 1321, s. 370-375.   
42 Çifte Hanlar Medresesi’nin içinde bulunduğu cami ile ilgili yapılmış çalışma için bkz. İnci 

Kuyulu, “Kırkağaç Çifte Hanlar Cami”, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dergisi, İzmir, 1995, Sayı 5. 
43 Bu medresenin ismi 1316 yılı maarif salnâmesinde örtülü olarak zikredilmiştir. Salnâme-i 

Nezâret-i Maârif-i Umûmiye, Dârü’l-hilâfetü’l-Aliyye Matbaa-yı Âmire, Birinci Sene, 1316, s. 902. 
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Kazadaki medreselerin 15 mahalleye ve iki köye dağıldığı görülmekte-
dir. Kazanın hemen hemen her mahallesinde en az bir medrese bulun-
maktadır. Bazı mahallelerde ise birden fazla medrese vardır. Bodur oğlu, 
Karaca Oğlu, Sarı Ağa mahallelerinde üçer tane, Koca Mehmed Ağa, Zor 
Ağa, Kara Ali Oğlu, Büyük Musa Ağa ve Cedid mahallelerinde ikişer tane 
ve tabloda zikredilen diğer mahallelerde ise birer tane medrese mevcut-
tur. 

Bu medreselerden on yedi tanesi iâne ile diğerleri ise şahıslar tarafın-
dan yapılmıştır. Bu kişiler arasında Saruhan ve çevresinde etkinlik gös-
termiş olan Karaosmanoğulları hanedanına mensup kişiler de vardır. 
Karaosmanzâde Hacı Mustafa Ağa’nın, Karaosmanzâde Hacı Hüseyin 
Ağa’nın ve Karaosmanzâde Hacı Mehmed Ağa’nın kaza merkezinde inşa 
ettirdiği üç tane medrese yer almaktadır44. 

Öğrenci sayıları göz önüne alındığında, kazadaki medreselerin farklı 
büyüklükte olduğunu söylemek mümkündür. 1319/1901 yılındaki öğ-
renci sayılarına bakıldığında, 28 medreseden 7’sinin öğrenci sayısının 1-
10 arasında, 11’inin 11-20 arasında, altısının 20-30 arasında, ikisinin 
30-40 arasında ve birer tanesinin de kırk yedi ile elli beş arasında öğren-
cisinin bulunduğu görülmektedir. Kazada öğrenci sayısı en fazla olan 
medreseler içerisinde Kara Ali mahallesindeki Sandıkçı medresesi (55), 
Küçük Musa Ağa mahallesindeki Acem Hanı medresesi (47) ve Sarı Ağa 
mahallesindeki Hacı Süleyman Efendi medresesi (40) yer almaktadır. En 
az öğrencisi bulunan medreseler ise bir öğrenci ile Ağa oğlu mahallesin-
deki Uçarcı Medresesi, ikişer öğrenci ile Yaya köyündeki Karaosmanzâde 
Mustafa Ağa Medresesi ile Osman Efendi Medresesi, üç öğrenci ile Cin 
Osman mahallesindeki Karaosmanzâde Hacı Hüseyin Ağa medresesidir. 

1316/1898-1319/1901 ve 1321/1903 yıllarına ait maarif salnamele-
rinde tabloda belirtilen medreselerde okuyan öğrenci sayıları verilmiştir. 
Medreselerde okuyan öğrenci miktarı yıllar itibariyle farklılık göstermek-
tedir. Dokuz medresenin öğrenci sayısında azalma, on üç medresede ar-
tış, bir medresede ise aynı sayıda kalmıştır. Tabloda belirtilen ilk beş 
medresenin öğrenci sayıları ise sadece 1319/1901 yılında verilmiştir. 

4- Kütüphaneler 

Hayır sahibi kişilerin kurdukları vakıf eserleri içerisinde kütüphane-
ler de yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nde kurulmuş olan kütüphanele-
rin çok büyük bir bölümünün vakıf eseri olduğu görülmektedir. Kütüp-
haneler ayrı bir bina şeklinde kuruldukları gibi, medrese, cami veya tek-
ke içerisine de kurulabiliyordu. Kurulan bu kütüphaneler öğrenim gören 
öğrencilerin, cami cemaatinin ve halkın istifadesine açık idi. 
                                                           
44 Karaosmanoğullarının Kırkağaç’taki diğer imar faaliyetleri için bkz. Yuzo Nagata, Tarihte 

Ayanlar Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, TTK, Ankara, 1997, s. 160-161. 
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Kırkağaç’ta da biri XIX. yüzyılın ilk yarısında diğeri de XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında kurulmuş iki kütüphane bulunmaktadır. 1317/1899 yılı 
Maarif salnamesindeki bilgiye göre, bu kütüphanelerden birini Asmalı’da 
Somalı Bilal Ağa 1248/1832 yılında, diğerini ise Süleyman Efendi 1304/ 
1886-1887 yılında yaptırmıştır. 1301/1883 yılı Aydın Vilâyeti salnâme-
sinde kazada içinde 315 cilt kitabın yer aldığı bir kütüphanenin bulun-
duğu ve bu kütüphanenin elli yıl önce Somalı Bilâl Ağa tarafından yaptı-
rıldığı belirtilmektedir45. Maarif salnamelerindeki bilgilere göre ise, Bilal 
Ağa kütüphanesinde 1316/1898’de 383, 1317/1899’da 384, 1318/ 
1900’da 1053, 1321/1903’te 1053 kitap bulunmaktadır46. Bu bilgilerden 
Bilal Ağa kütüphanesine sonradan kitap vakfedildiği anlaşılmaktadır. 
Maarif salnamelerinde Kırzade Süleyman Efendi kütüphanesindeki kitap 
sayısı ise 1898’de 625, 1899’da 670, 1900 ve 1903’te 1314 olarak veril-
miştir47. Bu rakamlar her iki kütüphanedeki kitap sayının zamanla arttı-
ğını göstermektedir. Günümüzde her iki kütüphane ayakta değildir. 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat sonrasında medreseler ve askerî mek-
tepler yanında yeni eğitim kurumlarının eğitim hayatına girdiği görülmek-
tedir. Bu eğitim kurumlarının faaliyetlerini istenilen şekilde sürdürmeleri-
ni temin etmek için vilayetlerde maarif meclisleri sancak ve kazalarda ma-
arif komisyonları kurumuştur. Tanzimat sonrasında açılan bu eğitim ku-
rumları içerisinde imparatorluğun her köşesine yayılma imkanı bulmuş 
olanları sıbyan mekteplerinin yerini almış olan iptidâî mektepleri ile onun 
üzerinde öğretim yapan rüşdiyelerdir. Abdülhamit devrinde artık hemen 
hemen her kazada bir iptidâî ve rüşdiye mektebi bulunmaktadır. İlk ve or-
ta öğretimdeki bu gelişmenin yansıması olarak Kırkağaç kazasında gerek 
Müslümanlara gerekse Rumlara ve Ermenilere ait iptidâî ve rüşdiye mek-
tepleri açılmış ve buralara muallimler görevlendirilmiştir. Kazada Rum ve 
Ermeni kız öğrencilerin öğrenim gördükleri rüşdiye mektebi mevcut iken, 
Müslüman kız öğrencilerin devam ettikleri rüşdiye mektebi bulunmamak-
tadır. Bu durum gayrimüslimlerin eğitim faaliyetlerine daha fazla önem 
verdiği şeklinde yorumlanabilir. Kazada çoğunluğu halkın yardımı ile ya-
pılmış büyüklü küçüklü 28 tane medrese bulunmaktadır. Bu sayı kazanın 
bağlı bulunduğu Manisa’daki medrese sayısına (36) çok yakındır. Kazanın 
sahip olduğu fazla sayıdaki bu eğitim kurumlarının ve iki adet kütüpha-
nenin kazada yaşayan kişilerin bilgisinin ve kültürünün artmasına katkı-
da bulunduğunu düşünmek doğru olacaktır. 
                                                           
45 Salnâme-i Vilayet-i Aydın, 1301, s. 175. 
46 Salname-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiye, 1316, s. 936-937; 1317, s. 1036-1037; 1318, s. 

1101, 1321, s. 388. 
47 gös. yerler. 
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TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA YAPILAN        
17 ŞUBAT 1927 TARİHLİ MODUS VİVENDİ 

Doç. Dr. Erdal AÇIKSES* - Ebru GÜR** 

Tarih boyunca inişli-çıkışlı bir seyir takip eden Türk-Amerika ilişkile-
rinde ilk tanışma, ticaret vesilesiyle Akdeniz’de başlamıştır. Gayr-i resmi 
olarak başlayan bu ilişkiler, 20. yüzyılın ilk yarılarına kadar siyasi ol-
maktan ziyade; dinî, kültürel, ticari ve ekonomik boyutta yoğunlaşmıştır. 

1830 yılında resmiyet kazanmasıyla yoğunlaşan Türk-Amerikan iliş-
kileri, özellikle Türkiye’deki Amerika konsolos ve misyonerlerinin zararlı 
faaliyetleri, iki ülke arasında ilişkileri menfi yönde etkilemiştir. Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında iki ülke arasında gayr-i resmi ilişkiler devam 
etse de resmi ilişkiler kesilmiş, fakat Amerika çeşitli menfaatleri gereği 
Türkiye ile ilişkilerini yeniden sağlamak istemiştir. Bu suretle 17 Şubat 
1927 tarihinde iki ülke arasında nota alışverişi yoluyla resmi ilişkiler ye-
niden düzenlenmiş; bu düzenlemeye geçici niteliğinden dolayı Modus Vi-
vendi denilmiştir. Bu şekilde ilişkiler yeniden tesis edilerek, karşılıklı elçi 
ataması yapılmıştır. Bu düzenleme; iki ülke arasında geçmişte kesilen 
ilişkileri yeniden sağlaması, her ne kadar yürürlüğe girmemişse de Lo-
zan’da Türkiye ile Amerika arasında 6 Ağustos 1923 tarihinde imzalan-
mış olan antlaşmaya atıfta bulunması ve gelecekteki Türk-Amerikan iliş-
kilerine yön vermesi açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türk-Amerikan İlişkisi, Türkiye-Amerika. 

The Modus Vivendi Between Turkey And USA Dated February 17, 1927 
The first meeting of the Turkish-American Relations, which has taken 

place in a fluctuating structure during the history, has been started by 
                                                           
* Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, eacikses@firat.edu.tr 

** Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, ebr1234@mynet.com 
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means of trade in Mediterranean Sea. These relations firstly established 
unofficially have focused on religious, cultural, commercial and economic 
dimensions more than being political until the first half of 20th Century. 

Particularly, the harmful activities of the American Consulates and the 
Missioners within Turkey have affected the Turkish-American Relations ne-
gatively that has been established officially in 1830. After the First World 
War the official relations between the two countries unless the unofficial in-
tercourses have been broken. However USA have tried the reestablish the 
relations with Turkey for the sake of several benefits. In this wise the offici-
al relations have been rearranged by mutual diplomatic notes at February 
17, 1927 and called as Modus Vivendi owing to its temporary character. By 
this way the relations have been reestablished and mutual ambassador 
appointments have been effected. Since restarting the relations that have 
been broken with previously, and although had not been came into force 
ascribing to the agreement signed between Turkey and USA at August 6, 
1923 in Lausanne, and giving guidance to the Turkish-American Relations 
in the future; this arrangement is of importance. 

Key words: Turkish-American Relationship, Turkish-America. 

Türkiye ile Amerika’nın İlk Münasebetleri 

Türkler ile Amerikalıların ilk tanışmaları; Akdeniz’in engin sularında, 
18. yüzyılda ticari münasebetler vesilesiyle gayr-i resmi olarak başlamış-
tır. ABD “Monroe Doktrini”∗ ilkeleri çerçevesinde Avrupa meseleleri karşı-
sında kendini soyutlayıp bir izolâsyon politikası takip ediyor görünse de, 
emellerini misyonerler vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu dö-
nem ne tesadüftür ki Amerikalı misyonerlerin Anadolu coğrafyasında 
faaliyetlerinin başladığı yıllara tekabül etmektedir1. Bu yönüyle Türkiye 
                                                           
∗ Dünya meseleleri karşısında Amerika’nın izleyeceği politikaları, dönemin Amerika Cum-

hurbaşkanı James Monroe, 2 Aralık 1823’te kongrede belirtmiştir. Kongrede, Amerika’nın 

Avrupa’nın meselelerine karışmayacağını, buna karşılık Avrupa’nın da Amerika’nın işlerine 

karışmaması isteniyordu. “Monroe Doktrini” hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Amerikan Tari-

hinin Ana Hatları, Amerikan Haberler Merkezi, Ankara, 1965, s. 71; Amerika Tarihinin Ana 

Hatları, ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul, 1951, s. 83; İlhan Lütem, Amerika’yı Tanıyalım, 

Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul, 1966, s. 87-89. 
1 Yavuz Güler, “Osmanlı Devleti Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri (1795-1914)”, Gazi Üniver-

sitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, Kırşehir, 2005, s. 230. Türkiye’ye misyo-

nerlerin gelişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için belli başlı şu kaynaklara bkz. Erdal 

Açıkses, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, 2003; Uygur Kocabaşoğlu, Anadolu’daki Amerika, İmge Kitapevi, Ankara, 2000; Os-

man Cilacı, Hıristiyanlık Propagandası ve Misyoner Faaliyetleri, Ankara, 1982; Esra Danacı-

oğlu, Anadolu’da Amerikan Misyoner Faaliyetleri (1820-1914), Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1987; Erol Güngör, Türkiye’de 
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ile ABD arasındaki ilişkilerin başlayıp gelişmesinde tüccar ve misyoner-
lerin büyük rolü olduğu söylenebilir. 

Türk-Amerikan münasebetlerinin başlaması anlamında ilk teşebbüs-
ler Amerika’dan gelmiştir. Çünkü Amerika, Bağımsızlık Savaşı’nı kazan-
dıktan sonra genişleyip gelişebilmesi için Türkiye’nin bulunduğu coğraf-
yayı kendine sıçrama tahtası olarak görmüştür. Anadolu coğrafyası; 
Amerika’nın Balkanlar, Yakındoğu ve Karadeniz’deki hedeflerine ulaşma-
sı bakımından elverişli bir yapıya sahipti. Bu hedeflere bağlantılı olarak 
Amerika, ticari olarak diğer Avrupa devletlerinin sahip olduğu imkânlara 
kavuşmak, Türkiye coğrafyasında yaşayan yurttaşlarını koruyup ayrıca-
lıklı hale getirmek için Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak istemiştir2. 

Fakat ilk dönemlerde Türkiye “coğrafi mesafenin uzak oluşu, Amerika 
ve vatandaşlarının Türkiye coğrafyasında yeterince tanınmamış olması, 
Amerika’dan siyasi ve ticari beklentinin olmaması, Amerika’nın İngilte-
re’nin düşmanı olması (çünkü o dönemlerde Osmanlı Devleti ile İngiltere 
yakın ilişkiler kurmuştur), 1821 yılında Mora’daki Yunan İsyanı’nda 
ABD’nin tutumu”3 gibi sebeplerden dolayı Amerika ile yakın ilişkiler kur-
ma eğilimi göstermemiştir. Ancak ilerleyen senelerde Türkiye, Avrupa 
devletlerine karşı bir denge unsuru olarak Amerika’yı görecek ve bu şe-
kilde ilişkiler gelişmeye başlayacaktır. 

İlk Türk-Amerika münasebetleri ticari anlamda başlamıştır. Bu ticari 
ilişkileri başlıca üç dönemde incelemek mümkündür. Bunlar; ilk temas-
tan 1830 Ticaret Antlaşması’na kadar olan dönem, 1830-1862 yılları 
arasında yapılan antlaşmaların yaşandığı dönem ve 1862-1917 yılları 
arasında yapılan, ticaretin yanında4 siyasi tartışmaların yoğunlaştığı son 
dönemdir. 

Amerika, Akdeniz’de ticaret yapan yurttaşlarını korumak ve imtiyaz-
lar sağlamak maksadıyla, ilk olarak Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da-
ki topraklarının yöneticileriyle yakın ilişkiler içine girmiş5; 1795’de Ceza-
yir, 1796’da Trablusgarp ve 1797’de Tunus ile “Dostluk ve Ticaret Ant-
                                                                                                                                        
Misyoner Faaliyetleri, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1999; Erol Kırşehirlioğlu, Türkiye’de Mis-

yoner Faaliyetleri, İstanbul, 1963; İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ya-

bancı Okullar ve Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2003; Şamil 

Mutlu, Osmanlı Devleti’nde Misyonerlik Faaliyetleri, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2005; 

Necdet Sevinç, Osmanlıdan Günümüze Misyoner Faaliyetleri, Milenyum Yayınları, İstanbul, 

2002. 
2 Çağrı Erhan, Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara, 2001, s. 94, 97-98. 
3 Çağrı Erhan, a.g.e., s. 107-109. 
4 Nurdan Şafak, Osmanlı-Amerikan İlişkileri, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2003, s. 

98. 
5 Çağrı Erhan, “1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları”, Belle-

ten, C. LXII, S. 234, Ankara, Ağustos 1998, s. 457. 
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laşmaları” imzalamıştır6. İlişkiler yavaş yavaş gelişmiş, neticede 1797’de 
ilk Amerikan ticaret gemisi7 İzmir’e kadar gelmiş ve 1811’de ilk Ameri-
kan şirketi İzmir’de bir temsilcilik açmıştır. Yine İzmir’de 1824 yılında 
gayr-i resmi ilk Amerikan Konsolos’u görev yapmaya başlamıştır8. 

Mora İsyanına destek vermek için, Türk donanmasının 1827 yılında 
İngiliz, Fransız ve Rus ortak donanmalarınca Navarin’de yakılması, 
Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuştur. Şöyle ki; do-
nanmamızın yeniden inşasında Amerikalılardan yardım talep edilmiş bu 
da resmi ilişkilerin başlaması anlamında özellikle Amerika için bir fırsat 
olmuştur. Nitekim bu olaydan kısa zaman sonra Türkiye ile Amerika 
arasında 7 Mayıs 1930 yılında “Ticaret ve Dostluk Antlaşması” imzalan-
mıştır9. 
                                                           
6 Orhan Koloğlu, “Türk’le Amerikalı’nın Tanışması”, Tarih ve Toplum Dergisi, C. 28, S. 163, 

İstanbul, Temmuz 1997, s. 17; Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerika Münasebetlerine Kısa Bir 

Bakış (1800-1959), Ankara, 1959, s. 8; Amerika’nın Cezayir ile yaptığı antlaşmanın orijinal 

metni için bkz. Mine Erol, “Amerika’nın Cezayir ile Olan İlişkileri (1785-1816)”, İ. Ü. Tarih 

Dergisi, S. XXXII, İstanbul, 1979, s. 701-709; Amerika’nın Tunus ile yaptığı antlaşmanın 

metni için bkz. Mine Erol, “Amerika’nın Tunus ile Olan İlişkileri (1796-1815)”, A.Ü.D.T.C.F. 

Tarih Araştırmaları Dergisi, C. XXX, S. 1-2, Ankara, 1982, s. 118-124; Amerika’nın Trablus-

garp ile yaptığı antlaşmanın metni için bkz. Mine Erol, “Amerikan Trablusgarp İlişkileri”, 

A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 13, S. 24, Ankara, 1980, s. 130-133. Ayrıca tüm 

bu antlaşmalar için bkz. Akdes Nimet Kurat, “Berberi Ocakları ile Amerika Birleşik Devletle-

ri Münasebetleri (1774-1916)”, A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, C. II, S. 2-3, Ankara, 

1964, s. 175-214. 
7 Fuat Köprülü, “Tarihte İlk-Türk Amerikan Münasebetleri”, Belleten, C. 51, S. 200, Ankara, 

1987, s. 929. 
8 Orhan Koloğlu, “Türk’le Amerikalı’nın Tanışması”, s. 18. 
9 İhsan Ilgar, “İlk Türk-Amerikan Ticaret Anlaşması”, Hayat Tarih Mecmuası, C. 2, S. 9, İs-

tanbul, 1969, s. 4-7. Antlaşmanın tam metni için bkz. Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk-Ame-

rikan Münasebetleri (Açıklamalı), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 1-6; Necdet 

Kurdakul, Osmanlı Devleti’nde Ticaret Antlaşmaları ve Kapitülasyonlar, İstanbul, 1981, s. 

195-196; Çağrı Erhan, a.g.e., s. 124-126. 

Bu antlaşma ile Türkiye, Amerika’ya ayrıcalık vermiş ve bunun sonucunda Amerika “en 

fazla gözetilen ülke” statüsüne getirilmiştir. Çünkü antlaşmanın 4. maddesine göre; Ameri-

kalı vatandaşların Osmanlı Devleti tarafından değil de elçilikler tarafından kontrol edileceği, 

işlediği suçlardan dolayı sadece elçilik tarafından sorumlu tutulacağı ve elçilikle cezalandırı-

lacağı hususları bir nevî kapitüler nitelikteydi. Roger Trask, The United States Response to 

Turkish Nationalism and Reform (1914-1939), (mikrofilm), Mineapolis, 1986, s. 5-6. Aynı za-

manda Amerikan ticaretinin gelişmesine ve Amerikan tebaasından olan kişilerin Osmanlı 

vatandaşlarıyla yakın ilişkiler kurmasına imkân sağlayacak olan antlaşmanın 3. maddesi de 

Amerikalıların lehine bir gelişmeydi. Bunun yanında bu antlaşma ile Amerikan ticaret gemi-

lerinin Osmanlı limanlarından yararlanması sağlanıyor, devletler birbirlerinin ülkesinde 
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İlişkilerin yoğunlaşması ve çıkan problemler neticesinde yeni bir ant-
laşma yapılmasına ihtiyaç duyulması sonucunda; 1862 yılında Amerika 
ile ikinci bir “Ticaret ve Dostluk Antlaşması”10, 11 Ağustos 1874 yılında 
ise “Suçluların İadesi” ve “Tabiiyet” Antlaşmaları imzalanmıştır11. İlişkile-
rin gelişmesiyle beraber Türkiye’ye gelen Amerikalıların sayısı hızla art-
mış, tüccar ve diplomatların haricinde seyyahlar, yazarlar ve misyonerler 
Türkleri yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır12. 

İki ülke arasında ilişkilerin gelişmesiyle Amerika’dan Türkiye’ye yo-
ğun biçimde akın etmeye başlayan misyonerlerden Anadolu’da en etkili 
olanları, 1810 yılında Amerika’nın Boston şehrinde kurulmuş olan 
“American Board of Commisioners for Foreign Mission” kuruluşu tara-
fından 1819 yılından itibaren Anadolu coğrafyasına gönderilen misyo-
nerlerdir13. Türkiye’ye ilk Amerikalı misyonerler 1820 tarihinde gelen 
Plinny Fisk ve Levi Parsons’dur14. İlk misyoner okulu ise 1824’de Bey-
rut’ta, Anadolu’da ise İzmir’de 1826’da Mary Reynold tarafından açılmış-
tır15. ABD, emperyalist emellerini gerçekleştirmek için en uygun araç 
olarak misyonerleri görmüş, bu sebeple de “misyoner faaliyetleri açısın-
dan Türkiye Asya’nın anahtarıdır”16 düsturuyla da en uygun yer olarak 
Türkiye coğrafyasını seçmiştir. 
                                                                                                                                        
konsolosluklar açmayı kabul ediyorlar, Amerikan gemilerinin boğazlardan geçiş serbestîsi 

sağlanıyordu. Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu, İstanbul, 1970, s. 97; Enver 

Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VII, 2. Baskı, Ankara, 1977, s. 251. 

Bu antlaşma açık ve gizli olarak iki kısımda ele alınmıştır. Gizli maddede Amerika’nın Os-

manlı Devleti hesabına savaş gemisi yapacağı ve Türkiye’de yapılacak gemiler için kerestele-

rin Amerika’dan temin edileceği belirtiliyordu. Fakat bu gizli madde Amerika Senatosu tara-

fından reddedilmiştir. Gizli maddenin ayrıntıları için bkz. Çağrı Erhan, “a.g.m.” s. 457-465. 
10 Bu antlaşmada da 1830 antlaşmasında olduğu gibi Amerika “en fazla gözetilen ülke” sta-

tüsünde bırakılmıştır. 1839’dan beri % 8 olarak geçerli olan ihraç gümrüğü resminin, za-

manla % 1’e kadar indirileceği, ithal gümrüğü resminin ise % 1 olarak kalacağı belirtilmiştir. 

Fuat Köprülü, “a.g.m.” s. 934. Antlaşmanın tam metni için bkz. Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 7-

13; Necdet Kurdakul, a.g.e., s. 335-342. 
11 Antlaşmaların tam metni için bkz. Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 14-18. 
12 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 24. 
13 Erdal Açıkses, “Osmanlı Devleti’ndeki Misyonerlik Faaliyetleri İle İlgili Bir Değerlendirme 

(İki Merkezden Örnekler)”, Osmanlı Ansiklopedisi, C. II, Ankara, 1999, s. 194. 
14 Frank Stone, Academies for Anatolia, Boston, 1984, s. 27-28; Henry Elisha Allen, The 

Turkish Transformation A Study in Social and Religious Development, Chicago, 1935, s. 146; 

A. Le Chatelier, La Conquete du Monde Musulman Missions Evangeliques Anglo-Saxones et 

Germeniques, Paris, 1912, s. 150; Joseph L. Grabill, Protestant Diplomacy and the Near East 

Missionary Influance on American Policy 1810-1927, Minneapolis, 1971, s. 4-6. 
15 Erdal Açıkses, a.g.e., s. 36, 38, 40. 
16 Uygur Kocabaşoğlu, a.g.e., s. 20. 
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Her iki ülke de resmi ilişkilerin başlaması üzerine karşılıklı konsolos-
luklar açmışlar ve elçi göndermeye başlamışlardır17. Bu dönemlerde ABD, 
konsolos-misyoner ikilisiyle Anadolu coğrafyasında aleyhte çalışmalarını 
yoğunlaştırmış, özellikle azınlıklar18 ve bilhassa yıllardan beri huzur içinde 
yaşayan Ermenileri devlete karşı kışkırtarak, Ermenilerin zararlı faaliyet-
lerde bulunmasını teşvik etmişlerdir19. Bu yönüyle günümüzde de devam 
eden “Ermeni Meselesi”nin ortaya çıkmasında Amerikalı misyoner ve kon-
soloslarının önderlik ettiklerini söyleyebiliriz. Amerika sayesinde çeşitli 
                                                           
17 ABD, Davıd Porter’i İstanbul maslahatgüzarı olarak atamış, ABD maslahatgüzarı 1839’da 

ise mukîm elçilik düzeyine, 1882’de ortaelçilik düzeyine, 1906 yılında ise büyükelçilik düze-

yine çıkarılmıştır. Osman Özsoy, “Türk-Amerikan İlişkilerinin İlk Dönemi ve Amerika’daki 

İlk Tanıtım Faaliyetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 114, İstanbul, Haziran 1998, 

s. 195; Orhan Koloğlu, “Türk’le Amerikalı’nın Tanışması”, s. 18. ABD İzmir Konsolosluğu’-

nun yanında, resmi ilişkilerin başlaması üzerine; İstanbul, Selanik, İstanköy, Bozcaada, İs-

kenderiye, Beyrut, Kudüs, Bursa ve Çanakkale’de konsolosluklar açmıştır. Türkiye ise; 

ABD’deki ilk konsolosluğunu 1845’de bir irade ile Zapçıoğlu Abraham’ın Şehbender olarak 

atanması ile başlatmış, diplomatik anlamda ise 1866 yılındaki Girit İsyanı sonucunda Ame-

rika’da konsolosluk açmaya başlamıştır. Adnan Şişman, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Dev-

leti’nde Yabancı Devletlerin Kültürel ve Sosyal Müesseseleri, Atatürk Araştırma Merkezi, An-

kara, 2006, s. 27; Osman Özsoy, “a.g.m.” s. 195. 

İtalya sefiri olan Ahmed Rüstem Bey 1866’da elçi olarak ABD’ne gönderilmiş, 1867 yı-

lında ise Fransız kökenli Blacque Bey, elçi tayin edilmiştir. Orhan Koloğlu, “Osmanlı Devle-

ti’nde Liberal Ekonominin Savunucusu: Blacque (Blak) Bey”, Tarih ve Toplum Dergisi, C. 10, 

S. 57, İstanbul, Eylül 1988, s. 143-147; Nurdan Şafak, a.g.e., s. 57; Mine Erol, Birinci Dün-

ya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, Ankara, 1976, s. 47; Berrak Kur-

tuluş, Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Göçü: Göç Süreci ve Özellikler, Türk Dünyası Araş-

tırmaları Vakfı, İstanbul, 1999, s. 44. 1881 yılında New York, Baltimore, Chicago, Boston, 

Philadelphia ve New Orleans şehirlerinde Türkiye konsoloslukları bulunmaktaydı. Bunların 

yanı sıra; Washington, San Fransisco, Norfolk şehirlerine bazen fahri konsolosluklar atan-

mıştır. Çağrı Erhan, a.g.e., s. 152. 
18 Osman Özsoy, “a.g.m.” s. 195. 
19 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), (Genişletilmiş İkinci 

Baskı), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2007, s. 52. Ayrıca bkz. Metin Kopar, 

“Amerika Birleşik Devletleri’nin Ermeni Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 

152, İstanbul, s. 135-146. 

Misyonerler Ermenilerin haricinde, Anadolu coğrafyasında Müslüman unsurları ve diğer 

önemli azınlık olan Rumları da kışkırtmışlar, örneğin bu hedeflerine yönelik olarak Merzifon 

Amerikan Koleji binasında Rum-Pontus teşkilatını kurmuşlardır. İlknur Polat, “Atatürk ve Milli 

Eğitim”, Atatürk Yolu, A. Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yıl 2, S. 3, Ankara, Mayıs 

1989, s. 439-440. Ayrıca Merzifon’da kurulan kolejin Ermeni olaylarındaki rolü için bkz. Erdal 

Açıkses, “Merzifon Amerikan Koleji’nin Kuruluş ve Faaliyetleri İle İlgili Kısa Bir Değerlendirme”, 
XIII. Türk Tarih Kongresi, C. III, Kısım I, Ankara, 4-8 Ekim 1999, Ankara, 2002, s. 875-884. 
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alanlarda güçlendiğini hisseden Ermeniler, Lozan’da imzalanan 6 Ağustos 
1923 tarihli antlaşmanın Amerikan Senatosu’ndan geçmesini engelleyecek 
ve esas konumuz olan 1927 tarihli Türkiye-Amerika nota verişimine (hatta 
o tarihten günümüze) kadar olan dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinin 
gelişmesine tabir-i yerindeyse ayak bağı olacaklardır. 

Ermenilerin Anadolu coğrafyasındaki menfi tutumları dolayısıyla olu-
şan gerginlikler, artık Türkiye topraklarında rahatça hareket edemeyen 
misyonerlerin şikâyetleri ve Türkiye tabiiyetinden çıkmalarına izin veril-
mediği için istedikleri halde, ABD vatandaşlığına geçemeyenlerin taleple-
ri 20. yüzyılın başlarında Türk-Amerikan ilişkilerinin esas konularını 
oluşturuyordu20. Bu şikâyetler, zaman içinde Amerika’da Türkiye aleyh-
tarı lobi ve kamuoyu oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

II. Mahmut (1800-1839) döneminde resmi olarak başlayan ilişkiler, II. 
Abdülhamit (1876-1909) döneminde oldukça yoğunlaşmıştır21. Bu dö-
nemlerde özellikle II. Meşrutiyet’in sağladığı serbest ortamdan yararlan-
mak isteyen Amerika, Anadolu’da petrol kuyuları işletmek ve demiryolu 
inşaatı imtiyazını almak için teşebbüse geçmiştir. Bu anlamda Anadolu 
ve çevresinde İngiliz, Fransız ve Almanların başlatmış olduğu demiryolu 
ve zirai imtiyazlar elde etme çabasına 1907’den itibaren Amerika da ka-
tılmıştır22. Amerika’dan Amiral Colby M. Chester 1909’da Türkiye’ye ge-
lerek incelemeler yapmış ve bir proje hazırlamıştır. Fakat çeşitli sebep-
lerle bu proje 1923 tarihine kadar sürüncemede kalmıştır23. 

Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Türkiye-Ame-
rika Münasebetleri 

Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Almanya’nın yanında savaşa 
girmesiyle Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik münasebetler 1927 
                                                           
20 Çağrı Erhan, a.g.e., s. 375. 
21 Nurdan Şafak, a.g.e., s. 45. 
22 Yaşar Semiz, Türk Amerikan Münasebetleri Işığında Chester Demiryolu Projesi, Ankara, 

1995, s. 47. Chester Projesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bilmez Bülent Can, Demiryo-

lundan Petrole Chester Projesi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000; Selim İlkin, “Chester 

Demiryolu Projesi”, Türkiye İş Bankası Atatürk Sempozyumu, Ankara, 1981; Yahya Sezai Te-

zel, “Birinci Büyük Millet Meclisi Anti-Emperyalist miydi? Chester Projesi”, A. Ü. Siyasal Bil-

giler Fakültesi Dergisi, C. XXV, S. 4, Ankara, Aralık 1970, s. 287-318. 
23 Chester Projesi’ne göre; Anadolu’da 1500 km uzunluğunda demiryolu inşa edilecek, aynı 

zamanda hat boyundaki madenler de Amerikan şirketi olan “Ottoman-American Develop-

ment Company” tarafından işletilecekti. Chester Projesi; İngiliz, Alman ve Fransızların işine 

gelmediğinden buna çok bir şekilde sert muhalefet etmişlerdir. Neticede gerek Amerikan şir-

ketinin ilk mali taahhüdünü yerine getirmeyişi, gerek diğer devletlerin tepkileri ve gerekse 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine bu proje sürüncemede kalmış, Lozan Konferan-

sı esnasında yeniden gündeme gelmiştir. Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 39. 
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yılında imzalanan antlaşmaya kadar -her ne kadar gayr-i resmi devam 
etse de- resmi olarak kesintiye uğramıştır. 

Bu dönemde ABD, İsveç Elçiliği kanalıyla Türkiye’deki Amerikan vatan-
daşlarının haklarını korumaya çalışmıştır24. İttihat ve Terakki yönetimi 
Amerika’yı kendi taraflarına çekebilecek politikalar izlemiş, kapitülasyon-
ları tek taraflı kaldırdığını ilan ederken, Amerikan çıkarlarına dokunulma-
yacağına dair teminat vermiştir25. Türkiye bunu ispatlamak için olsa gerek 
1 Ekim 1914’te Enver Paşa, Robert Kolej’de açılış törenine katılmıştır26. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda 8 Ocak 1918 tarihinde ABD başkanı 
Woodrow Wilson27, görünüşte dünya barışının sağlanması için, ama ger-
çekte Amerika kendi menfaatlerini garanti altına almak gayesiyle tarihe 
“Wilson Prensipleri”28 adı ile geçen 14 maddelik barış ilkelerini sunmuş-
tur. Bu ilkelerden Türkleri ilgilendiren en önemli maddesi şüphesiz 12. 
madde29 idi. Bu madde ile bazı Türk basını ve aydınları Türkiye’de “Mi-
                                                           
24 Çağrı Erhan, a.g.e., s. 388. 
25 Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Nesimi Bey, Amerika Büyükelçisi’nden özür dilemiş, 

Amerikan okulları ve misyonerlik kurumlarına karışılmayacağını söylemiştir. Fahir Armaoğ-

lu, “Türkiye’deki Amerikan Okulları Krizi 1927-1928 (Bir Laiklik-Milliyetçilik Olayı)”, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, C. XIII, S. 37, Ankara, Mart 1997, s. 1. 
26 Mine Erol, Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, s. 53. 
27 Amerika 1912 seçimlerinde Woodrow Wilson’u Cumhurbaşkanı olarak seçmişti. Wilson, 

Osmanlı Devleti’nin yıkılacağını öngördüğünden, o dönemlerde boş bulunan Amerika’nın İs-

tanbul Büyükelçiliği’ne atama yapma gereği duymamış, daha sonra Morgentha’u İstanbul 

Büyükelçiliği’ne atamıştır. Almanya’nın zafer kazanmasında kendi güvenliği için bir tehdit 

gördüğü için Birinci Dünya Savaşı’na katılmıştır. Savaşa girmiş fakat Osmanlı Devleti ile 

menfaatlerini muhafaza etmek için savaşmamıştır. Savaştan sonra, izlediği politikanın te-

melinde deniz egemenliği ve serbest ticaret yani “açık kapı” veya “fırsat eşitliği” ilkesi gelmiş-

tir. Bu ilkeye göre; Amerika çıkarları diğer devletlerden daha az olmamalıdır. Fahir Armaoğ-

lu, “Atatürk Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri”, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Ata-

türk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000, s. 282-283; Murat Sarıca, Birinci Dünya Savaşı’ndan 

Sonra Avrupa’da Barışı Kurma ve Sürdürme Çabaları, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler 

Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1982, s. 112. 
28 Wilson Prensipleri’nin maddeleri için bkz. ABD Dışişleri Bakanlığı, a.g.e., s. 140 vd.; Sela-

hi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 

1995, s. 3-7. Bugün sözde dünyanın güvenliğini, barışını üstlenmiş gözüken Amerika, bu 

hamiliğine o yıllarda soyunmuştu. Ama gerçekte emperyalist hedeflerini gerçekleştirmek is-

tediğini söyleyebiliriz. 
29 Bahsi geçen 12. madde şudur: “Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk olan bölümlerinin güven-

celi egemenliği sağlanmalı; fakat şu sırada Türk yönetimindeki öteki azınlıklara, kuşku götür-

meyen biçimde, yaşam güvenliği ve hiçbir zaman yok edilmeyecek özerk gelişme fırsatı veril-

melidir…” İsmail Soysal, “Türk-Amerikan Siyasal İlişkilerinin Ana Çizgileri”, Belleten, C. XLI, 

S. 162, Ankara, Nisan 1977, s. 258. 
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sak-ı Milli”nin gerçekleştirileceğine inanmıştır30. Öyle ki; bu madde ile 
Türkiye’de savaştan çıkmanın yollarından biri olarak görülmüş, hatta 
Amerikan mandası iddiası bulunan bir de “Wilson Prensipleri Cemiyeti” 
adında bir cemiyetin kurulmasına neden olmuştur. Bu suretle kamu-
oyunun dikkati çekilmeye çalışılmıştır31. 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması üzerine Türkiye ile ABD ilişkile-
ri yeniden tesis edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle Lewis Heck adlı bir 
diplomat 1918 yılından sonra Türkiye’ye ilk Amerikan temsilcisi olarak 
gelmiştir. Aynı yıl, Amerika’nın Doğu Akdeniz Donanması Komutanı olan 
Tuğamiral Mark Lambert Bristol İstanbul’a gelmiş ve 1919 yılında Yük-
sek Komiser olarak atanmıştır. Amiral Bristol 1919-1927 yılları arasında 
Türkiye’de Amerika’yı yarı resmî olarak temsil etmiştir32. Mustafa Kemal, 
Milli Mücadele yıllarında Amerika ile yakın ilişkiler kurulmasının gerek-
tiğine inanıyordu33. Bunun esas sebebi, İtilaf Devletleri’ne karşı Wil-
son’un milliyetler ilkesi vasıtasıyla Amerika’yı milli mücadelemizin ya-
nında yer almasını sağlamaktı34. 

Sivas Kongresi esnasında Türkiye’deki bazı aydınlar “Amerikan Man-
dası” istemini dahi dile getirmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk, manda is-
teklerine karşı sert tepki vererek bu anlayışın ancak milli egemenlik ilke-
sini benimsemeyen hükümetler tarafından kabul görülebileceğini ifade 
etmiştir. Manda isteklerini Amerika yakından takip etmiş, özellikle bu 
kanalla Türkiye ticaretini ele geçirme amacını gütmüştür35. Türkiye’de 
bulunan Amiral Bristol de Türk kamuoyunu Amerikan mandasına ikna 
için çaba sarf etmiştir36. Sivas Kongresi sonunda alınan karar ile her yö-
nüyle bağımsız bir Türkiye’nin kurulması için manda istekleri reddedil-
miştir37. 
                                                           
30 Mehmet Şahingöz-Vahdet Keleşyılmaz, “Milli Mücadele Dönemi Türk Basınında Wilson 

Prensipleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XII, S. 35, Ankara, Temmuz 1996, s. 377. 
31 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2008, s. 107. 
32 Bilâl Şimşir, “Türk-Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar Bey’in 

Vaşington Büyükelçiliği (1920-1927)”, Belleten, C. XLI, S. 162, Ankara, Nisan 1977, s. 278-

279; Fuat Köprülü, “a.g.m.” s. 942. 
33 Bu hususta Mustafa Kemal Atatürk’ün 21 Şubat 1920’de Urfa’daki Kuvay-ı Milliye ko-

mutanı Namık Bey’e gönderdiği telyazısı ilginçtir. Bu telyazıda, Mustafa Kemal, Amerikalıları 

övmüş; Türkiye’de güvenli ve müreffeh bir hayat yaşamaları için gereken tedbirleri alacakla-

rını belirtmiştir. Atatürk’ün bu telyazısının metni için bkz. Selâhi Sonyel, a.g.e., s. 162-163. 
34 Fahir Armaoğlu, “Atatürk Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri”, s. 286. 
35 Selâhi Sonyel, a.g.e., s. 124-127. 
36 Selâhi Sonyel, a.g.e., s. 135. 
37 Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi esnasında cereyan eden manda tartışmalarını ay-

rıntılı şekilde Nutuk adlı eserinde açıklamıştır. Bkz. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (1919-

1927), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, s. 70-77. 
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Amerikan resmi çevreleri, 4 Eylül 1919 tarihinde başlayan Sivas 
Kongresi’nden elde edecekleri bilgileri, Paris’te o sıralarda başlamış olan 
Paris müzakerelerinde “Türk Meseleleri” konuşulurken kullanacaktı. Bu 
nedenle o sıralarda bulunan gazeteci Edgar Louis Browne, Sivas Kongre-
si ile ilgilenmekle görevlendirilmişti38. Bu gazetecinin, Sivas Kongresi 
müddetince yaptığı temaslar ve edindiği bilgiler sayesinde Türk milli da-
vasının haklılığına kanaat getirdiği birçok kaynakta belirtilmiştir39. 

General Harbord∗ başkanlığında bir heyet “Türkiye’de Manda İdaresi 
ve Ermeni Meselesi” ile ilgili olarak 1919 yılında Sivas Kongresi esnasın-
da Türkiye’ye gelerek, birtakım incelemelerde bulunmuştur. General 
Harbord’a verilen emirlerde dikkatimizi çeken; “…Sizden istenen görev, 
bu bölgedeki Amerikan menfaatlerini ve sorumluluklarını içine alan tarihi, 
coğrafi, politik, askeri, idari ve iktisadi yönleri inceleyip, bir rapor halinde 
sunmanızdır...”40 şeklinde ifade edilen cümle gerçekte Amerika politikası-
nı gözler önüne seriyordu. 

Mustafa Kemal Atatürk, General Harbord ile görüşerek Türkiye’nin 
milli davasını anlatma fırsatı bulmuştur41. General Harbord bir aydan 
fazla süren gezisinin sonunda “Report of the American Military Mission 
to Armenia” isimli raporunda; Doğu Anadolu’da Türklerin çoğunlukta ol-
duğunu ve buradakilerin Ermenileri tehdit ettiklerine dair bir bulguya 
rastlamadığını dile getirmiştir42. Fakat Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, 
Anadolu’da bir Ermenistan mandaterliği kurulmasını istediğinden, ra-
pordaki bu gerçeği ifşa etmekten imtina etmişti. Nihayetinde Amerikan 
Senato’su, Wilson’un isteğine rağmen, Doğu Anadolu’da bir Ermenistan 
mandaterliği kurulmasını 23’e karşı 52 oyla reddetmiştir43. 

İstanbul’daki Amerikan temsilcisi olan Amiral Bristol de 1920 yılında-
ki harp günlüğüne; “…Türk Hükümeti, bir göstermelikten başka bir şey 
değildir ve Türkiye üzerinde hiçbir kuvveti yoktur…”44 cümlelerini yazarak 
                                                           
38 Akdes Nimet Kurat, “Sivas Kongresi ve Amerikalı Gazeteci Edgar Louis Browne”, Son Çağ, 

Ankara, Güz 1963, s. 9. 
39 Akdes Nimet Kurat, “Sivas Kongresi ve Amerikalı Gazeteci Edgar Louis Browne”, s. 11; 

Selahi Sonyel, a.g.e., s. 131. Mustafa Kemal Atatürk, adı geçen gazeteci hakkında olumlu 

yorumlar yapmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Kemal Atatürk, a.g.e., s. 70. 
∗ James G. Harbord, Avrupa’daki Amerikan Kuvvetleri’nin Kurmay Başkanı’dır. 
40 Cemal Kutay, Türk Milli Mücadelesinde Amerika, İstanbul, 1979, s. 121. 
41 Fahir Armaoğlu, “Atatürk Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri”, s. 285. 
42 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. 1, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 

1991, s. 233. General Harbord’un raporu için bkz. Seçil Akgün, General Harbord’un Anadolu 

Gezisi ve (Ermeni Meselesine Dair) Raporu Kurtuluş Savaşı Başlangıcında, İstanbul, 1981, s. 

133-155; Cemal Kutay, a.g.e., s. 117-173. 
43 Fuat Köprülü, “a.g.m.” s. 942. 
44 Fuat Köprülü, “a.g.m.” s. 942. 
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gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Ama gerçekte Amiral Bristol, 
Anadolu’daki incelemelerinde Yunanlıları haksız bulmuştur45. Bu da 
Amerika’nın Türkiye’ye karşı dürüst bir politika izlemediğini, her defa-
sında ikili oynadığını göstermektedir. 

Paris Barış Konferansı’nda Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, kendi 
sunduğu “Wilson Prensipleri”ne ters düşerek, müttefiklerin de etkisinde 
kalarak46, Yunanlılar lehine tavır koymuştur. Oysaki Amerikalı uzmanlar 
yaptıkları incelemeler sonunda Yunanlıların hak iddia ettiği topraklar 
üzerinde Türk çoğunluğu olduğuna kanaat getirmişlerdi47. Zaten ABD’-
nin bu yıllarda Türkiye’ye temsilciler göndermesinin nedeni; Ermeni so-
runu hakkında bilgi toplamak, diğer müttefiklerin Anadolu’daki emelleri-
ni öğrenmek, Türkiye’de bazı aydınların Amerikan mandası isteklerinin 
niteliğini kavramaktı. Bunun yanında, Türkiye’deki Milli Mücadele’nin 
amaçları ile onun liderlerini değerlendirmek isteği de Amerika’nın temsil-
ciler göndererek öğrenmek istediği konular arasındaydı48. Bu yönüyle 
Amerika’nın Türkiye’ye karşı ikili oynadığını söylemek herhalde yerinde 
bir kanaat olur. Türkiye’de bu dönemlerde müttefiklere karşı Amerika ile 
iyi geçinmeye çalışmış, bu devleti Milli Mücadele yanına çekmek istemiş-
ti. Netice itibariyle bu hassas dönemlerde her iki ülke de şartlar ve çıkar-
lar gereği birbirlerine iyi ilişkiler kurmaya özen göstermişlerdir diyebiliriz. 

Lozan Konferansı’nda Türkiye-Amerika Münasebetleri 

Milli Mücadele’den muzafferiyetle ayrılan Türkiye, masa başında da 
haklı davasını yani bağımsızlığını tüm dünyaya tescil ettirmek için Lozan 
görüşmelerine katılmıştır49. Türkiye ile Amerika savaş halinde olmadı-
ğından, Amerika çıkarlarını gözetmek için Lozan Konferansı’na sözde 
gözlemci sıfatıyla katılmıştır. Konferansta Amerika’yı Richard Child, Ami-
ral L. Bristol ve Joseph C. Grew temsil etmiştir50. 
                                                           
45 İsmail Soysal, “a.g.m.” s. 258. 
46 Mehmet Şahingöz-Vahdet Keleşyılmaz, “a.g.m.” s. 359. 
47 Selahattin Tansel, a.g.e., s. 162-163. 
48 İsmail Soysal, “a.g.m.” s. 258-259. 
49 Lozan Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Naci Karacan, Lozan, Milliyet Ya-

yınları, İstanbul, 1971; Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, 2001; İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), 

C. 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983; Türkiye Dış Politikasında 50. Yıl Lozan 

(1922-1923), T. C. Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyasal Planlama Genel Müdürlüğü, An-

kara, 1973. 
50 İkinci dönem Lozan Konferansı’nda Amerika’yı sadece Joseph C. Grew temsil edecektir. 

Bilâl Şimşir, “a.g.m.” s. 304. Joseph C. Grew hatıralarını Turbulent Era, Vol. 1, Boston, 1952 

ve Turbulent Era A Diplomatic Record of Forty Years 1904-1945, Vol. 2, Boston, 1952 adlı 

eserlerinde toplamıştır. 
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Amerika Hükümeti, Lozan Konferansı’ndaki görüşünü açıklayan bir 
notayı müttefiklere sunmuştur. Notada; Amerika’nın Lozan’a resmen iş-
tirak etmeyeceğini, fakat Yakın Doğu’da Amerikalıların menfaatleri oldu-
ğunu ve gözlemci sıfatıyla memurlar göndereceğini, azınlıkların himaye-
si, mekteplerinin vaziyeti, boğazların serbest olması gibi Amerika’yı ala-
kadar eden konularda yakından ilgili olacağını51 belirtmiştir. 

Türkiye, Lozan Konferansı’nın kesintiye uğramasından sonra, ikinci 
dönem Lozan Konferansı’na daha güçlü argümanlarla çıkabilmek için 
başta Türk ordusunu güçlendirmiş52, Türkiye’nin serbest ticarete, ya-
bancı sermayeye taraftar olduğunu göstermek için 17 Şubat 1923 tari-
hinde İzmir İktisat Kongresi’nin açılışını yapmış53, daha güçlü bir siyasi 
yapıyla Lozan Heyeti’ni desteklemek adına Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde seçimlere gidilmiştir54. 

Bu tedbirlerin yanında Türkiye, Lozan Konferansı’nda İtilaf Devletleri’ne 
karşı Amerika gibi güçlü bir devletin desteğini almak için konferansın başla-
masından önce 9 Nisan 1923 tarihinde, daha önce sürüncemede kalan 
“Chester Projesi”ni imzalamıştır55. Lozan Konferansı’nda Amerika’nın deste-
ğini alma amacının yanında bu projeyi Amerika’ya verilmesinde iki önemli 
sebep daha vardı: Birincisi, Monroe Doktrini’nin de etkisi olsa gerek; Ameri-
ka’nın Türkiye üzerinde siyasi emeller beslemediğine kanaat getiriliyordu. 
İkincisi ise, savaştan sonra Türkiye’ye büyük bir yatırımı ancak Amerika ya-
pabilirdi56. Amerika’nın da bunda birçok çıkarı olmasına rağmen, en önem-
lisi şüphesiz başta Musul olmak üzere petrol kaynaklarını işletebilme ve ta-
şınmasını sağlamak idi. Fakat Lozan’dan sonra gerek Musul’un Türkiye’ye 
verilmeyişi, gerek diğer devletlerin baskıları gerekse şirket ortakları arasında 
çıkan pürüzler, bu projenin reddedilmesinde etkili olmuştur57. 

Amerikalı misyonerler ve Ermeni lobileri de konferansı kendi çıkarları 
için yakından takip etmişler, bunu sağlamak için Amerika Hükümeti’ne 
ve Lozan’da bulunan Amerika temsilcilerine baskı yapmışlardır58. 
                                                           
51 Joseph C. Grew, Lozan Günlüğü, (Çev: Kadri Mustafa Orağlı, Multılın Gual), İstanbul, 

2001, s. 16-19; Laurence Evans, Türkiye’nin Paylaşılması (1914-1924), (Çev: Tevfik Alanay), 

Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972, s. 396. 
52 Cem Sar-Mehmet Gönlübol, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk 

Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, s. 50. 
53 Sina Akşin-Bülent Tanör-Korkut Boratav, Yakınçağ Türkiye Tarihi (1908-1980), C. 1, Mil-

liyet Yayınları, İstanbul, 2005, s. 314. 
54 Temuçin Faik Ertan, “Lozan Görüşmeleri Sırasında Türk Heyeti İle TBMM Hükümeti Arasın-

daki İlişkiler”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. VI, S. 18, Ankara, Temmuz 1990, s. 621. 
55 Chester Anlaşması’nın Türkçe ve İngilizce tam metni için bkz. Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 31-88. 
56 Yaşar Semiz, a.g.e., s. 72. 
57 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 31. 
58 Erdal Açıkses, a.g.e., s. 313-315. 
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Türkiye’nin diğer devletlerle barış imzalaması üzerine Amerika’da yal-
nız kalmamak, menfaatlerini garanti altına almak için Türkiye ile bir 
antlaşma imzalamayı istemiştir. Amerika, Lozan Antlaşması’nda gözlem-
ci olarak katıldığı için Türkiye ile ayrı bir antlaşma imzalamayı seçmiştir. 
Türkiye’de Amerika ile bir antlaşma imzalanmasını istiyordu. Çünkü Lo-
zan Antlaşması’ndan sonra Türkiye Amerika ile bir antlaşma imzalarsa, 
uluslararası arenada diğer devletlerin yanında Amerika gibi bir devletle 
de münasebet kurmaya başlayacaktı. 

Türkiye adına İsmet Paşa (İnönü), Dr. Rıza Nur ve Hasan Bey (Saka), 
Amerika adına ise Amerika murahhası Ms. Joseph Grew tarafından, 6 
Ağustos 1923’de Türkiye ile Amerika arasında “Dostluk ve Ticaret Ant-
laşması” ile “İade-i Mücrimin (Suçluların İadesi) Antlaşması” imzalan-
mıştır. Bu antlaşmanın amacı; 1917 yılında kesilmiş olan siyasal ilişkiler 
yeniden kurmak ve Lozan Barış Antlaşması ilkelerine uygun biçimde; si-
yasal ilişkilerin yanında, oturma izni, ticaret, konsolosluk ve diğer alan-
larda ilişkileri düzenlemekti59. 

Bu antlaşmanın birinci maddesi, Türkiye ile ABD arasında diplomatik 
ilişkilerin kurulmasını öngörüyordu. İkinci madde tüm kapitülasyonların 
kaldırıldığını belirtiyordu. Üçüncü ve sekizinci maddeler Türk-Amerikan 
yurttaşlarının karşılıklı yerleşme, oturma vb. durumlarını düzenliyordu. 
Dokuzuncu madde ile taraflar birbirine en çok gözetilen ülke statüsünü 
tanıyorlardı. Ayrıca bu antlaşma ile Türkiye’deki Amerikan okulları, yar-
dım kurumları, hastaneleri, misyonları Türk kanunları çerçevesinde ça-
lışmalarını sürdürebilecekleri karara bağlanıyordu60. 

Bu antlaşma ile “en çok gözetilen ülke” muamelesinden istifade hak-
kına kavuşması Amerika’nın kazancı sayılabilir. Türkiye’nin en büyük 
kazancı da şüphesiz müttefiklerden sonra Amerika’nın da kapitülasyon-
ları kaldırılmasını kabul etmesi ve devletler tarafından istenen Ermeni 
yurdu kurulması isteğinin en azından şimdilik sona ermesiydi. Her iki 
ülke için ortak kazançta şüphesiz, ilişkilerin güçlendirilmesi anlamında 
meydana gelmiştir. 

Yüksek komiserlik sıfatıyla iki ülkenin ilişkilerini dostça sürdürmeye 
çalışan İstanbul’daki Amerikan Temsilcisi Amiral Bristol, 1927 yılına 
                                                           
59 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), C. 1, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara, 1983, s. 320. Adı geçen antlaşmanın Türk basınındaki yankıları için bkz. 

Ebru Gür, Lozan Konferansı’nın Türk Basınına Yansımaları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2006, s. 261-263. 
60 Antlaşmanın Türkçe metni için bkz. Erdal Açıkses, “Lozan’da Türkiye İle Amerika Birle-

şik Devletleri Arasında İmzalanan 6 Ağustos 1923 Tarihli Antlaşma”, Atatürk Yolu, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, S. 21, Ankara, 1998, s. 1-31. Ayrı-

ca bkz. Mine Erol, Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Amerika’nın Türkiye’ye Karşı Tutumu, s. 

54. 
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kadar Türkiye’de kalmıştır. İki devlet vatandaşlarının hak ve çıkarları, 
resmi bir antlaşma imzalanana kadar geçici antlaşmalarla korunmaya 
çalışılmıştır61. Bu suretle 18 Şubat 1926 yılında Türkiye ile Amerika ara-
sında ilk Modus Vivendi* yapılmıştır62. 

1926 yılında yapılan geçici antlaşmanın süresinin dolması üzerine 
Amerikan ticaret çevreleri “en fazla gözetilen ülke” statüsünü muhafaza 
etmek için, Lozan’da yapılan Türk-Amerikan Antlaşması’nın bir an önce 
Amerika Senatosu’ndan geçmesini istiyordu63. Fakat ikili ilişkileri yeni-
den düzenlemek amacı taşıyan bu antlaşma; özellikle Ermeni lobisini 
gücendirmemek için Amerika Kongresi tarafından onaylanmamıştır. Ant-
laşmayı kabul etmeyenlerin ileriye sürdükleri argümanlar; bu antlaşma-
nın bir Ermeni Devleti kurulmasını engellediği, Hıristiyanlar ve diğer 
gayr-i müslimler için hiçbir garantiyi içermediği ve eskiden Türk vatan-
daşı olan Amerika tebaasından olanların Türkiye tarafından tanınması-
nın temin edilememesiydi64. Aslında bu antlaşmanın onaylanmamasında 
etkili olan başlıca sebep; Rum ve Ermeni Lobisi ile Ermenilerin bu duru-
ma gelmelerinde büyük rolü olan misyoner, konsolos ve Amerikan bası-
nıdır65. 

ABD’nde bu dönemlerde Türk dışişleri yetkilileri olmadığı için Türki-
ye, aleyhte olan kampanyalar karşısında sesini yükseltememiştir66. ABD 
                                                           
61 İsmail Soysal, a.g.e., s. 320; Ahmet Özgiray, “a.g.m.” s. 58. 

* Modus Vivendi, mevcut durumu düzenleyen geçici antlaşma anlamında kullanılmaktadır. 
62 Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), s. 43; İs-

mail Soysal, a.g.e., s. 320. Bu geçici antlaşmanın yapılmasında etkili olan faktörlerden biri, 

2 Ocak 1926 yılında Türk Gümrük Yasası’nın değiştirilmesidir. Bu yasa, Türkiye ile Ticaret 

Antlaşması yapılmamış olan ülkelerle yapılacak ithalatın gümrük tarifesinin artırılmasını 

öngörüyordu. Doğal olarak Amerika bu durumdan kaygılanmış ve yasanın ertelenmesini is-

temiştir. Çünkü yasa ile Amerika “en fazla gözetilen ülke” statüsünü kaybediyordu. Bunun 

üzerine 18 Şubat 1926 yılında Amiral Bristol ile Tevfik Rüşdü (Aras) arasında ilk geçici ant-

laşma olan “Modus Vivendi” imzalanmıştır. Altı ay süreli olacak olan bu antlaşma 20 Tem-

muz 1926 yılında altı ay ve son kez uzatılmıştır. Bilâl Şimşir, “a.g.m.” s. 316. 
63 Bilâl Şimşir, “a.g.m.” s. 316-317. 
64 Erdal Açıkses, “Lozan’da Türkiye İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan 6 

Ağustos 1923 Tarihli Antlaşma”, s. 6; Ahmet Özgiray, “Türkiye İle Amerika Birleşik Devletle-

ri Arasındaki Siyasi İlişkiler (1923-1938)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XV, S. 43, 

Ankara, Mart 1999, s. 55-56. Antlaşmanın Amerikan kamuoyundaki akisleri için bkz. Dinç 

Yaylalıer, “Lozan Konferansından Sonra Türk-Amerikan İlişkileri I (1923-1927)”, Türk Yurdu, 

C. 19, S. 143, İstanbul, Temmuz 1999, s. 16-20; Dinç Yaylalıer, “Lozan Konferansından 

Sonra Türk-Amerikan İlişkileri II (1923-1927)”, Türk Yurdu, C. 19, S. 144, İstanbul, Ağustos 

1999, s. 36-42. 
65 Dinç Yaylalıer, “Lozan Konferansından Sonra Türk-Amerikan İlişkileri II (1923-1927)”, s. 36. 
66 Bilâl Şimşir, “a.g.m.” s. 310 vd. 
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Senatosu’nun adı geçen bu antlaşmayı onaylamaması üzerine Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de onaylamamıştır. 

Türkiye İle ABD Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Nota Verişimi 
(17 Şubat 1927) 

Lozan’da imzalanan antlaşma ABD’nde adeta iç politika konusu ol-
muş, uzun seneler tartışılmıştır. Ülkede bu anlamda zıt kutuplaşmalar 
meydana gelmiştir. İktidardaki Cumhuriyetçi Parti, Hükümet, Dışişleri 
Bakanlığı, Ticaret Odaları, Türkiye’deki Amerikalılar ve misyonerler 
(özellikle misyonerler ilk zamanlarda bu antlaşmanın reddini istemişler-
se de, sonradan Türkiye ile tamamen bağlantılarının kopacağı endişesiy-
le) antlaşmanın kabulünü istemişlerdir. Muhalefetteki Demokrat Parti, 
kilisenin bir bölümü, Ermeniler ve Rumlar ise antlaşmanın reddini iste-
mişlerdir. 

Amerikan Senatosu, 18 Ocak 1927 tarihinde Lozan’da imzalanan ant-
laşmayı üçte iki oy oranı sağlanamayınca reddetmiştir. ABD Dışişleri Ba-
kanı Kellogg, Lozan’da imzalanan Türk-Amerikan Antlaşması’nın Sena-
to’da onaylanmaması üzerine; Türkiye’de fazla tepki çekmemek, ortamı 
ılımlaştırmak67, normal siyasal ilişkilerin kurulmasının yanında; ekono-
mik, kültürel, ticari alanlardaki işlerin aksamamasını sağlamak için, 
Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Bristol’u Ankara’ya göndermiştir. 
Amiral Bristol, Amerika’nın diğer devletler gibi kapitülasyonları tanıma-
dığını ve Ankara ile nota teatisi suretiyle münasebet kurulmak istediğini 
belirtmiştir. Verilen talimatı yerine getiren Amiral Bristol, antlaşmanın 
reddedilmesinin Amerika’nın Türkiye ile dostluk ilişkilerinin kurulma-
ması istenmediği anlamına gelmemesini ifade etmeye çalışmıştır. ABD 
Dışişleri Bakanı Kellogg, Türkiye ile dostluk ilişkilerinin devamını iste-
miştir. Dışişleri Bakanı’nın en büyük endişesi, Ankara’nın bu durumu 
protesto etmesi suretiyle Amerika için bir gümrük sınırlaması getirmesi 
idi68. 

Türkiye’de Lozan’da imzalanan antlaşmanın Amerikan Senatosu’ndan 
geçirilmesini beklemek yerine yeni bir antlaşma imzalanmasını tercih et-
miştir69. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk’ün milli dış poli-
tikası “dürüstlük, açıklık ve barış” ilkelerine dayanıyordu70. Bu anlamda 
her devletle olduğu gibi Amerika ile de kalıcı bir antlaşma imzalanması 
gerekiyordu. Bu suretle Türkiye, o dönemde Amerika’nın içinde bulun-
duğu mevcut atmosferden dolayı, kalıcı bir antlaşma yapılana kadar, 
                                                           
67 Bilâl Şimşir, “a.g.m.” s. 320, 323. 
68 Dinç Yaylalıer, “Lozan Konferansından Sonra Türk-Amerikan İlişkileri II (1923-1927)”, s. 

41. 
69 Bilâl Şimşir, “a.g.m.” s. 324. 
70 Ahmet Özgiray, “a.g.m.” s. 62. 
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Amerika ile üç hafta kadar süren görüşmeler neticesinde, 17 Şubat 
1927’de Ankara’da bir nota verişiminin gerçekleşmesini kabul etmiştir71. 

Parlamentoların onayını gerektirmeyen bu düzenleme hemen yürür-
lüğe girmiştir. Bu düzenlemeye geçici niteliğinden dolayı “Modus Viven-
di” de denilmiştir72. Çünkü bu notalarda, Lozan’da imzalanan antlaşma-
nın 1 Haziran 1928 tarihine kadar Amerikan Senatosu tarafından onay-
lanması ihtimalinden söz ediliyordu. Görüşmeler esnasında Amerika, 
Amerika’da Başkan’ın 6 Ağustos 1923 Antlaşması’nı desteklediğini, iliş-
kileri geliştirmek istediğini ve Amerikan Anayasası’na göre başkanın bu 
antlaşmayı onay için tekrardan senatoya gönderme yetkisinden bahset-
miştir. Bu ihtimalden dolayıdır ki Türkiye, antlaşmanın tekrar senatoya 
gönderilmesini istemiştir. Fakat görüşmeler esnasında ABD Dışişleri Ba-
kanı Kellogg, Amiral Bristol’e Senato’nun o günkü durumundan dolayı 
antlaşmanın onaylanması ihtimalinin bulunmadığını söylemiştir. Türki-
ye, ilişkileri hukuki ve resmi bir zemine dayandırmak için notalarda 6 
Ağustos 1923 Antlaşması’na atıfta bulunulmasını sağlamış73, yeni bir 
antlaşma yapılana kadar bu antlaşmanın Türkiye tarafından benimsen-
diğini göstermek istemiştir. 

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüşdü Bey ile Amerikan temsilcisi Amiral 
Bristol arasındaki nota teatisi 17 Şubat 1927 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Bu nota değiş-tokuşu ile 1917’den beri kesilmiş olan ilişkilerin yolu açıl-
mıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı da bu durumu sevinçle karşılayarak, 
Türkiye ile uzun seneler işbirliği kurma amacında olduğunu Amiral Bris-
tol aracılığıyla Türkiye’ye iletmiştir74. 

İlişkilerin yeniden başlamasını sağlayan birinci notanın ilk maddesi 
önem arz etmektedir. Bu madde, siyasal ve konsolosluk ilişkilerini dev-
letler hukuku ilkelerine göre kurulmasını öngörüyordu. Bunun dışında 
Amerika ile Türkiye ticaret ve konsolosluk ilişkilerini, birbirlerinin halk-
larının ikâmet koşullarını mütekabiliyet esasına ve devletler hukuku il-
kelerine göre düzenlenmesi isteniyordu. Fakat Amerika ile Türkiye ara-
sında Lozan’da 6 Ağustos 1923 günü imzalanan antlaşmanın 1 Haziran 
1928 gününe kadar onaylanırsa, bu maddenin geçersiz olacağı belirtil-
miştir. Ayrıca notada, Lozan’da imzalanan 6 Ağustos 1923 tarihli ant-
                                                           
71 Adı geçen düzenlemenin Osmanlıca metninin, bugünkü alfabeye çevrilmiş hali çalışma-

mızın ekinde sunulmuştur. Bkz. T.C. Hariciye Vekâleti, Türkiye İle Amerika Hükümât-ı Müt-

tehidesi Beynindeki Münasebâtın Tanzîmi Zımmında Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüşdü Bey-

efendi Hazretleriyle Amerika Mümessil-i Siyasiyesi Amiral Mark L. Bristol Arasında Te’âti Olu-

nan Notalar, Ankara, 1927, s. 1-11. 
72 İsmail Soysal, a.g.e., s. 321. 
73 Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 110-111. 
74 Dinç Yaylalıer, “Lozan Konferansından Sonra Türk-Amerikan İlişkileri II (1923-1927)”, s. 

42. 
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laşmadaki “Suçluların Geri İadesi Antlaşması”∗nın onaylanıp tatbik edil-
mesi istenmiştir75. 

İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik olan 
notada ise, ticaret ilişkilerinin yeni bir antlaşma yapılana kadar; 20 
Temmuz 1926 günkü notaların geçerli olacağı belirtilmiştir76. 

Karşılıklı nota teatisi sonucunda; konsolosluk ve siyasi münasebetlerin 
uluslararası hukuk kuralları ilkeleri doğrultusunda kurulmasına ve elçiler 
atanmasına karar verilmiştir. Antlaşmanın imzalanmasında, gerek Türki-
ye’nin anlayışlı tavrı, gerekse Amiral Bristol’un Türkiye’deki kişisel dostluk 
ilişkilerinin rolü büyük önem taşımıştır. Lozan’da yapılan antlaşmaya kar-
şı olan cenah, Amerika’da yine bu antlaşmaya da karşı olmuştur. Karşı 
olanlar, Türk-Amerikan antlaşmasının senatodan geçirilmediği için Ameri-
kan anayasasına aykırı olduğunu iddia etmişler, mitingler düzenleyerek 
Amerika Dışişleri Bakanlığı’na protesto telgrafları çekmişlerdir77. 

Bu nota verişimi sonrasında, İsmet İnönü ile Türk-Amerikan antlaşmasını 
imzalayan Joseph Grew, Amerika’nın ilk büyükelçisi olarak, 12 Ekim 1927’de 
Ankara’da; buna karşılık, ilk TBMM elçisi Ahmet Muhtar (Mollaoğlu) da 7 
Aralık 1927 günü Washington’da güven mektuplarını sunmuşlardır78. 

Sonuç 

ABD Dışişleri Bakanı, yapılacak herhangi bir antlaşmanın senatodan 
geçmeyeceğine kanaat getirmiş, bunun yerine Türkiye ile ilişkilerin ke-
                                                           
∗ 1923 yılında Lozan’da imzalanan 6 Ağustos tarihli “Suçluların Geri İadesi Antlaşması”, 

1934 yılında yürürlüğe girmiştir. ABD ile Türkiye arasında imzalanan 1931 yılındaki “Otur-

ma Antlaşması”ndan sonra ayrıca bir “Uyrukluk Antlaşması” yapılmasına gerek görülme-

miştir. İsmail Soysal, a.g.e., s. 321. 28 Ekim 1931 yılında yapılan Oturma Antlaşması’nın 

metni için bkz. T.C. Hariciye Vekâleti, Türkiye ile Amerika Müttehit Devletleri Arasında İka-

met Muahedenamesi, Ankara, 1931, s. 1-2; İsmail Soysal, a.g.e., s. 327-328. 
75 T.C. Hariciye Vekâleti, Türkiye İle Amerika Hükümât-ı Müttehidesi Beynindeki Münasebâ-

tın Tanzîmi Zımmında ……, s. 3-5. 
76 T.C. Hariciye Vekâleti, Türkiye İle Amerika Hükümât-ı Müttehidesi Beynindeki Münasebâ-

tın Tanzîmi Zımmında …., s. 7. Ticaret konusunda yapılan bu geçici notadan sonra, resmi 

olarak 1 Ekim 1929 tarihinde Amerika ile Türkiye arasında “Ticaret ve Seyrisefain” antlaş-

ması imzalanmıştır. Bu antlaşma Amerika ile 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 

arasında yürürlüğe giren ilk resmi antlaşmadır. Fahir Armaoğlu, a.g.e., s. 113. Bu antlaş-

manın Türkçe ve İngilizce tam metni için bkz. T.C. Hariciye Vekaleti, Türkiye Cumhuriyeti ile 

Amerika Müttahit Devletleri Arasında Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi, Ankara, 1929, 

s. 1-4. Bu ilk ticari antlaşmasının ardından 1932 yılında ikinci bir ticaret antlaşması daha 

yapılmıştır. Fuat Köprülü, “a.g.m.” s. 944. 
77 Bilâl Şimşir, “a.g.m.” s. 326. 
78 İsmail Soysal, a.g.e., s. 322; Fuat Köprülü, “a.g.m.” s. 944; Bilâl Şimşir, Atatürk ve Ya-

bancı Devlet Başkanları, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 184, 192. 
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silmemesi adına nota verişimi yoluyla ilişki kurmayı başarmıştır. Bu no-
talardan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişmeye başla-
mıştır. Özellikle özel antlaşmalarla sağlanan ekonomik münasebetler iv-
me kazanmıştır. Bu ilişkilerin başlamasında Amerika Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı M. Crew’in büyük rolü olmuştur79. 

Bu düzenleme, Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktası olmuş, 
ABD yeni Türkiye’nin varlığı ve uluslararası yerini uzun senelerden son-
ra kabul etmiştir80. Bu nota teatisinin; geçmişte kesilen ilişkilerin yeni-
den başlamasını sağlaması, o dönemlerde Amerika kamuoyunda en fazla 
tartışılan Lozan’da yapılan antlaşmaya atıfta bulunulması ve gelecekte 
Türk-Amerikan ilişkilerini yönlendirmesi bakımından atılmış önemli bir 
adım olduğu kanaatini taşımaktayız. 

Türkiye’nin gittikçe güçleneceğinin farkına varan Amerika; mevcut 
menfaatlerini muhafaza etmek, diğer devletlere karşı bir denge unsuru 
sağlamak, emperyalist hedeflerini gerçekleştirmek için Türkiye’nin jeo-
politik ve jeo-stratejik imkânlarından faydalanma amacıyla ilişkilerin de-
vamını istemiştir. Bu anlamda Amerika’nın kısa ve uzun vadeli hesapla-
rından söz etmek mümkündür. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde ise Atatürk, uyguladığı milli 
dış politika gereğince “kalıcı barış” düsturuyla sadece Amerika değil, di-
ğer dünya devletleriyle de çeşitli dostluk antlaşmaları imzalamayı kendi-
ne hedef seçmiştir. Amerika ile Lozan’da yapılan antlaşmanın Amerika 
Senatosu tarafından reddedilmesinin ardından, iki ülke arasındaki iliş-
kileri geçici antlaşmalarla sağlamak istemeyen Türkiye, 17 Şubat 1927 
tarihli Modus Vivendi ile Lozan’da imzalanan antlaşmaya atıfta bulunul-
masını sağlamış, bu da ilerde ABD ile yapılacak olan kalıcı antlaşmalara 
zemin hazırlamıştır. Nitekim 1929 ve 1932 yılında yapılan Ticaret Ant-
laşmaları ve 1931 yılında yapılan Oturma Antlaşması bu görüşümüzü 
teyit etmektedir. 

Atatürk’ün akılcı siyasetiyle geçmişte Amerika’da yaşanan Türk kar-
şıtlığı kısmen de olsa Türkler lehine bir gelişme göstermiştir. O günlerde 
1927 tarihli Türkiye-ABD Antlaşması dahil Türkler ile yapılan antlaşma-
lara karşı çıkan kanat, bugün de aynı şekilde değişik platformlarda kar-
şımıza çıkmaktadırlar. Örneğin, Amerika’da bulunan anti-Türk lobileri-
nin en önemlisi olan Ermeniler ve bunların destekleyicileri olanlar, bu-
gün de aynı şekilde zararlı çalışmalarına devam ettirmektedirler. Bu 
noktadan hareketle Türkiye’ye düşen görev, Amerika’da güçlü Türk lobi-
leri oluşturmak ve her yönüyle güçlü olmaktır. 

Amerika, Lozan’da imzalanan 6 Ağustos 1923 tarihli antlaşmanın Se-
nato’dan geçmemesi üzerine, kendi ülkesindeki yoğun muhalefete rağ-
                                                           
79 Ahmet Özgiray, “a.g.m.” s. 56. 
80 İsmail Soysal, a.g.e., s. 322. 
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men bir nevî Türkiye’yi gücendirmemek ve ilişkileri bozmamak için, dip-
lomatik bir manevra ile 1927 nota teatisini sağlamıştır. Bilindiği üzere 
ilk Amerikan-Türk ilişkisi kurma teklifleri de Amerika’dan gelmişti. Her 
ne kadar zaman ve şartlar değişse de, dün olduğu gibi bugün de Ameri-
ka Türkiye’ye muhtaçtır. Türkiye bu önemini bugün en iyi şekilde karşı 
tarafa hissettirip, değerlendirmelidir. ABD’ne bağımlı olmak yerine; inisi-
yatifi ele almış, cesaretli, kendinden emin küresel dış politikalar üretil-
melidir. Tarih sürecinde Atatürk, ABD’nin yanında diğer devletleri de ih-
mal etmemiş bu anlamda dengeli bir dış siyaset ilişkileri kurmuştur. Sa-
dabat Paktı, Balkan Paktı gibi oluşumlar Atatürk’ün akılcı siyasetiyle 
meydana getirilmişti. Bugün de Atatürk’ün dış politika ilkeleri her za-
man örnek alınarak, küresel politikalarla Türkiye’nin dünya üzerindeki 
önemi başta ABD olmak üzere diğer devletlere hissettirilmelidir. Bunun 
en güzel örneği de şüphesiz, Amerika’nın Lozan’da Türkiye ile yaptığı ve 
Amerika Senatosu’nda reddedilen 6 Ağustos 1923 tarihli antlaşmaya 
oranla, kendileri için daha az ayrıcalık içeren 17 Şubat 1927 tarihli Mo-
dus Vivendi’ni, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek ve devam ettirmek için im-
zalamış olmalarıdır. 

17 Şubat 1927 tarihli Türkiye ile ABD arasında nota alış-verişi sure-
tiyle sağlanan Modus Vivendi’nin Osmanlıca metnini sadeleştirmeden ol-
duğu gibi günümüz Türkçesi’ne çevirdik. Bu şekilde elimizden geldiğince 
orijinalini bozmadan vererek, araştırmalara ışık tutacak şekilde metnin 
daha faydalı ve kalıcı olmasını sağlamaya çalıştık. 
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T. C. 
HARİCİYE VEKÂLETİ 

TÜRKİYE İLE AMERİKA HÜKÜMÂT-I MÜTTEHİDESİ BEYNİNDEKİ 
MÜNASEBÂTIN TANZÎMİ ZIMMINDA HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR 

TEVFİK RÜŞDÜ BEYEFENDİ HAZRETLERİYLE AMERİKA              
MÜMESSİL-İ SİYASİYESİ AMİRAL MARK L. BRİSTOL ARASINDA 

TE’ÂTİ OLUNAN NOTALAR 
ANKARA 1927 

Ankara, 17 Şubat 1927 
Vekil Beyefendi Hazretleri, 
Amerika Hükümât-ı Müttehidesi ile Türkiye beynindeki münâsebâtın 

tanzîmi zımmında Amerika Düvel-i Müttehidesi Hükümeti ile Türkiye 
Hükümeti arasında Ankara’da vuku’bulan müzâkerâtın müncer olduğu 
i’tilâf hakkında zîrdeki beyanâtda bulunmakla kesb-i şeref eylerim, şöyle 
ki: 

1. Amerika Hükümât-ı Müttehidesi ile Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
ti arasında diplomasi ve şehbenderi münâsebâtını, hukuk düvel-i esâsâ-
tına tevfikân yeniden te’sîs eylemek ve sür’at-i mümkine ile sefîrler ta’yîn 
etmek hususlarında ittifâk etmişlerdir. 

Tarafeynden her birisinin siyasî ve şehbenderi mümessilleri, diğerinin 
araziyesinde mütekâbiliyet şartı ile hukuk umûmiye-i düvel-i esasâtınca 
mûesses-i muâmeleye mazhâr olacaklardır. 

2. (a) Amerika Hükümât-ı Müttehidesi ile Türkiye Cumhuriyeti ticaret, 
şehbenderlik münâsebâtını ve mütekâbilen tarafeyn arazisinde diğer taraf 
teb’asının yerleşme ve ikâmetleri şerâitini hukuk umûmiye-i düvel-i esâ-
sât-ı umûmiyesine ve mütekâbiliyet-i kâmile esâsına müstenid mu’ahedât 
veya mukâvelât-ı husûsa ile tanzîm etmek hususunda müttefiktirler. 

(b) Amerika Hükümât-ı Müttehidesi ile Türkiye beyninde Lozan’da 
6 Ağustos 1923 tarihinde imza edilmiş bulunan muâhâde, Amerika Hü-
kümât-ı Müttehidesi ile Türkiye tarafından 1 Haziran 1928 tarihine ka-
dar tasdik edildiği takdirde müzeyyelâtı da dahil olmak üzere, işbû mua-
hâdenâme ahkâmı, ticaret ve şehbenderlik tanzîmi hususunda bâlâdaki 
(a) fıkrasında ta’dâd olunan ahkâm yerine kaîm olmak üzere kabul edile-
cektir. Şurası makarrardır ki, Türkiye-Amerika muahâdenâmesi 1 Hazi-
ran 1928 tarihine kadar tasdik edildiği takdirde, işbû muahâdenâmenin 
31. maddesi, hîn tasdikde, ber vech-i âtî ta’dil edilecekdir: 

Mezkûr muahâdenâmenin mâhiyet-i mevkiteyi hâiz olan maddeleri, 
Lozan’da 24 Temmuz 1923 tarihinde Türkiye ile müttefikeyn beynlerinde 
imza edilmiş olan muahedât ve mukâvelâtın ahkâm mütekâbelesi ile ay-
nı tarihte hükümden sâkıt olmuş bulunacaktır. 

(c) Amerika Hükümât-ı Müttehidesi ile Türkiye arasında Lozan’da 
6 Ağustos 1923 tarihinde imza edilmiş olan i’ade-i mücrimîn muahâde-
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nâmesinin, her iki hükümet, tensib ettikleri takdirde, li-ecl’il tasdik hâiz 
salâhiyyet-i makâmâta mütekâbilen sevki hususunda mutâbık kalmış-
lardır. Bundan başka bâlâdaki (a) fıkrasında musarrah bulunan şehben-
derlik mukâvelenâmesi ile yerleşme ve ikâmet mukâvelesinin veyahud 
(b) fıkrasında zîkr olunan Türkiye-Amerika muahedenâmesinin iktisâb-ı 
mer’iyyet etmesinden itibaren 6 aylık müddet zarfında bir uyrukluğa 
alınma mukavelenâmesi müzâkerâtına girişilecekdir. Mutâlebât mesele-
si, Türkiye ile Amerika hükümetleri beyninde İstanbul’da 24 Kanûn-i 
Evvel 1923 tarihinde te’âti edilmiş olan takrîrler ahkâmına tevfîkan mev-
zû bahs müzâkere olacakdır; şu kadar ki, (b) fıkrasında zîkr olunan Tür-
kiye-Amerika muahedenâmesi tasdik edilmediği takdirde, mezkûr takrîr-
ler ahkâmının (a) fıkrasında musarrah mukâvele-i ticariyye ile yerleşme 
ve ikâmet mukavelenâmesi tasdiknâmelerinin te’atisinden ancak 6 ay 
sonra mevkî-i mer’iyyete vaz’ edileceği makarrdır. 

3. Bâlâdaki (a) fıkrasında musarrah ticaret mukavelesi veyahud (b) 
fıkrasında zîkr olunan Türkiye-Amerika muahedesi mevkî-i mer’iyyete gi-
rinceye kadar işbû takrîrin ve iki numaralu kısımlarında zîkr olunan 
esâsât ile Lozan’da 6 Ağustos 1923 tarihinde imza ayrılmış olan ma’mü-
zeyyelât Türkiye-Amerika muahedenâmesinin ahkâm-ı esâsiyesi, müte-
kâbiliyet şartı ile, Amerika Hükümât-ı Müttehidesi teb’asına tatbik edile-
cek muamelenin mebnâsını teşkil edeceklerdir. 

4. İşbû itilâfnâme imza edildiği günden itibaren mevkî-i mer’iyyete gi-
recekdir. İşbû itilâfnâmenin bu suretle tesbit olunan mevâdın taraf dev-
letlerinden te’yîd edildiğine matla’ olmakla kesb-i mübâhât eyleyeceğim. 

İmza: Mark L. Bristol 

Ankara, 17 Şubat 1927 

Vekil Beyefendi Hazretleri, 
Türkiye ticaretine Amerika Düvel-i Müttehidesi Hükümetince ve Ame-

rika Düvel-i Müttehidesi ticaretine Türkiye tarafından tatbik olunacak 
muâmeleye müte’alik olarak Amerika Düvel-i Müttehidesi Hükümetiyle 
Türkiye Hükümeti arasında Ankara’da vukû’bulan müzâkerâtın müncer 
olduğu itilâf hakkında zîrdeki beyânatta bulunmakla kesb-i şeref eyle-
rim, şöyle ki: 

Bugün teati edilen takrîrlerin iki numaralu kısmının (a) fıkrasında 
zîkr olunan mukâvele-i ticariye veya Lozan’da 1923 tarihinde imza edil-
miş olan Türkiye-Amerika muahedesinin mevkî-i mer’iyyede vaz’ olun-
masına intizâren Amerika Hükümât-ı Müttehidesi ile Türkiye arasında 
münasebât-ı ticariyeye müte’alik olarak 20 Temmuz 1926 tarihli takrîr-
lerin keyfiyet-i teatîsinden mütehâsıl statüko 20 Şubat 1927 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle muhafaza edilecekdir. Müddet-i mezkûreden, 
inkızâsından statüko 3 aylık bir müddet-i munzamme için kendiliğinden 
devam edecekdir; Meğer ki Aralık’ta işbû takrîrin ahkâmı bir itilâf müte-
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kabil ile düçâr ta’dil olmuş veya tarafeyn ‘akdînden birisi tarafından sâ-
lif-üz-zîkr ahkâmın yeniden tedkik ve müzakeresi taleb edilmiş ola. 

İşbû itilâfnâmenin bu suretle tesbit edilmiş olan mevâdının taraf dev-
letlerinden te’yîd edildiğine kesb-i ıttılâ ile mes’ud olacağım. 

En faîk ihtirâmâtımın te’minât müekkidesini kabul buyurmanızı istir-
hâm eylerim Vekil Beyefendi Hazretleri. 

İmza: Mark L. Bristol 

Ankara, 17 Şubat 1927 
Salâhiyetnâmelerin tarafeyn cânibinden ibrâz ve tevdî’ne dâir Anka-

ra’da 17 Şubat 1927 tarihinde te’âti olunan müttehid mektubların tercü-
mesi. 

Türkiye ile Amerika Hükümât-ı Müttehidesi arasındaki münâsebâtın 
tanzîmi zımmında Türkiye ile Amerika Düvel-i Müttehidesi Hükümeti 
beyninde Ankara’da cereyan eden müzâkerâtın müncerr olduğu itilâf 
hakkındaki beyanâta müte’alik 17 Şubat 1927 tarihli notanızı aldığımı 
arz ve mazbûnunu te’yîd eylerim. 

Mümâsil beyanâtı mutazammın notamın imza ve te’atisi için esâsen 
hükümet-i metbûamın salâhiyet-i kâmilesini hâiz bulunmakda olduğu-
ma nazaran usûlüne muvâffak salâhiyetnâmelerimi imkân hâsıl olur ol-
maz, zât-ı ‘aliyyelerine ‘arz ve takdim edeceğimi bi’l-beyân ihtirâmât-ı fâi-
kamın… 

İmza: Mark L. Bristol 

Ankara, 17 Şubat 1927 
Amerika mümessil-i siyasiyesi Amiral Mark L. Bristol ile Hariciye Ve-

kili Doktor Tevfik Rüşdü Beyefendi Hazretleri arasında te’ati olunan (İs-
tanbul 19 Nisan 1927 ve Ankara 28 Nisan 1927) tarihli müttehid mek-
tubların tercümesi: 

Türkiye ile Amerika Hükümât-ı Müttehidesi arasındaki münasebâtın 
tanzîmi ve mütekâbiliyet-i kâmile esâsı üzerinde tarafeyn memâliği tica-
retine tatbik olunacak muamelenin tebyîn ve ta’yîn hususunda nota 
te’atîsi suretiyle müzâkere olunacak itilâfât için salâhiyetnâmeleri aldığı-
mı ve usûlüne muvafak ve mutâbık bulduğumu arz eylerim. 
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EK 1: Türkiye ile ABD arasında yapılan 17 Şubat 1927 tarihli 
Modus Vivendi’nin Türkçe metninin kapak kısmı 
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EK 2: Türkiye ile ABD arasında yapılan 17 Şubat 1927 tarihli  
Modus Vivendi’ninde, Amerika Temsilcisi Amiral L. Bristol’un,  

Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras)’ye Türkiye ile diplomatik ve 
konsolosluk ilişkilerini yeniden düzenleme konusunu içeren  

notanın ilk maddesinden bir bölüm 
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EK 3: Türkiye ile ABD arasında yapılan 17 Şubat 1927 tarihli  
Modus Vivendi’nin Fransızca metninden, Türkiye Dışişleri Bakanı  

Tevfik Rüştü (Aras)’nün, Amerika temsilcisi Amiral L. Bristol’e  
sunmuş olduğu notadan bir bölüm 
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SULTAN ALP ARSLAN DÖNEMİ TÜRK-GÜRCÜ 
MÜNASEBETLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Ali İPEK* 

Kafkasya, tarih boyu insanların buluştuğu ve kaynaştığı bir cazibe 
merkezi olmuştur. Türk boyları da erken dönemlerden itibaren bu coğraf-
ya da buluşmuş ve zaman zaman bölgede hâkim duruma gelmişlerdi. 
Selçuklu öncesinde bir kargaşa içinde bulunan Kafkasya, siyasî otorite-
den de yoksundu. 

Çağrı Bey’in Batı seferiyle başlayan Selçuklu-Gürcü münasebetleri, 
Sultan Alp Arslan döneminde en önemli safhasını yaşadı. Selçuklular, 
Alp Arslan’ın I. ve II. Kafkasya seferleriyle bölgede hâkim duruma geldi-
ler. Bu durum, Türk-Gürcü toplumlarının birbirine yaklaşmasını sağladı. 
Arada kurulan sıhrî akrabalıklar, bu yaklaşımı daha pekiştirmiş oldu. 
Aynı döneme rastlayan Ani’nin fethiyle de Anadolu-Gürcistan dostluğu-
nun ayrılmazlığı gerçekleşti. 

Anahtar kelimeler: Kafkasya, Gürcü, Alp Arslan, Sefer. 

Turkish-Georgian Relationship During Sultan Alp Arslan Era 
Caucasia has always been a centre of attraction throughout the 

history. Turkish tribes met in this region since the early ages, and ruled 
the region at times. Before seljukian period, Caucasia was in turmoil and, 
it was deprived of political authority. 

Seljukian-Georgian relationship, starting with Çagri Bey’r western mi-
litary expeditions, reached its peak in Sultan Alp Arslan’s era. Seljukians 
became dominant power in the region following Sultan Alp Arslan’s se-
cond Caucasian military expeditions, wich led a close relationship betwe-
en Turkish and Georgian people. This relation was fastered by mutual 

                                                           
* Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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marriages. The conquest of Ani, took place in the same period, establis-
hed strong friendship between Anatolia and Georgia.  

Key words: Caucasia, Georgia, Alp Arslan, Military Expedition. 

İnsanlık tarihinde uzun bir geçmişi olan Kafkasya, hiçbir zaman öne-
mini kaybetmemiş, öteden beri hareketli bir bölge ve bir câzibe merkezi 
olmuştur. Asya ile Avrupa arasında bir köprü oluşturması, Derbend ve 
Daryal kapılarıyla kavimler göçüne yol vermesi nedeniyle bu bölge, çok 
sayıda insanların birbirleriyle karşılaştığı, tanıştığı ve kaynaştığı bir saha 
oldu. Bu bakımdan Kafkasya, bir dönem yetmiş iki millet ve dilin konu-
şulduğu yoğun bir nüfusa ev sahipliği etmiştir1. 

Kafkasya, erken dönemlerden itibaren Türk kavimlerini de barındırdı 
ve bunların buralarda yerleşmelerine imkân sağladı. Batı istikametinde, 
Hazar Denizi ve Karadeniz’in üstünden kuzey yolunu takip eden Türk-
ler2, zamanla Güney Kafkaslara da inerek söz sahibi olmuşlardı. Bu me-
yanda 558 yılında Hazarlarla ittifak kuran Sabirler, Arrân, Gürcistan, 
Vaspurakân ve Sisecân (Karabağ) bölgelerini uzun zaman idâre etmişler-
di. Ekseri Bizanslılarla birlikte hareket eden Hazarlar da, VII. asırda 
Gürcistan ve Güney Kafkasya’nın diğer yerlerinde zaman zaman idâreyi 
ellerine geçirmişlerdi3. 

Sâsânîlerin yakılışıyla (651), Horasan-Güney Kafkasya ve Anado-
lu bağlantılı orta yolun açılması, Türkler için daha hayırlı oldu4. 
Böylece kendilerine yurt bulma arayışında olan Türkmenler, Rum, 
Ermeni ve Gürcü topraklarına daha kolay bir şekilde akınlarda bu-
lunmuşlardı. 

Türkler, Selçuklu öncesinde bazen de Abbâsî ordularında ücretli as-
ker olarak Güney Kafkasya ve Gürcistan’a girmiş, kuzeyden gelen diğer 
ırktaşlarıyla buraya yerleşmişlerdi5. Bir kısım destanî rivayetlere göre de, 
Oğuz Hanlardan Tak-Temür, Me’mun döneminde (813-833) Gürcistan’a, 
Rum memleketine gazada bulunmuş; Oğuz kahramanı olarak bilinen 
Bayındır Han da, Horasan’dan hareketle Ani ve Kars’a kadar gelmiş, 
Gürcistan üzerinden Demirkapı’ya ulaşmıştı6. 
                                                           
1 Mes’udî, Ebu’l-Hasan Ali b. Hüseyin, Mürucu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, Beyrut 1965, I, 

198. 
2 M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1989, I, 20-31. 
3 Bk. A. Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1981, I, 172. Hazarların Gü-

ney Kafkasya’daki faaliyetleriyle ilgili geniş bilgi için bk. D. M. Dunlop, The History of The Je-

wish Khazars, New York, t.y.; M. İ. Artamanov, Istoriya Hazar, Leningrad 1962. 
4 M. Köymen, Büyük Selçuklu, I, 20-31. 
5 H. M. Karaman, “Gürcistan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 

1996, XIV, 312. 
6 Z. V. Togan, Giriş, 109. 
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Selçuklu Öncesi Kafkasya’da Siyasî Durum 

Kafkaslar, Selçuklu öncesinde yine rahatsız ve karışıktı. Bu durum, 
Halife el-Mütevekkil döneminden (847-861) itibaren kendini göstermeye 
başlamıştı. Abbâsîlerin sıkı vergi uygulamaları, bölgede ayaklanmalara 
neden oldu. Güney Kafkasya’nın merkezinde bulunan Gürcüler de bu 
durumdan yararlanarak, Abbâsîlere karşı bağımsızlık hareketi başlattı-
lar. Kartli bölgesinde başlayan bu hareket, Kahetiya’da gelişti. Böylece 
Kahetiya milâdî sekizinci asrın yarısında bağımsız bir Emirlik durumuna 
geldi7. Aynı asrın sonlarında Batı Gürcistan da bağımsız bir idareye ka-
vuştu8. 

Bizans İmparatorları, Romalıların, Kral Hadrien (117-138)’den itiba-
ren Gürcistan’ın Batı kısımlarını hâkimiyetlerine almalarını müteakip, 
Kafkaslarda hâkimiyet hakkı iddiasıyla, her fırsatta bölgeyi ilhak etmeye 
çalışıyorlardı. Bunun yolu da, 643’ten beri bölgede hüküm süren İslâm 
hâkimiyetine son vermekti. Bunun için Bizanslılar, IX. asrın başlarında 
ortaya çıkan Bagrat ailesine özel bir itina göstererek, himayelerine almış 
ve Müslümanları bu bölgeden temizlemeye teşvik etmişlerdi9. 

Bu yaklaşım, Bizanslıları bölgede yeniden hâkim duruma getirdi. Ni-
tekim, 1020’den sonra Gürcistan’ın bazı toprakları Bizans İmparatoru II. 
Basileios tarafından ilhak edilerek, yeni bir askerî ve idarî bölge kurul-
du10. 

Türkmenler, Kafkasya’ya ilk akınlarda bulundukları zaman bölgenin 
tamamına yakını Bizans garnizonları tarafından idare ediliyordu. Ermeni 
ve Gürcü krallıkları ise Bizanslılara bağlı olarak varlıklarını sürdürüyor-
lardı. Bununla beraber Gürcülerle Bizanslılar ve Ermenilerle yine Bi-
zanslılar arasında tam bir birlik yoktu. Dolayısıyla bölgede siyasî bir oto-
rite boşluğu vardı. Kafkasya’da böylesine siyasî boşluğun yaşandığı bu 
dönemde can ve mal güvenliği de sağlanamıyordu. Bu bakımdan Bulgar 
ve Hazar hacıları Kafkasya üzerinden değil de, Harezm’i dolaşmak duru-
munda kalıyorlardı. Bilhassa Bizans İmparatoru II. Basileios, bölgede 
âdeta terör estiriyor, Ermenilerle olan anlaşmazlığı siyasî havayı iyice 
gerginleştiriyordu11. 

Öte yandan Gence, Dvin ve Tiflis gibi merkezlerde bulunan Müslü-
man idarecilerle, Gürcü ve Ermeniler de savaş halinde bulunuyorlardı. 
Bu savaşlarda Kral IV. Bagrat, Ermeni Kralı Gagik’ten yardım istemiş, 
                                                           
7 Fayiz Necib İskender, el-Fütuhâtu’l-İslâmiyye Li Bilâdi’l-Gürc, İskenderiyye 1988, s. 80-89. 
8 aynı eser, s. 91. 
9 Bk. F. Necib, El-Fütuhâtu’l-İslâmiyye, s. 35. 
10 H. M. Karaman, “Gürcistan”, DİA, XIV, 312. 
11 G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Ankara 1991, s. 292; Y. Bedir-

han, Selçuklular ve Kafkasya, Konya 2000, s. 78. 
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gelen Ermeni ordusuyla birlikte Gence emiri Fazlûn üzerine yürümüşler-
di12. Bu arada Hazarların, bölgedeki siyasî ağırlıklarının hâlâ devam etti-
ğini de unutmamak lâzım13. Şu halde Selçuklu öncesinde, Kafkasya’da 
bir otorite boşluğu vardı ve bir siyasî kargaşa yaşanıyordu. 

Selçuklu-Gürcü Münasebetleri 

İlk Selçuklu-Gürcü münasebetleri Çağrı Bey’le başladı. Batı seferi dö-
nüşünde (116-1021) Dvin’e uğrayan Çağrı Bey, buradan Gürcü arazisine 
girdi. Gürcü generali Liparit, yanında bulunan beş bin kişi ile Çağrı Beye 
karşı çıkmaya cesaret edememiş ve bütün bu havza Türkmenlerin istila-
sı altında kalmıştı14. Oğuz boyları bundan sonra da Güney Kafkasya’ya 
olan akınlarını sürdürdüler15. 

Tuğrul Bey döneminde (1040-1063) Selçuklu-Gürcü münasebetlerin-
de ilerleme kaydedildi. İki toplum daha yakından birbirini tanıma fırsatı-
nı buldu. 1045’de Tuğrul Bey tarafından Kafkasya’nın fethiyle görevlen-
dirilen Kutalmış, Gürcistan ve Ermeniye’ye girdi. Azerbaycan umum vali-
liğine gönderilen İbrahim Yinal ise, 1048 (18 Eylül) Hasankale savaşında 
Gürcü Prensi Liparit’in başında bulunduğu orduyla karşılaştı ve yenilgi-
ye uğrattı16. 

Bununla beraber, Türk-Gürcü münasebetlerinin en önemli safhası, 
Sultan Alp Arslan döneminde (1063-1072) yaşandı. Selçuklu devletinin 
yükselişe geçtiği bu devirde, en üst düzeyde cereyan eden gelişmeler, 
Gürcü münasebetlerine de yansıdı. İlk Türk-Gürcü dostluğu bu dönem-
de kuruldu. Gürcü toplumuyla oluşturulan bu barış ortamı, Türkmenle-
rin Güney Kafkasya’da yerleşmelerine imkân sağladı17. 

Sultan Alp Arslan l064’de, Gürcistan’da barışı ve dostluğu sağlayacak 
olan birinci Kafkasya seferine çıktı. Aslında Sultanın hedefi, Rum mem-
leketine, Bizans üzerine yürümekti18. Ancak Sultan, Azerbaycan’ın Me-
rend şehrine geldiğinde, daha önce bölgede bulunan Türkmen beylerin-
                                                           
12 A. Kesrevi-i Tebrizî, Şehriyârân-ı Gumnâm, Tahran 1335, s. 267-268. 
13 F. Necîb, el-Fütuhâtu’l-İslâmiyye, s. 37-39; Mirza Balâ, “Gürcistan”, İslâm Ansiklopedisi 

(İA), İstanbul 1993, IV, 839. 
14 M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, İstanbul 1944, s. 36; M. Köymen, Büyük 

Selçuklu, I, 110. 
15 Bu hususta daha geniş bilgi için bk. A. Kesrevi-i Tebrizî, Şehriyârân-ı Gumnâm, Tahran 

1335; F. Sümer, Oğuzlar, İstanbul 1992. 
16 Azîmî, Azîmî Tarihi Selçuklularla İlgili Bölümler, Yayınlayan A. Sevim, Ankara 1988, s. 8-

9; M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 45; Vardan, “Türk Fütuhatı Tarihi”, çev. Hrant D. Andre-

asyan, Tarih Semineri Dergisi I-II, İstanbul 1937, s. 175. 
17 Bk. Z. V. Togan, Giriş, 198. 
18 İbnü’l-Esîr, İzzuddin Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-Tarîh, nşr. C. J. Torn-

berg, X, 37; A. Kesrevî, Şehriyârân, s. 291. 
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den Tuğ-tekin, Gürcistan’da durumun çok fena olduğunu, azgınlığın, 
kargaşanın hüküm sürdüğünü, burayı halletmeden Rum gazasına çık-
manın hatalı olacağını söyledi19. Anlaşılan, öteden beri bölgede faaliyet 
gösteren Bizanslılar, Gürcü toplum yapısında, ahlakî ve siyasî gidişatın-
da derin yaralar açmış, bu ülkeyi bir kargaşaya sürüklemişlerdi. Sultan, 
Tuğ-tekin’in bu sözleri üzerine Gürcistan topraklarına girdi (l064)20. 
Amaç, Kafkasya’da sulh ve sükûnu sağlamak, Gürcüleri ve diğer top-
lumları hâkimiyet altına alarak, Bizans’tan uzaklaştırmak, dolayısıyla 
Rum memleketine yapılacak seferde arkayı sağlama almaktı21. 

Türk-Gürcü dostluğunun temelleri, Sultan Alp Arslan’ın fetih hare-
ketleriyle atıldı. Sultan, Gürcistan’daki fetih hareketlerini, daha çok bu 
ülkenin kuzey-batı kısımlarında sürdürdü. Önce Kangarni üzerine yürü-
yen Sultan, Kür nehri ile Hazar denizi arasındaki yerleri ele geçirdi. Sel-
çuklu ordusu bundan sonra Cavakhet ve Sefîdşehir gibi merkezlerde hâ-
kimiyet kurarak, huzuru sağladı22. Gürcü krallığında bulunan IV. Bag-
rat, Alp Arslan’ın bölgeye gelmesi üzerine Kafkas dağlarına kaçtı. Bagrat, 
bu davranışıyla belki Selçuklu hareketinin geçici olacağını sanıyor yahut 
Bizans’tan teşvik gördüğü ve yardım sözü aldığı için barışa yanaşmak is-
temiyordu23. Ancak Ahalkelek şehrinin fethi, Türk Gürcü toplumları ara-
sında dostluk bağlarının kurulmasına köprü teşkil etti. Çünkü Ahalke-
lek’in alınması üzerine zor durumda kalan Kral Bagrat, Sultana elçi gön-
dererek, barış teklifinde bulundu. Sulhtan yana tutumuyla bu teklifi 
olumlu karşılayan Türk Sultanı ile Gürcü Kralı arasında ilk barış antlaş-
ması imzalanmış oldu (1064)24. Türk-Gürcü dostluğunun temelini oluş-
turan bu antlaşma ve bölgedeki diğer fetih hareketleriyle Güney Kafkas-
ya Selçuklu hâkimiyetine alınmış, Bizans’ın burayla olan irtibatı kesil-
miş ve bir güven ortamı sağlanmış oluyordu. 

Türk-Gürcü münasebetlerinde bu kadarıyla yetinmeyen Alp Arslan, 
bu dostluğu daha pekiştirmek ve vazgeçilmez bir duruma getirmek dü-
                                                           
19 İbnü’l-Esîr, X, 37; Sadruddin Ebu’l-Hasan Ali b. Nasır b. Ali el-Hüseynî, Ahbâru’d-Devlet 

es-Selçukıyye, çev. Necati Lügal, Ankara 1943, s. 24; M. Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, İs-

tanbul 1972, s. 25-26. 
20 İbnü’l-Esîr, X, 38; Hüseynî, Ahbâr, s. 24. 
21 Bk. M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 64. 
22 İbnü’l-Esîr, X, 39; Hüseynî, Ahbâr, s. 24 vd.; Urfalı Mateos, Vekâyi-Nâme, çev. Hrant D. 

Andreasyan, Ankara 1987, s. 119; O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İs-

tanbul 1993, s. 155. 
23 Bk. O. Turan, Selçuklular Tarihi, s. 112. 
24 Hüseynî, Ahbâr, s. 26; M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 58; M. Balâ, “Gürcistan”, İA, IV, 839. 

Ayrıca Sultan Alp Arslan’ın şahsiyeti ile ilgili bk. İbn el-Esîr, X, 74-75; İn el-Adîm, Kemâleddin, 

Buğyetü’t-Taleb Fî Târîhi’l-Haleb, Haz. A. Sevim, TTK, Ankara 1976, s. 16-38; Muammer Yılmaz, 

“Alp Arslan ve Malazgirt”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 8, Ağustos 1987, s. 38-41. 
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şüncesini de ihmal etmedi. Bunun en iyi şeklinin iki toplum arasında 
akrabalık bağları kurmakta olduğunu gören Sultan, Gürcistan kralı IV. 
Bagrat’ın yeğeni ve Lori kralı David’in oğlu Gorige’nin kızıyla evlenme ta-
lebinde bulundu. Bu talebi yerine getirilen Sultan, Gorige’yi büyük iltifat 
ve hediyelerle Lori’ye uğurladı25. 

Sultanın, Gorige’nin kızıyla evlenmesinin bölge halklarının İslâm dini-
ne girmelerinde önemli rolü olmuş26, her iki toplumu inanç bakımından 
da birbirine yaklaştırmıştır. 

Bunun yanında Sultan Alp Arslan’ın Gürcistan fetihleri, Türk-İslâm 
tarihinde bir dönüm noktası olan Ani’nin fethine de yol açtı. Böylece de 
günümüz Türkiye’sinin temelleri atılmış oldu27. Aynı sülâleden olan Bag-
ratlıların tek hâkimiyette birleşmeleri de, bu önemli kalenin fethiyle sağ-
lanmış, bir bakıma da Ani-Gürcistan yahut daha ilerisi için Anadolu-
Gürcistan dostluğunun ayrılmazlığını tahakkuk etmişti28. 

Ne var ki Gürcü Kralı Bagrat, kısa bir zaman sonra barış antlaşması-
nı bozdu. Bu sırada Kafkasya’da yeniden yaşanan kargaşa, Kralın lehine 
cereyan ediyordu. Alanlar ile Serîr ve Hazar bakiyeleri 1065 yılı itibariyle 
Güney Kafkasya’da Selçuklu hâkimiyetinde bulunan yerleri istilâ etmeye 
başlamışlardı. Öte yandan Sultan Alp Arslan da Kirman meliki Kavurd 
Bey’in isyanını bastırmakla meşguldü29. 

Bu karışık durumdan faydalanan Bagrat, Şeki’yi alarak Berdea’ya gir-
di. Tiflis de Bagrat’ın eline geçmişti30. Bunun üzerine 1067’de Horasan’-
dan büyük bir ordu ile yola çıkan Sultan, Güney Kafkasya’ya girdi. Sul-
tanın bu ikinci Kafkasya seferinde Emir Sav-tekin öncü birliğin başında 
bulunuyordu. Sultan, Şeki ve Arran’ı ele geçirerek, Kartli’ye indi ve Tif-
lis’i de Selçuklu hâkimiyetine kattı31. Selçuklu birliklerinin Kafkas-
ya’daki fetih hareketlerinin Karadeniz sahiline, Trabzon önlerine kadar 
ilerlemiş olması, Bagrat’ı tekrar Sultan’a elçi göndererek lütuf ve merha-
met istirhamında bulunmaya mecbur etti. Yurtta sulh cihanda sulhun 
                                                           
25 Bk. Sıbt İbnü’l-Cevzî, Şemseddin Ebu’l-Muzaffer Yusuf b. Kızoğlu, Mir’atü’z-Zeman Fî Ta-

rihi’l-Âyân, nşr. A. Sevim, Ankara 1968, s. 136; G. Abû’l-Farac, Abu’l-Farac Tarihi, Türkçeye 

çev. Ö. Rıza Doğrul, Ankara 1987, I, 318; el-Bundârî, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, 

çev. K. Burslan, İstanbul 1943, s. 31; Vardan, s. 177; A. Kesrevî, Şehriyârân, s. 291. 
26 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi, İstanbul 1953, s. 336. 
27 aynı eser, s. 342. 
28 Bagrat ailesiyle ilgili daha geniş bilgi için bk. F. Necîb, el-Fütuhâtu’l-İslâmiyye, s. 83; A. 

Kesrevî, Şehriyârân, s. 265; Mirza Balâ, “Gürcistan”, İA, IV, 389. 
29 O. Turan, Selçuklular Tarihi, s. 163; H. M. Karaman, “Gürcistan”, DİA, XIV, 312. 
30 Bk. Hüseynî, Ahbâr, s. 30-33; O. Turan, Selçuklular Tarihi, s. 163; V. Mınorsky, “Tiflis”, 

İA, X, 267. 
31 Hüseynî, Ahbâr, s. 30-31; M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 62; O. Turan, Selçuklular Tari-

hi, s. 163. 
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en iyi örneğini sergileyen Sultan Alp Arslan, Bagrat’ın bu isteğini de yeri-
ne getirdi32. Fakat Sultan İran’a döndükten sonra, Kral Bagrat yeniden 
isyan girişiminde bulundu. Kartli bölgesine inen Bagrat, Fazlûn’u da esir 
aldı33. Bunun üzerine Alp Arslan’ın, Emir Sav-tekin komutasında gön-
derdiği (Nisan 1069) Selçuklu ordusu, Gürcüleri büyük bir yenilgiye uğ-
rattı ve Kralın af dilemesi, Sultan’ın da bunu kabulü durumu yeniden 
yaşandı. Ancak bu sefer de Romen Diogenes’ten yardım gören Bagrat, 
bundan sonra da Selçuklu aleyhine olan tutumuna devam etti34. Ancak 
bütün bunlar Sultan Alp Arslan’ın Gürcülere karşı barış anlayışı ve ba-
kış açısını değiştirmedi. 

Görüldüğü gibi Gürcistan Kralı Bagrat, bir türlü Bizans’tan kopmak 
istemiyordu. Belki de Bagrat, Selçuklu hâkimiyetinin kalıcı olacağına 
inanamıyor, o bakımdan İmparatorların yanında yer almayı tercih edi-
yordu. Nitekim, Malazgirt savaşında Bizans kuvvetlerinin Türkler tara-
fından dağıtıldığını duyan Bagrat’ın, Bizans’tan umudunu keserek, de-
ğerli armağanlar ve birikmiş haracını da göndererek Sultandan bağışlan-
ma dileğinde bulunması35, Kralın bu durumunu açıkça ortaya koymak-
tadır. Buna göre Kral Bagrat, tutarlı ve uzak görüşlü bir siyaset sergile-
yememişti. Gürcü ileri gelenlerinden birçoğunun İslâm dinini kabulü ve 
Müslümanların yanında yer almalarında, Bagrat’ın bu tutumunun 
önemli rolü olmalıdır. Bu da gösteriyor ki Kral Bagrat bir tutarsızlık için-
de olsa da, Gürcü halkı Türk dostluğundan yana olmayı tercih ediyordu. 

Sonuç 

Çağrı Bey’in Batı seferi sırasında başlayan Türk-Gürcü münasebetle-
ri, Sultan Alp Arslan’la en iyi dönemini yaşadı. İlk Türk-Gürcü dostluğu 
bu dönemde kuruldu. Bu dostluk, iki toplum arasında akrabalık bağla-
rıyla da pekiştirildi. Gürcü ve Ani Bagratlılarının aynı hâkimiyette birleş-
tirilmesiyle de Anadolu geleceğinin temelleri atıldı. Bu bakımdan günü-
müz Türk-Gürcü dostluğunda, yurtta sulh cihanda sulhun en iyi örneği-
ni sergileyen Sultan Alp Arslan’ın büyük bir payının olduğunu unutma-
mak lâzımdır. 
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32 Hüseynî, Ahbâr, 30-31; M. H. Yinanç, Türkiye Tarihi, s. 63. 
33 Alp Arslan, Tiflis’i fethettikten sonra buranın idaresini Fazlûn Gencevî’ye vermişti. V. Mı-
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Bu makalede, İran’a yerleşen Türk boyları, İran’daki Türk hanedan ve 
devletlerinin yönetimi, özellikle 1926 yılından günümüze kadar gelen Pehle-
vi Hanedanı ve İran-İslam Cumhuriyeti döneminde İran’da hala yaşayan 
Türk unsurunu yok sayıp, asimilasyon politikasını gündeme taşıdık. 

Anahtar kelimeler: İran, Türkler, Asimilasyon. 

The Iran’s Turks 
In this article, the Turk clans who etle in Iran the gowerning of Turk 

Dynasty and states, especially the Pehlevi Dynasty who comes from the 
year 1926, and in the age of Iran-Islam Republic, pretending the absence 
of Turks in Iran, we have made the assimilation politics a current issue. 

Key words: Iran, Turks, Assimilation. 

Tarih boyunca Orta Doğu’da önemli rol oynamış, Arap olmayan ülke-
lerden biri olan İran günümüzde de bu etkin rolüne devam etmektedir. 
Hangi perspektifle bakılırsa bakılsın, Türkiye ve İran arasındaki gelişme-
ler, yeni Orta Doğu politikasını, belirleyecek bölgenin geleceği açısından 
oldukça önemlidir. 

Türkiye ile İran devletleri arasında günümüzde de pek çok sorunlar 
olmakla birlikte bunlardan en önemli sorunlarından biri olan İran Türk-
leri konusunu dikkate aldık. İran nüfusunun % 32’sini teşkil eden Türk 
unsurunun hakları göz ardı edilmekte, hatta bu etnik unsur yok sayıl-
maktadır. İran Türkleri konusu ne Batı medyasında ne de Türk medya-
sında yeterince yer almamaktadır. Bizim hedefimiz ise İran Türklerinin 
hak ve hürriyetleri davasını gündeme getirmektir. 
                                                           
* Elazığ Anadolu Ticaret Lisesi Tarih Öğretmeni. 
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Atatürk’ün dış politikadaki barışçılık politikası vecizelerini bilmekteyiz. 
Ancak dış Türklerle ilgili “onlara yardımcı olmaya hazır olmalıyız, manevi 
köklerini sağlam tutarak, dil ve tarih köprülerini iyi kullanmalıyız.”1 Bu 
sebeple Türkiye dışındaki Türkleri dikkatle takip edip, onların haksızlıkla-
ra maruz kalmalarını önlemek için kamuoyu oluşturmalıyız. İran’da yaşa-
yan Türk unsurunun asimile politikasını görmemezlikten gelemeyiz. 

Tarih boyunca, İç-Merkezi Asya ile Ön Asya-Anadolu arasında bir 
köprü olan İran; bu konumu ilk zaman içerisinde, değişik kavimlerin 
yerleştiği bir ülke olmuştur. Bu kavimler arasında, Farslar, Medler, 
Türkler, Lurlar, Araplar, Afganlar, Beluciler, Yahudiler, Ermeniler ile 
Asur ve Geldeni kökünden gelenler yer alır. İran’ın bu konumu ve duru-
mu nüfus bakımından homojen olmayan bir toplumsal yapının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur2. Çeşitli kültür, din, mezhep ve dilleri içeren 
karmaşık bir toplumsal yapı mevcuttur. 

Nüfusun gençleştirilmesi için en etkili faktörün İran’ın yüz ölçümü 
1.648 963 km²dir3. Bu yüz ölçümü ile Orta Doğu’nun ikinci büyük ülke-
sidir. Nüfusu 1995 sayımına göre 65 milyon civarındadır. Bu sayı günü-
müzde 70-75 milyon civarında kabul edilmektedir. İran nüfusunun % 
46’sını İranlılar, % 33’ünü Türkler, % 9’unu Kürtler, % 4’ünü Lurlar, % 
2’sini Bahtiyarlılar, % 2’sini Beluciler ve geri kalan diğer uluslar (Erme-
niler ve Yahudiler) oluşturur4. 

İran ilk çağlardan beri bulunduğu coğrafi konum itibariyle önemli bir 
yere sahip olduğu için Büyük İskender, Araplar, Türkler, Moğollar, Rus 
ve İngilizler egemenliğinde kalmıştır. İran çok uzun süre sonra bağımsız-
lığına kavuşmuştur. 

TÜRK EGEMENLİĞİNDEKİ İRAN 

Türkler İranlılarla komşu olmaları nedeniyle, Türklerin İran’a gelişi 
M. S. 4. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyılın başlarına dek sürmüştür. İs-
lam’dan önce Türklerin İran’a girişleri Hazar Denizi’nin doğusundan Er-
tek-Tercan ve batısında Aras-Kura ırmaklarından güneye doğru olmuş-
tur. İslamiyet’in kabulünden sonra ise Türklerin girişi Doğu-Batı istika-
metinden Hazar Denizi’nin güneyinden gerçekleşmiştir. 13. yüzyıllar ve 
sonrasında Türk göçleri ise Batı-Doğu ekseninde Türkiye-Suriye-Irak’tan 
İran’a doğru olmuştur. Bu Türk göçleri sonrasında İran’da etnik, dinsel, 
siyasal, dilsel ve kültürel yapıyı tamamıyla alt üst etmiştir5. 
                                                           
1 İsmet Bozdağ, “Bir İnsan, Dini, Dilini, Milletini Değiştirebilir Ama Irkını Asla” Dış Politika 

Dergisi, S. 9, Ankara, 1990, s. 168-169. 
2 Metin Öztürk, Türkiye ve Orta Doğu, Ankara, 1997, s. 39. 
3 Ramazan Özey, Dünya ve Ülkeler Coğrafyası, İstanbul, 2000, s. 255. 
4 Ramazan Özey, Ortadoğu, İstanbul, 1997, s. 266-267. 
5 Rafael Blage, İran Halkları El Kitabı, İstanbul, 1997, s. 89. 
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Türklerin İran’a girmesi Hunlar döneminde olmuştur. Hunlar M. S. 
310 ile 374 yılları arasında Batıya göç eden Altaylı kabilelerden olup 
İran’a girmişlerdir6. Hunlardan sonra Göktürkler, Uygurlar, Avarlar, Sa-
birler, Hazarlar, Oğuzlar, İran devletleriyle mücadele edip zaman zaman 
İran’ın içlerine kadar girerek belli bölgelere yerleşmişlerdir. 

İslamiyet sonrasında İran’a Türk göçleri ve İran’a Türklerin yerleşimi 
devam etmiştir. Gazneliler Sultan Mahmut döneminde Horasan bölgesi-
ne ve Harezmi bölgelerini kontrol altına aldılar7. Gaznelilerden sonra 
İran, Büyük Selçuklu Devleti’nin kontrolüne girerek uzun bir süre Sel-
çukluların kontrolünde kaldı. Hükümet merkezi önce Rey sonra İsfa-
han’a taşındı8. Selçuklulardan sonra Harzemşahlılar İran’da hüküm sür-
müştür. Hatta Gazne kentini ve Afganistan’ın hemen hemen tümünü ele 
geçirdiler9. Bundan sonra İran’da Moğol hâkimiyeti başladı. İlhanlılar 14. 
asra kadar bölgede hâkimiyetini sürdürdüler. 

İlhanlı Devleti dağıldıktan sonra, İran’da bir kısım Türk kökenli dev-
letler ortaya çıktı. Önce Timur Devleti sonra Akkoyunlu-Karakoyunluları 
görmekteyiz10. İran’da kurulan Türk kökenli devletler Safaviler (1502-
1736), Avşar Hanedanı (1736-1797), Kaçar Hanedanı (1797-1925) yılına 
kadar burada hüküm sürmüşlerdir. 

İRAN’DAKİ TÜRK BOYLARI 

Miladi III. yüzyıldan itibaren hem Kafkasya hem de Horasan üzerin-
den İran’a gelen Türk unsuru yukarıda saydığımız birçok devlet kurmak-
la birlikte, Pehlevi iktidarından sonra da İran’da kalmaya devam etmiş-
lerdir. Günümüzde İran’da bulunan Türkmen boyları ve yerleştikleri yer-
ler şu şekildedir; 

İran coğrafyasının batı kısmı Azerbaycan eyaleti baştan başa 
Türklerle meskûndur. Yaklaşık olarak 250 bin kilometre karelik ala-
nı kapsamaktadır. Türk boylarının yaşadığı yerler başta Hoy, Tebriz 
olmakla birlikte Urmiye, Salmas, Dilman, Makü, Merned, Şibişter, 
Zencan, Miyana, Erdebil, Eher şehir ve kasabalarıdır. Azerbaycan 
eyaletinden başka Hazar Denizi kıyılarında, Kilan, Mazderan, Har-
can vilayetlerin de Kazvin, Tahran ve Sultanabard çevresi Yezd, Ke-
şan, Hemedan, Şiraz vilayetleri çevresinde kısmen Türk boyları ya-
şamaktadırlar11. 
                                                           
6 Hans Wilham Hausing, “İran Hudutları Bölgelerinde İndo-Cerman ve Altaylı Göçebe Ka-

vimler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 103, İstanbul, 1996, s. 6. 
7 Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara, 1991, s. 6. 
8 Carl Brokelmann, İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, İstanbul, 1992, s. 142. 
9 Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi, İstanbul, 1991, s. 181. 
10 Kamuran Gürün, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, c. II, İstanbul, 1982, s. 181. 
11 San’an Azer, İran Türkleri, İstanbul, 1942, s. 42. 
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TÜRK BOYLARININ YAŞADIKLARI YERLER 

Azerbaycan Türkleri 

Azerbaycan Türklerinin bir bölümü, Aras nehrinin kuzeyindekiler 
Sovyetlerden ayrılarak Azerbaycan devletini kurdular. Diğerleri ise İran 
hâkimiyeti altında yaşamaktadırlar. Bunlara Güney Azerileri de denil-
mektedir. 1997 tahmini rakamlara göre Azerbaycan’ın nüfusu 20 milyo-
nun üzerindedir. Jeopolitik durumu göz önüne alınırsa bölge 200.000 
km2 bir alanı kapsamaktadır12. Azerbaycan eyaletinde Karakoyunlu, Ak-
koyunlu, İlhanlı, Kızılayak, Başoğuz, Uğunlu, Kavanlı, Karaşanlı, Kara-
dolaklı, Tahta Kapılı, Karababalı, Kalaçlı, Muganlı, Hıtaylı, Afkanlı, Kızıl-
keçili, Şahsevenli, Karadağlı, Karaenikli, Karaçaylı, Umanlı, İlbeyli, Ça-
rıklı, Porsonlu, Develi Türk boyları yaşamaktadır13. Kültürel bakımından 
da gelişmiş bir edebiyata, dile ve yüksek bir medeniyete sahip olan Azeri-
ler Anadolu ile Orta Asya Türklüğü arasında köprü niteliği taşırlar14. Bu 
itibarla Azeri Türkleri İran’da önemli bir yer tutmaktadırlar. İran’daki di-
ğer Türk boylarına da her yönüyle öncülük etmektedirler. 

Kaşkaylar 

Güney Azerbaycan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinden sonra, sayıca 
ve siyasi nüfuzca İran Türklerinin en güçlüsü Kaşkay Türkleridir. Kaş-
kay Türkleri elliye aşkın çeşitli boy ve soya ayrılırlar. Nüfusları kalabalık 
olanlar Kaşkalu, Dereçuli, Satıhanlı, Muşlu, Şeşbölüklü, Leşni, Cafer-
beğleri, Farismaden, Amele, Liravi ve yerleşmeye mecbur tutanlardan 
Hatay, Boyat, Alibeklu, Şeyhvand, Feyli, Farband, Kalbandı sayabiliriz. 
Yaklaşık 3.5 milyon nüfusa sahiptirler15. Kaşkaylar Türk bozkur kültü-
rünü atlı medeniyetinin göçebe hayat tarzını sürdürmektirler. Kışı İran 
körfezi doğusunda Zağros dağlarının doğu eteklerinde geçirirler. İlkbaha-
ra doğru kuzey İsfahan eyaletine çekilirler16. Azeri Türklerinden sonra 
önemli bir Türkmen boyu olan Kaşkaylar, İran’da günümüzde pek bahsi 
geçmeyen Türk boyudur. 

Afşarlar 

Aslen Türkmenistan olan Afşarlar Moğol istilası devrinde (XIII. yüzyıl) 
Azerbaycan’a göç etmişlerdir17. İran’da dağınık bir bölgeye yayılmışlardır. 
                                                           
12 Selçuk Alkın, İran Türkleri Hürriyet Hareketleri, Girne, 1998, s. 4-5. 
13 San’an Azer, a.g.e., s. 12. 
14 Aygün Attar, “İran Türkleri”, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, c. II, S. I, 

Elazığ, 2004, s. 44. 
15 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 78. 
16 Yaşar Kalafat, “Azerbeycan-İran Bağlamında Güney Kafkasya’da Etno-Sosyal Yapı”, Av-

rasya Dosyası (Azerbeycan Özel), c. VII, S. 1, Ankara, 2001, s. 221-247. 
17 Nadir Devlet, Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, Ek Cilt, İstanbul, 1993, s. 441. 
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Ümraniye gölünün Kuzey-Batı kıyıları Hamse eyaletinin güney kısımları 
dağlık bölgelerden, Hemaden ve Kirmanşah eyaletleri sınırları Bocnurtla 
Keşanın güney çevresindeki Sebzever ile Nişabur arası Cumey’in kuzeyi 
ve Kirmanın güneyi olup bugün İran’da Türklüklerini muhafaza etmele-
rine rağmen dağınık olduklarından siyasi bir nüfus temin etmek imkânı-
nı kaybetmişlerdir. Çoğunlukla göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. 
Asgari nüfusları 500.000 olarak tahmin edilmektedir18. 

Şahsevenler 
Milli boy olmaktan ziyade devlet idaresince siyasi bir terim olarak 

kullanılmıştır. İran tahtının geçen asırlarda muhafızlarıdırlar. Bu yüzden 
imtiyazlı muamele görmüşlerdir. Bilahare boy haline gelmişlerdir19. İran 
Azerbaycan’ın kuzey doğusunda, Karabağ mıntıkasında bazıları Zencan 
ve Save bölgesindeki Kızıl-Üzen kıyılarına serpilmişlerdir. Tahmini nü-
fusları 180-200 bin civarındadırlar20. 

Kaçarlar 
Kaçarlar İran’da Mazenderan eyaletinde Hazar-Cebir ve Gürgahın Se-

va-Şaku bölgelerinde yarı yerleşik bir hayat sürmektedirler. Kaçar Türk 
hanedanı devri (1787-1925)ne kadar sürmüştür. Şahsi ve hasis menfa-
atleriyle uğraşan bu hanedanlık zamanında anarşi ve cehalet içinde geç-
tiğinde Rusya ve İngiltere’nin İran’ı siyasi nüfuz altına almalarına yol aç-
mıştır21. Son şah olan Ahmet Han (1909-1925) Naiplik nezareti altında 
şahlık etmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Fransa’da barlarda vakit geçi-
rirken, 1923’te Rıza Han İran’da Başvekil oldu. Ahmet Han ise, 1925’de 
Meclis tarafından hal edildi. Böylece Kaçarlar dönemi son bulup, Pehlevi 
dönemi başladı22. 

Karapapaklar 
Karapapaklar Kuzey Azerbaycan’da yaşarlarken Sovyetlerin işgali üze-

rine bir kısmı Anadolu’ya kaçarak Muş ve Kars bölgesine yerleşmişlerdir. 
İran’dakiler ise Uşi’nin doğusuna yerleşmişlerdir. Aşiret hayatı sürmekte-
dirler. 1997 tahminini rakamlara göre nüfusları 20 bin civarındadır. Oğuz 
Türklerinden olup Azerbaycan Türkçesi ağzıyla konuşmaktadırlar23. 

Hamse Türkleri 

Adlarını coğrafyadan almışlardır, beş boydan oluşmuşlardır. Türkçe, 
Farsça ve Arapça konuşmaktadırlar. Kirmanşah, Kuzistan, Kürdistan ve 
                                                           
18 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 8-9. 
19 Sen’an Azer, a.g.e., s. 12. 
20 Nadir Devlet, a.g.e., s. 44. 
21 Hüsrev Gerede, Siyasi Hatıralarım İran 1, İstanbul, 1952, s. 99-100. 
22 Rıza Nur, Türk Tarihi, c. V, İstanbul, 1925, s. 256. 
23 Yaşar Kalafat, a.g.e., s. 11-12. 
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Fars eyaletlerinde bulunmaktadırlar. Yaklaşık nüfusları 1.500.000 civar-
larındadır24. Buradaki hayatlarına devam etmektedirler. 

Kengerlüler 

İran-Türk boylarındandır. Tahran çevresinde Veramin’de Kum bölge-
lerinde yaşarlar. Kuzey Azerbaycan’da Gence civarında dağınık olarak 
bulunmaktadırlar. İran’daki nüfusları 35 bin civarındadır25. 

Güney Azerbaycan’daki Diğer Türk Boyları 

Horasani Türkleri İran’ın Kirman ve Belücistan’da Karayiler, Horasan 
eyaletinde Bayatlar, Cumayn ve İsfahan bölgesinde, Timur taşlar Mazen-
dera bölgesinde Hudebendular, Kirmanşa bölgesinde Ağaçeri Türkleri 
Fars hamsesinde yaşamaktadırlar26. 

Türkmenler 

İran’ın kuzey doğusundaki Türkmenistan sınırı boyunca uzanan ve 
Türkmen bozkırı adını taşıyan, güneyde Karasu, Batıda Hazar Denizi ile 
sınırlanmış bölgede yaşamaktadırlar27. Bunlar Azerbaycan Türkleri gibi 
Şii olmayıp Sunnidirler. 1997 nüfus sayımındaki tahmini rakamları 2 
milyon civarındadır. Bunların dışında Salor, Sarık, Çavdar, İmrili ve En-
sari gibi Türkmen kabileleri Mazenderan ve Horasan eyaletlerine yayıl-
mışlardır28. 

İRAN TÜRKLERİ’NİN ASİMİLE POLİTİKASI 

Yukarıda İran’a gelen Türk boyları hakkında bilgi verirken yaklaşık, 
Türklerin İran’a 3 bin yıl önce geldiklerini görmek mümkündür. İran’da-
ki Türk potansiyelinden, Türklük adına bahsedilirken, bir husus çok iyi 
bilinmelidir ki, tarihte İran yönetiminde bulunmuş hanedanları çoğun-
lukla Türk oldukları görülmektedir. Safeviler, Avşarlar, Zendiler, Kaçar-
lar gibi. Onların çoğunlukla Şii-Caferi İslam adına var olmuş olmaları, 
Türk olmaları gerçeğini değiştirmez. 

Bugünkü İran İslam devrimini realize alan çeşitli etnik kesimlerden 
birisinin de Türkler olmaları gibi günümüz Şii-Caferi İslam dünyasına 
sözcülük eden İran, bu potansiyeli İran adına sahiplenmektedir. Bu ger-
çeği göz ardı edemeyiz29. Kaçar hanedanının yönetiminden sonra 1925 
yılında oluşan Pehlevi diktası ve İslam Cumhuriyeti, ülkede mevcut olan 
                                                           
24 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 11-12. 
25 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 12. 
26 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 12-13-14. 
27 Nadir Devlet, a.g.e., s. 441-442. 
28 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 14. 
29 Yaşar Kalafat, a.g.e., s. 230. 
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etnik soruna yaklaşımını incelemek istediğinizde bu konuda resmi devlet 
politikasının var olduğu sonucuna varıyoruz. 

Modern Fars iktidarın başa gelmesinde dış ülkelerin büyük etkisi var-
dır. Rusya XIX. yüzyıl başından itibaren İran’a yönelerek yaptığı baskılar 
sonucunda 1814 yılında Gülistan Mukavelesi’ni imzalayarak istediğini 
amaçlamaya çalışmıştır30. Bunun üzerine bu dönemde İran halkının tep-
kisini çekmiştir. Bundan sonra İran 1907 İngiliz-Rus antlaşması ile Rus-
ya ve İngiltere arasında nüfuz bölgelerine ayırmıştır. Buna göre Güney 
İran, İngiliz, Kuzey İran da Rus nüfusuna verilmiştir31. Modern Fars mil-
liyetçiliğinin doğusu emperyalizmin etkisinde olduğu açıkça görmek 
mümkündür. 

XIX. yüzyılda dünyada başlayan milliyetçilik akımı XX. yüzyılın 
başlarında İslam dünyasını da tesiri altına almıştır. Bu dönem İran’ın 
yönetimini ele geçiren Pehlevi hanedanı ve daha sonra İran’da kuru-
lan İran İslam Cumhuriyeti yönetiminin bundan etkilendiğini görmek-
teyiz. 

Pehlevi diktatörlüğü ve İran İslam Cumhuriyeti döneminde resmi 
devlet politikasının Fars şovenizm olduğu gerçeğidir. Fars halkının sos-
yal-kültürel ve ekonomik sorunları ile ilgilenip bu halkı yüceltmek an-
lamında olan Fars milliyetçiliği İran Farsları arasında pek fazla kurum-
sallaşmamıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısı ve XX. yüzyıl boyunca oluşan 
ve gelişen olgu daha çok Fars şovenizmi olmuştur. Bu ise İran’da yaşa-
yan Fars olmayanların varlığını, millet olarak ve onların bir an önce ve 
tamamıyla Farslaştırmak isteyen düşüncedir. İran’da merkezi devletler-
ce 1925’ten günümüze dek benimsenen ideolojidir32. Fars şovenizminin 
özü, devleti dikta rejimle yöneterek, tek kültürlü, tek dilli, tek dinli ve 
hatta tek mezhepli bir ülke yaratmak olmuştur. Bu sebeple İran’da 
Türkler dışında yaşayan diğer etnik grupları da asimile etme politikası-
nı yürütmüştür. 

Azeri Kaçar yönetiminden sonra kurulan Pehlevi diktatörlüğünün 
doktrini, bütün İran halklarını acilen ve tamamen Farslaştırmak ve onla-
rı eski çağlarda olduğu gibi üstün ve birleşik bir âri millet yapmaktı. Rı-
za Han döneminde anayasada yapılan değişikliklerden biri, İran vatan-
daşlarının İran asıllı olduğunu vurgulamak, kimliklerini inkâr etmek ol-
muştur33. 
                                                           
30 Vidadi Umudoğlu, “Rusya ve İran’ın Yapmış Olduğu İki Muharebe Arasındaki Devirde 

Halkın Sömürgeciliğe Karşı Mücadelesi” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 128, İstan-

bul, 2000, s. 151. 
31 Sadık Sarısaman, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İran Politikası ve Defa-i İs-

lam Cumhuriyeti”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 115, İstanbul 1998, s. 137. 
32 Rafael Blage, a.g.e., s. 96. 
33 Rafael Blage, a.g.e., s. 97. 
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İran Türkleri denince daha ziyade Azerbaycan Türkleri gelmektedir. 
Zira İran’da Türkmenlerin çoğu bu bölgede yaşamaktadır. Pehlevi ve İs-
lam Cumhuriyeti döneminin politikaları daha ziyade Güney Azerbaycan 
(İran Azerbaycan’ında) görülmektedir. Bu vesile ile konumuzu Güney 
Azerbaycan Türkleri üzerine yoğunlaştıracağız. Pehlevi döneminde Azer-
baycan bölgesinin eskiden beri İran vilayetleri olduğunu ve ahalinin Fa-
risi olduğunu ve bugün Türk halkının oraya sonradan gelmiş oldukları-
nı34, İran okullarında tarih derslerinde okutup öğretilmekteydi. Azerbay-
can’daki şehir, kasaba, mahalle, köy, dere, tepe, dağ, kabile, aşiret, cami 
adları değiştirildi ve Türkçe adları yerini Farsçaya terk etti35. 

Azerbaycan’ın bakımsızlığı en çok eğitim sahasında kendisini gösteriyor-
du. Nüfusu 300 bin olan Karabağ vilayetinin merkezi Eher de sadece 2 okul 
vardı36. En ileri sayılan Tebriz vilayetinde üç erkek lisesi mevcut iken bire 
indirilerek “Derbistani Firdevsi” adını aldı. Türkiye’ye okumaya gelen Türk 
çocuklarına müsaade edilmedi ve onlara harçlık gönderilmesine izin veril-
medi37. Rıza Han döneminde bu bölgede Türkçe konuşmak yasaklanmıştır. 
Bu yasağın kapsamı o kadar genişlemiştir ki Yas Meclisi’nde Türkçe ağıt 
söylemek suç sayılmıştır38. Rıza Şah Türkiye’yi ziyaretinden sonra devletin 
resmi dilini Farsça olduğunu ilan etmiş, Türkçe dilekçe vermeyi ve resmi 
dairelerde Türkçe konuşmayı yasaklamıştır. Okuldaki Türkçe tedrisat kaldı-
rıldı. Türkçe gazete ve kitap yayınlamayı yasaklamıştır39. Atatürk’ün Türk 
milliyetçiliğinden korkan Şah, koyu bir Fars milliyetçisi kesilmiştir. 

1980’de kurulan İran İslam Cumhuriyetinin anayasasının 15. madde-
sinde İran’ın resmi ve ortak dili ile yazısı Farsçadır ve yerel dillerin okul-
larda kullanımı, Farsçanın yanında serbesttir40. Bütün bunlara rağmen 
İran İslam Cumhuriyetinin kurulmasından 29 yıl geçmesine rağmen 
Farsça hariç yerel-milli dillerle eğitim yapan tek bir okul olmayıp ve bu 
konuda dil yasağı maalesef kalkmamıştır. 

Fars milliyetçileri İran’ı diller arasında sadece Farsçayı dil, diğerlerini 
ise güney (lehçe) olarak kabul etmiştir. Böylece Kürtçe, Belluce ve Gilek-
çe’yi Farsçanın birer lehçesi olarak görmüştür. Türki dilleri ise bir za-
manlar yaygın olan İran’ı dilin kalıntısı olduğunu ileri sürmüşlerdir41. 
                                                           
34 Sen’an Azer, a.g.e., s. 14. 
35 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 90. 
36 Cemil Hesenli, “Petrol Uğruna Mücadele ve S. Kavtaradze’nin Tahran Seferi”, Türk Dün-

yası Araştırmaları Dergisi, S. 119, İstanbul, 1999, s. 83. 
37 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 90. 
38 Emre Bayır, “Fars Milliyetçiliğinin Gelişimi ve Güney Azerbaycan’da Milli Direniş Hareke-

ti”, Avrasya Dosyası (İran Özel), c. V, S. III, Ankara 1999, s. 110-213. 
39 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 89-90. 
40 Rafael Blage, a.g.e., s. 108. 
41 Rafael Blage, a.g.e., s. 106. 
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Türkmen yazar Ali Tebrizli’nin 1981 yılında basılmış “Edebiyat ve Mil-
liyet” adlı kitabı Türk toplumunun bir kısmının “ya sola vurulmuş ya da 
sağa meftun” olan İran Türkünün daha önce kim olduğunu şimdiki kim-
liğini ve olacağını farkında olmayıp ve halen farkına varmak istemediğin-
den şikâyet etmektedir. Ve şöyle demektedir: “Ben bir Türküm İran bir uç-
tan bir uça vatanım diyen “Tebrizli”, “Azerbaycanlı”, “Azeri” ve benzeri te-
rimlerin yanlış olduğunu belirtiyor ve “Acem” “kap dibi yalayanlar” ve 
“yalınayaklı emperyalistler”42 diye adlandırdığı Farsları şovenizmi bırak-
maya çağırıyor. Bugünkü İran gelişmiş ülke düzeyinde bir eğitim verme-
mekte ve İran gençliğinin eğitimi hayati önem taşıyan bir sorun halinde-
dir43. 

İran’ın sömürge politikası sadece dil eğitim ve kültür alanında değil, 
ekonomik alanda kendini hissettirmiştir. Pehlevi döneminde Türk böl-
gelerindeki var olan sanayi, fabrika ve diğer ekonomik kurumlar Fars 
illerine daha ziyade Isfahan’a taşındı44. Zirai ürünler pazarı olmadığın-
dan köylüler sefalete sürüklendi. Rıza Şah döneminde İran’da başlayan 
demiryolu yapımı Azerbaycan’da görülmedi45. Azerbaycan ekonomisi 
çökünce erkekler çalışmak için başka bölgelere gitmek zorunda kaldı. 
Bu dönemde Tahran ülkenin ticaret, ekonomik, siyasal ve kültürel 
merkezi oldu. Orta sınıf tüccarların Tahran’a gelmesiyle diğer bölgeler 
ekonomik olarak iflas etti46. Maalesef İran İslam Cumhuriyet dönemin-
de de uygulanan bu yanlış politika sonucunda mahrum bölgeler çoğal-
mıştır. 

İran’ın Türk ve diğer etnik grupları asimile politikası başka alanlarda 
da kendini göstermiştir. Diğer sorunları şöyle sıralamak mümkündür. 
İran’daki Farsların dışındaki etnik gurupların mevcudiyeti ve tarihleri 
tahrif edilmektedir. Birçok tarihi eserlerin devlet tarafından yıktırılıp, ki-
taplar da yakılmıştır47. Çocuklara Türk adı koymak ve Türkçe soyadı al-
mak yasaklanmıştır. Dinsel kimlik ön plana çıkartılarak sadece Farslar, 
Ermeniler, Asurîler ve Yahudilere kültürel haklar tanınmıştır. Diğer İsla-
mi etnik guruplar için bunlar yasaklanmıştır. 

Yukarıda görüldüğü gibi İran Türkleri Pehlevi ve İran İslam Cumhuri-
yeti döneminde her yönüyle bir asimilasyon problemiyle karşı karşıya 
gelmişlerdir. Ancak İran Türkleri bu konuda çok önemli bir direnişte 
göstermemişlerdir. 
                                                           
42 Nesib Nesibli, “Azerbaycan’ın Milli Kimlik Sorunu”, Avrasya Dosyası (Azerbaycan Özel), c. 

VII, S. 1, Ankara 2001, s. 156-157. 
43 K. Kruger, Kemalist Türkiye ve Ortadoğu, Ankara, 1981, s. 168. 
44 Sen’an Azer, a.g.e., s. 18. 
45 Selçuk Alkın, a.g.e., s. 90. 
46 Rafael Blage, a.g.e., s. 119-120. 
47 Sen’an Azer, a.g.e., s. 17. 
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Bu dönemde İran Türklerinden Seyyit Cafer Pişrevi 1945-1946 yılında 
faaliyet gösteren Azerbaycan Demokratik Parti’nin başına geçerek Azer-
baycan Milli Devleti’nin kuruculuğu üstlenmiş, devletleşme yolunda 
önemli adımlar atmıştır. Pişrevi, Tebriz’de Azerbaycan Milli Meclisi’ni 
kurmuş ve hükümetin başına geçmiştir48. Fakat Rusya ve İran arasında-
ki gizli antlaşma sonucunda Azerbaycan milli hükümetine yapılan zu-
lümler ve işkenceler sonucunda 12 Aralık 1946 yılında son verilmiştir. 

Daha sonraki 21 Azeri hareketi biraz daha cılız kaldı. 1965 yılında 
halkın hareketi ayaklanması gerçekleşmiştir. 1978 yılında Tebriz’de iki 
tane ayaklanma daha çıktı. 1979 yılında ise İran, İslam Devrimi gerçek-
leşti49. 

İran İslam Cumhuriyeti döneminde Humeyni ve sonrası gerek azınlık-
lara karşı ve gerekse Türk unsuruna karşı Pehlevi rejiminin faaliyetlerini 
aynen devam ettirmiştir. 

Güney Azerbaycan XX. yüzyıl boyunca milli isteklerinden vazgeçme-
miş, ancak belli bir başarı da kazanmamıştır50. Güney Azerbaycan’daki 
Türkler ve İran’ın diğer bölgelerindeki Türklerin isteklerini her zaman 
yabancı komplosu olarak gösteren İran yönetimi, her defasında bunları 
şiddetle bastırmıştır. 

Sonuç  

Pehlevi Hanedanı döneminde başlayan aşırı Ulusçu politikası, İran İs-
lam Cumhuriyeti döneminde sadece kılık değiştirmiştir. Bölgede petrolü-
nü artırmaya çalışan, Basra Körfezi’nde üstünlük sağlamaya çalışan, as-
keri gücünü artıran, azınlık statüsünü kabul etmeyen bir İran görmekte-
yiz51. 

İran’daki Türk potansiyelinden bahsedilirken, tarihte İran yönetimin-
de bulunmuş hanedanlarının çoğunlukla Türk oldukları gerçeğini göz 
ardı etmemek gerekir. Bu itibarla, İran da mevcut Türk potansiyeli varlı-
ğını her yönüyle kabul etmemiz gerekmektedir. Özellikle Güney Azerbay-
can bölgesinde 20 milyon Türk yaşamaktadır. İran bu gerçeği görmek zo-
rundadır. 

İran bölgedeki Azeri Türklerini kültürel ve psikolojik olarak asimile et-
mekten vazgeçmelidir. Türkiye ve İran’ın tarihten beri geleneksel dostlu-
ğu iki ülke ve özellikle de İran Türklüğü itibari ile fevkalade önemlidir. 
Bu önem Türk dünyası itibari ile her iki ülkenin yararınadır. 

İran’ın etnik, sosyolojik, kültürel, potansiyeli itibariyle ülke bu konu-
da daha duyarlı politikalar üretmelidir. İran’ın bölünmüş ve parçalanmış 
                                                           
48 Aygün Attar, a.g.e., s. 55-56. 
49 Aygün Attar, a.g.e., s. 56-57. 
50 Emre Bayır, a.g.e., s. 124. 
51 Hasan Oktay, “Batıya Yanaşan İran”, Strateji Dergisi, Ankara 1995 /I, s. 148-149. 
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olarak görmektense halkına demokratik haklar tanıyan, Fars olmayan 
haklara da eşit demokratik haklar sağlayan bütünlüğünü muhafaza ede-
bilmiş İran’ı komşular ve bölgesi itibariyle daha yararlı olacağı inancın-
dayız. Türkiye’nin Azeri halkına özerklik istemesi ya da İran’ın bu halka 
özerklik vermesi için baskı yapması, İran’ın bölgeye katı ve sert politika-
lar yapması Ortadoğu barışını bozar. 

İran Azeri Türklerini bir tehdit unsuru olarak görmekten vazgeçip 
Türkiye’nin de varlığına dikkat ederek Türkiye ile bu konuda işbirliği ya-
parak dünya standartlarında azınlıklara tanınan hakları Azeri halkını da 
mahrum etmemek sureti ile sorununu büyük ölçüde çözebilir kanaatin-
deyim. 
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Kafkasya, asırlar boyunca Türk-İslam topluluklarının kontrolü altında 
kalmıştır. Bölge Osmanlı Devleti’nin bir cihan devletine dönüştüğü asırlar-
da himayesinde idi. Bu yapı Rusya’nın bölgesel bir güç olarak tarih sah-
nesine çıkışıyla birlikte değişmeye başladı. 18. yüzyılın son çeyreğinde 
Kırım Hanlığı’nın ortadan kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti’nin siyasi nüfu-
zu da sürekli şekilde azaldı. 19. yüzyılın başından itibaren kıta Rusya’-
nın denetimine girdi. Bu durum I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar devam 
etti. Rusya savaştan çekilince Osmanlı Devleti Güney Kafkasya’yı doğru-
dan, Kuzey Kafkasya’yı ise Türk ve Müslüman toplulukların kuracağı 
devlet veya devletlerle kontrol etmeye yeltendi. Bu süreçte Türk basını da 
Kafkasya’da yaşanan sosyal, siyasi ve askeri gelişmeleri kamuoyuna 
anlatmaya çalışmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kafkasya, Rusya, Osmanlı Devleti, Kafkas 
Halkları, I. Dünya Savaşı. 

Caucasia In Turkish Press Experienced Events Between        
1917-1918 In Caucasia 

Caucasia had been under the control of Turkish and Muslim authority 
for centuries. The region had been protected by Ottoman State for centuri-
es when it was a super power in the world. The supremacy began to 
change after Russia began to become an important and regional power. 
During the last quarter of the 18th century the political influence of Otto-
man State began to decline continuously after destroying the Crimean 
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Khanate. From the beginning of the 19th century the continent began to 
be under the control of Russia. This situation continued until the end of 
the World War I. After Russia retreated from the war, Ottoman State at-
tempted to rule Southern Caucasia directly and Northern Caucasia indi-
rectly thorough the country or countries which the Turkish and Muslim 
communities would establish. During this process Turkish press tried to 
express the social, political and military events in Caucasia to the public 
opinion.  

Key words: Iran, Turks, Assimilation. 

Rusya uzun yıllar süren knezlik döneminin ardından Romanov hane-
danı sayesinde milli birliğini sağlayarak bölgesel bir güce dönüştü. Çar-
lar, Rusya’yı büyütmek ve kuvvetlendirmek için geçmişte yaşanan tecrü-
belerden yola çıkarak doğu ve güney istikametlerinde genişlemeye önce-
lik verdiler. Bu sayede hem asırlardır süren istilaların önünü alacaklar, 
hem de tarihi ticaret yollarına hükmederek iktisadi açıdan gelişebilecek-
lerdi. Dolayısıyla Altınordu devletinin yerini alan Kazan, Astrahan ve Kı-
rım hanlıkları Rusya’nın rakipleri olmuşlardır. I. Petro’ya kadar bütün 
çarlar bu stratejiye sadık kalarak Rus hakimiyetini Karadeniz ve Kafkas-
ya’nın kuzeyine yaymaya ve yerleştirmeye gayret ettiler. 

I. Petro ile birlikte “cihan imparatorluğu projesi” gündeme geldi. Rus-
ya, artık uluslararası arenada gerçekleşen tüm olaylarında faal rol oyna-
maya başladı1. Proje Rusya’nın sıcak denizlere ulaşmasını öngörüyordu. 
Bu doğrultuda Balkanların yanı sıra Karadeniz’i kontrol altına almak ve 
Güney Kafkasya’yı ele geçirmek yeni hedefler haline geldi. Rusya, ilk iki 
güzergâhta Osmanlı Devleti ile üçüncü güzergâhta ise İran’la uzun bir 
mücadeleye girişmekten çekinmedi2. 

19. yüzyılın başına kadar Balkanlar’da ve Karadeniz’in kuzeyinde cid-
di kazançlar elde eden Rusya, 1801 yılında Gürcistan’ın himayesini üst-
lenerek Güney Kafkasya’nın işgali noktasında önemli bir köprübaşı elde 
etti. İran ile yapılan mücadelelerin ardından imzalanan Gülistan ve 
Türkmençay Antlaşmaları Rusya’ya Azerbaycan hanlıklarını topraklarına 
katma imkânı verdi. Bu süreçte Osmanlı Devleti’nin iç sorunlarla meşgul 
olması Rusya’ya bölgede kalıcı olması için gereken zamanı kazandırdı. 

Rusya, coğrafi ve askeri üstünlüğü ele geçiren bir devlet olarak Os-
manlı Devleti’nin durumunu fırsata dönüştürmekten çekinmeyecekti. 
1828-1829 Savaşı Türk-Rus mücadelesinde yeni bir dönem başlatmıştır. 
                                                           
1 Aygün Abbasova, “Rusya’nın Doğu Politikasında Azerbaycan (XVIII. Yüzyıl)”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Sayı: 157, İstanbul 2005, s. 198. 
2 Kezban Acar, Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimi’ne Kadar Rusya Tarihi, Ankara 2004, s. 

123-124; Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (18. ve 19. Asırlarda), Ankara 

1988, s. 17. 
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Bu savaştan sonra Osmanlı Devleti sürekli gerileyen taraf olurken Rusya 
askeri, siyasi, iktisadi ve bunlardan daha önemlisi moral üstünlüğünü 
ele geçirecekti. Rol değişimi Türk tarihinin en acılı sayfalarının yazılma-
sına neden oldu. Çünkü Rus siyaseti Türk devletini toprak kayıplarının 
yanı sıra bir dizi sosyal ve siyasi sorunla karşı karşıya bırakacaktı3. 

Kırım Savaşı neticeleri itibariyle Rusya’nın politik tavrını netleştirme-
sine neden oldu. Osmanlı Devleti, Rusya’yı mağlup etmesine karşın Rus-
ya’nın siyasi taleplerinde daha da keskinleştiği görülmektedir. Bu tarihe 
kadar Anadolu’dan Türkiye diye söz eden Rusya savaştan sonra resmi ve 
askeri yayınlarında Doğu Anadolu için Ermenistan tabirini kullanmayı 
tercih edecektir4. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, Osmanlı Devleti’nin Güney Kafkas-
ya’ya nüfuz etme hayalini ortadan kaldırırken Rusya’nın da bölgeden atı-
lamayacağını ispat etmiştir. 1828’den 1878’e kadar geçen 50 yıl içerisin-
de Ahıska, Ahılkelek, Borçalı ve Elviye-i Selâse, Rus topraklarına katılın-
ca Anadolu yeni mücadele sahasına dönüştü5. Bu bölgelerdeki Türk nü-
fusun göç ettirilmesiyle birlikte bölgede bir Ermenistan Devleti kurulma-
sı umutları doğdu6. 

Geçen 50 yıl Rus hükümetini nihai darbeyi vurmak için cesaretlen-
dirdi. Çünkü Osmanlı devletinin her geçen gün zayıflaması Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu’nun düşmesini ve Doğu Akdeniz’e ulaşmayı kolaylaştı-
rıyordu7. Bu noktada I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti için bir ölüm-ka-
lım mücadelesi haline geldi. Sarıkamış Harekâtı’nın başarısızlığı bir an-
da cephedeki üstünlüğün Ruslara geçmesine neden oldu. 1916 yılında 
doğu vilayetleri tek tek işgal edilmesine karşın Rus sistemi savaşı daha 
fazla sürdürmeye yetmedi. 1917’de patlak veren Bolşevik İhtilali, Rusya’-
yı savaş dışına iterken, topraklarındaki halkların da kaderini derinden 
etkiledi8. 
                                                           
3 Geniş bilgi için bkz: W.E.D. Allen-Paul Muratoff, 1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harp-

lerin Tarihi, Ankara 1956, s. 23-45. 
4 Metin Kopar, “Ermeni Meselesinde Rusya’nın Genel Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları 

Dergisi, Sayı: 158, İstanbul 2005, s. 52. 
5 Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar, İstanbul 2000, s. 277. 
6 Nebahat Oran Arslan, “ABD Başkanı W. Wilson ve Türkiye-Ermenistan Sınırı”, Türk Dün-

yası Araştırmaları Dergisi, Sayı 158, İstanbul 2005, s. 42; Erivan’dan ayrılıp Kars’a yerleşen 

bu muhacirler Revan muhacirleri adıyla anılmaktadır. Jülide Akyüz, “Kars-Sarıkamış Çevre-

sinde Yaşanan Muhacir Hareketleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 154, İstanbul 

2005, s. 193. 
7 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990, s. 325; Oskar Anweller, Rusya’da 

Sovyetler (1905-1921), Çev: Temel Keşoğlu, İstanbul 1990, s. 62. 
8 Ziya Nur Aksun, Enver Paşa ve Sarıkamış Harekâtı, İstanbul 2005, s. 174; Şerif İlden, Sa-

rıkamış, İstanbul 1998, s. 20-21. 
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3 Mart 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması Çarlığın yıkılışını 
tescillerken Osmanlı devleti de 40 yıllık ayrılığın ardından Elviye-i Selâ-
se’yi yeniden topraklarına katma hakkı elde etti9. Ayrıca antlaşma Os-
manlı nüfuzunun Rusya’nın ardından otorite boşluğu yaşayan Kafkas-
ya’ya yerleşebilmesine fırsat tanıdı. Kafkas kıtasında Türk-İslâm halkla-
rın bağımsızlığı Rusya’nın emperyalist emellerine karşı doğal bir set gö-
revi üstlenerek Anadolu’nun garantisi olacaktı. Bu arada kıta Orta Asya 
Türkleri ile ilişkilerde köprü vazifesi görecekti10. 

Osmanlı ordusu antlaşmadan yararlanarak 100 yıllık kayıpları tela-
fiye çalışırken Türk gazeteleri de yerli ve yabancı yazar, şair ve diplo-
matların yazılarıyla Şeyh Şamil’den sonra uzak diyarlara dönüşen ve 
kitlesel muhaceretin dışında adı anılmayan Kafkasya’yı 1918 Mart’ın-
dan itibaren bütün yönleriyle gündeme taşımaya hazırlanıyordu11. Ya-
yınlarda Kafkasya’nın tanıtılması kadar askeri harekâtın sınırlarını ve 
dayanaklarını ortaya çıkarmak ve bu noktada Türk kamuoyunu yön-
lendirmenin de hedeflenmiş olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 
Yani Rusya’nın muhtemel siyasi ve askeri müdahalelerinden önce böl-
gedeki dengelerin Osmanlı Devleti’nin çıkarlarına uygun şekilde kurul-
masına ön ayak olmak ve bunlara meşruiyet kazandırmak hedeflen-
mekteydi. Türk-İslam unsurun çoğunluğu elinde bulundurduğu dikka-
te alındığında Osmanlı devletinin arzuladığı siyasal dengenin kurulma-
sı zor gözükmüyordu. 

Gazetelerdeki haberler ve yazılar incelendiğinde Kafkasya’nın dört 
başlıkta ele alındığı görülmektedir: 

1- Kafkasya’nın coğrafyası ve nüfus yapısı, 
2- Kuzey ve Güney Kafkasya’nın siyasi ve kültürel yapısı, 
3- Bolşevik İhtilali’ni takiben bölgede ortaya çıkan hükümetler, 
4- Osmanlı Devleti’nin bölgeye bakışı. 

I- Kafkasya’nın Coğrafyası ve Nüfus Yapısı 

Brest-Litovsk Antlaşması’nın imzasından sadece dört gün sonra Ati 
gazetesinde İbrahim Hilmi Bey’in kaleme aldığı “Kafkasya Hakkında 
                                                           
9 Kurat, Türkiye ve Rusya, s. 332; Selami Kılıç, Türk-Sovyet İlişkilerinin Doğuşu, İstanbul 

1998, s. 77-79. 
10 Tanin, 13 Mart 1334/1918, Nr: 3324. 
11 Ati gazetesinde Oğuz oğlu adlı bir yazar tarafından kaleme alınan “Rusya Müslümanları 

(Kafkasya ve Kafkasyalılar)” adlı makalede Kafkasya kıtası coğrafi açıdan şöyle tarif ediliyor-

du: “Azak denizi ile Bahr-i Hazar arasında “Amûd-i Fekarî” şeklinde mumetted olan silsile-i 

cebelin şimalen Cenub-i Rusya’ya, cenuben İran ve Anadolu hududuna kadar sath-i mail şek-

linde damen-keşâ olan aksama “Kafkas” dendiği gibi bu hattın vusatındaki silsile-i cebelin 

semt-i şimaline “Şimal Kafkasya”, semt-i cenubuna Petersburg’a nazaran “Mavera-yı Kafkas” 

itlak olunmaktadır”. Ati, 7 Mart 1334/1918, Nr: 66. 
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Erkâm” adlı makalede Kafkasya’nın önemi ve nüfus yapısı hakkında ga-
yet geniş bilgilere yer veriliyordu. Brest-Litovsk Antlaşması’na rağmen 
doğu vilayetlerinin akıbeti henüz belli olmazken 7 Mart 1918’de böyle bir 
makalenin yayınlanması Kafkasya’ya verilen önemi göstermesi bakımın-
dan oldukça değerlidir. İbrahim Hilmi Bey Kafkasya’nın önemini okuyu-
cularına şu sözlerle aksettiriyordu: “Rusya ile akdedilen sulhtan sonra 
bizim için en mühim meselelerden biri de Kafkasya kıtası olacaktır. Asya-i 
merkezideki ırk ve dindaşlarımızla münasebet-i milliye ve siyasiyeye giriş-
tiğimiz zaman Kafkasya aramızda bir köprü vazifesi ifa edecektir. Bunun 
için Kafkasya hakkında ne kadar tedkikat ve tetebbuat da bulunursak o 
derece ziyade istifade ederiz”12. Yazının devamında Kafkasya coğrafyası-
nı tanıtan İbrahim Hilmi Bey tarihini belirtmese de en son istatistiklere 
dayandığını iddia ederek kıtanın nüfus yapısı hakkında aşağıdaki bilgile-
ri vermekteydi13: 

Kafkasya ahalisi pek muhtelif ve pek gayr-i mütecanistir. En son ista-
tistiklere göre başlıcası şunlardır: 

“1- Çerkesler (Abazalar ve Çeçenlerle beraber) 300.000 kadar, Lezgiler 
250.000; bunlar vaktiyle bir milyona yakın olup, Rus istilasına karşı Şeyh 
Şamil’in kumandası altında senelerce harp etmişler, bilahare kısm-ı azamı 
Memalik-i Osmaniye’ye hicret eylemişlerdir. 

2- Gürcüler 975.000 (Mingrelyalılar Svanlarla beraber silsile-i cibalin 
merkezinde sâkin 140.500 Svanlar). 

3- İstiladan sonra Kafkasyalılara karışan ve komşu olan Ruslar 2 mil-
yon, 60.000 kadar da Alman. 

4- Akvam-ı Turaniye’den Türkler ve Tatarlar - (Osmanlı Türkleri Batum 
ve Kars havalisinde 15.000); Türk ve Tatarlar 2,5 milyon; Moğol cinsinden 
Türkleşmiş Kalmuklar 10.000 ki umum Türk ve Tatarlar bütün Kafkasya 
kıtası nüfusunun yarısından fazladır. 10.000 kadar İranlı; 125.000 kadar 
Laz; Dağıstan’da, Kars ve Erivan havalisinde sâkin 100.000 Azerbaycanlı 
nüfus. 

5- Akvam-ı Ariye’den Ermeniler ki en ziyade Mavera-yı Kafkas’da Tif-
lis, Gence, Erivan şehirlerinde sâkin 960.000 kadar olup nüfus-u umumi-
yenin ancak yüzde yedisini teşkil eder. Bunlardan başka 40.000 kadar 
Yahudi, 30.000 kadar da Çingene vardır.” 

“Ecnâs-ı mezkureden bütün Türkler, Tatarlar, Çerkesler, Abazalar, Laz-
lar, Lezgiler, Gürcülerin mühim bir kısmı Müslüman olup, yalnız bir kısım 
Gürcüler ile Ermeniler ve Ruslar hıristiyandır. Kafkasya’nın bu gün on üç 
(13) milyona varan nüfusu vardır.” 

 
 

                                                           
12 Ati, 7 Mart 1334/1918, Nr: 66. 
13 Ati, 7 Mart 1334/1918, Nr: 66. 
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Rus idaresinde Kafkasya kıtası 14 eyalete taksim edilmiştir:  

Eyaletler Yüzölçümü Nüfus Kilometreye  
Düşen Kişi Sayısı 

Bakü 39.007 1.100.400 26 
Batum 6.976 183.100 24 

Dağıstan 49.709 724.200 23 
Gence (Elizabetpol) 44.005 1.098.000 23 

Erivan 27.777 1.018.300 34 
Kars 18.749 396.200 20 

Kuban 94.904 2.984.500 28 
Kutayis 21.093 1.067.700 47 

Karadeniz 8.339 152.700 15 
Sohum 6.590 146.400 20 

Istavropol 54.310 1.329.000 23 
Terek 72.913 1.261.200 16 
Tiflis 40.860 1.359.600 29 

Zakatala 3.986 100.400 23 
 469.220 12.921.700 25 

“Kafkasya’da büyük şehirlerin miktar-ı nüfusu da ber-vech-i atidir: Tif-
lis 307.300, Bakü 232.200, Viladikafkaz 79.343, Istavropol 64.100, Gen-
ce (Elizabetpol) 60.447, Kutayis 53.643, Batum 40.000, Kars 35.000 kişi.” 

Kafkas halkları teferruata inilmeden genel hatlarıyla tanıtılmasına 
rağmen yine de Kafkas vilayetleri ve nüfusları hakkında verilen bilgiler o 
yıllarda kıtada ne kadar insanın yaşadığını ve Rus mülki teşkilatını orta-
ya çıkarması açısından değerlidir. 

Tanin gazetesinde 17 Mayıs 1918 tarihinde yayınlanan “Şimalî Kaf-
kasya Nasıl Memleket?” başlıklı makalede ise Kuzey Kafkasya’nın coğ-
rafyası üzerinde duruluyordu14: 

“Genç [Şimalî Kafkasya] hükümeti cenupta dağlık, şimalde ovalık bir 
memlekettir. Cenuptaki Kafkas Dağları dünyanın en mühim arazilerinden 
biridir. Bu dağlar umumi Kafkas memleketini iki aleme ayırır: Şimalî ve 
Cenubi Kafkasya. Bu iki memleket, iklimi, kabiliyet-i iktisadiyyesi, mena-
bi-i hayatiyyesi itibarıyla birbirine hiç benzemez.” 

… 
“Kafkaslar arasında geçitlerin pek yüksekte olması ve bir cepheden di-

ğerine münasebetin pek güçlükle temin-i mucib olur. En ziyade işe yara-
yan Dariyal Geçidi Şimalî Kafkasya’nın mühim şehirlerinden Viladikaf-
kaz, Cenubî Kafkasya’da Tiflis’e birleştiren mühim bir yola maliktir. Bu 
geçit 2.379 metre irtifa-i bahride olup Terek Nehri’nin açmış olduğu bu bo-
                                                           
14 Tanin, 17 Mayıs 1334/1918, Nr: 3388. 
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ğazda nehrin civarındaki çıplak kayalar bazen 1500-1800 metre irtifasın-
da gayet dik ve dar korkunç uçurumlar şeklinde girer. Daha garpta yine 
Viladikafkaz, Kutays’e rabt eden bir diğer yol 2.825 metre irtifa-i bahride 
Mamisson geçidinden geçer. Koca Kafkasların bir tarafından öbür tarafına 
geçmek için yalnız bu iki araba yolundan istifade edilebilir. İşte gerek asıl 
Kafkaslarda gerek bunların önündeki talî silsilelerde münasebatın bu ka-
dar güç olması sebebiyledir ki bu memlekette muhtelif ırk ve cinsler, muh-
telif lisanlar, şahsiyet ve maneviyat esaslarını pek iyi muhafaza edebil-
mişlerdir.” 

“Şarkta Kafkaslar irtifalarından kaybederler ise de geçitlerine yüksekler-
de kalır. Kafkas Dağları Apşeron Yarımadasında Bahr-i Hazar kenarına pek 
ehemmiyetsiz irtifalarla varır. Artık burada Kafkaslar bir mani değildir. Şimal-
den gelen menacimler daima bu uçtan suhulüyle cenuba geçmişlerdir.” 

“Şimalî Kafkasya Ahalisi Kimdir?” adlı makalede ise halkların sayı-
sı ve tarihi geçmişleri hakkında kısa bilgiler verilmekteydi15: 

“Kafkasya, tarihinin muhtelif devirlerinde daima birtakım muhaceretle-
re maruz kalmıştı. Birçok kavimler bu memleketin pek arızalı, pek karışık 
dağları arasında kendilerine emin bir yer bulmuşlar ve orada birbirlerine 
pek az karışarak lisanlarını, anane ve adetlerini tamamıyla muhafaza et-
mişlerdi. Umum Kafkasya ahalisinin muhtelif lisan ve lehçelerinin miktarı 
doksana yakındır. Dünyanın hiçbir tarafında lisan ve ırkın bir arada bu 
kadar tenevvi görülmemiştir. Bu tenevvi Cenubî Kafkasya’da daha basit 
bir şekilde olduğu halde Şimalî Kafkasya kendi başına Kafkas ırkının en 
mühim ve en muhtelif aksamını ihtiva eder. 

“Şimalî Kafkasya’nın son istatistiklere göre umum nüfusunu teşkil 
eden 6.598.000 kişinin ecnas-ı muhtelifeye ne miktarda ayrıldığı hakkın-
da kati ve emniyet-bahş rakamlar bulunamamıştır. 1914’te neşredilen 
Rus istatistikleri şimalî, cenubî, umumi Kafkasya’da 1.894.720 Türk ve 
1.092.000 Kafkasyalı Müslüman gösteriyordu. Bu rakamların hakikaten 
pek devn olduğuna hiç şüphe yoktur. Şimalî Kafkasya’daki Türk ve Müs-
lüman kardeşlerimizin miktar-ı hakikiyesini bilemiyor isek de memlekette 
ekseriyetin bu unsurlara aidiyetini bütün dünyaca malumdur. En tarafgi-
rine yapılmış ve memleketin sahib-i hakikisi olanların işgal ettikleri saha-
lar kasden küçültülmüş olan etnoğrafi haritalarında bile yok nazarda Şi-
malî Kafkasya’da ahzar-ı ekseriyet edenlerin Türkler ve Kafkasyalılar ol-
duğu nazara çarpar. Yerli ahali Rus süngüleri altında inlerken getirtilmiş 
olan Slav muhacirler ancak Kuban eyaletinde ve memleketim şimal hudut-
larına yakın yerlerde nazar-ı dikkati celb edebilecek bir kalabalık göstere-
bilir. 

“Şimalî Kafkasya ahali-i asliyesi başlıca dört kısma ayrılabilirler: Türk-
ler, Dağıstanlılar, Çerkezler, Abazalar. Bir asır evvel Çerkezler Garbî Kaf-
                                                           
15 Tanin, 21 Mayıs 1334 (1918). 
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kasya’yı şimaldeki bozkırlara kadar işgal ediyorlardı. Hatta Kuma Nehri’-
nin şimalinde bile meraları vardı. 1859’da Çerkezlerin nüfusu yarım mil-
yondan fazla tahmin ediliyordu. Ruslar Kafkaslara el attıkları vakit bu ta-
raflarda karşılarında mühim bir mani gördüler: Çerkezler. Rusların ileri 
harekâtına karşı fedakârane, cesurâne, senelerce uğraşan Kafkaslılar ni-
hayet muhacerete mecbur oldular. Ruslar Tar, Ceyş vadilerinde yaşayan 
Çerkezleri ovalara inmeğe ve orada Rus askerinin süngüsü altında miskin 
bir hayat geçirmeye davet etmişler ve bunun için cebr ve tazyik göstermiş-
lerdi. Mertlik ve şecaat ile senelerle uğraştığı bir düşmana zelilâne baş eğ-
meği kabul edemeyen Çerkezler takım takım Türkiye’ye hicret ettiler. Fa-
kat bu hicret pek feci olmuştur. Ruslar bir ay içinde Çerkezlere vadileri bo-
şaltmalarını ma’velerini terk etmelerini teklif etmişlerdir. Bu suretle Çer-
kezlerin hemen beşte üçü Rus askerlerinin süngüleri önünde vatanların-
dan uzaklaştırılmıştı. 1864 senesinin ilk ayında Kafkasya’nın Karadeniz 
limanlarından Rus zabıtalarının nezareti altında Trabzon’a, Samsun’a, Si-
nop’a geçmek üzere gemilere bindirilen Çerkezlerin adedi 260.000’i bul-
muştu. Bundan başka bir kısmı da Ruslara görünmeden yelken kayıklara 
binerek Kafkasya sahillerinden uzaklaşmışlardı. Bu suretle 1858’den 
1864’e kadar 398.000 Çerkez dağlarından ayrılmıştır. Fakat bunlar yol-
larda, limanlarda sefaletten, açlıktan pek çok telefat vermişlerdir.” 

… 
“Abazalar büyük muhaceretten evvel Garbî Kafkasya’nın bütün cenubî 

cephesini işgal ediyor ve hatta bazı tarafta bu dağların sivri tepelerinden 
şimale aşarak Çerkezlerin memleketine geçmiş bulunuyorlardı. Lehçeleri 
Çerkezceye yaklaşır ise de iki kavim arasında çehre ve ahlak itibariyle 
mühim farklar vardır. Abazalar Çerkezlerden daha kısa boylu, ciltlerinin 
rengi daha esmer, saçları daha siyah, çehreleri ve bakışları daha serttir. 
Mahir ve cesur gemici idiler. Uzun yelken kayıklarla Kırım, Balkan ve Ana-
dolu sahiline kadar uzaklaşıyorlardı.” 

“Rusların daima ilerleyen ve ahali-i asliyeyi büyük bir sel içinde boğ-
mak isteyen muhaceret dalgalarına Çerkezler ve Abazalar içtimaî bir mu-
kavemet gösterememişlerdi. Hâlbuki bu havalide Elburz’un garbında yer-
leşmiş olan Karaçay Türkleri Rus istilasına karşı daha metin bir kitle ha-
linde kalmışlar ve faaliyetlerini, ticaretteki maharetleri ve bu taraftaki 
muhtelif kavimler arasında tercümanlık meslekleriyle pek lüzumlu bir un-
sur olmuşlardır.” 

Ruslar Garbî Kafkasya’yı Ruslaştırmak için çok uğraştılar. Yerli ahaliyi 
bin türlü musibet ve felaketlere sevk ettikten sonra buraya doğru cebrî ve 
askerî bir muhaceret cereyanı hazırladılar ve Beyaz Rusları, Ukraynalıları 
ve Kazakları adeta mürettip alaylar halinde ileri sürdüler. Garbî Kafkas 
dağlarının eteklerinde aşağı Kuban ovaları ile Taman Yarımadası sakinle-
rini ırken kati suretle tayin ve tespit etmek müşkildir. Buraları muhtelif ka-
vimlerin istilasına uğramış ve her istiladan bir parça tortu kalmıştır. Üçün-
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cü asırda Türkler gelmişler ve buradan Kırım’a geçmişlerdir. 18. asırda 
Rusya’dan kaçarak Kırım Hanlığı’na iltica eden bazı Kazaklar da bu ha-
valide yerleşmişlerdir. Daha sonraları Kırım’dan geçen Nogay Türklerine 
1793’te İkinci Katerina’nın aşağı Dinyeper’den kaldırıp buraya gönderdiği 
Kazaklar da karışmıştı. 

“Daha şarkta Elburz ile Kazbek tepeleri arasında Kafkasların büyük 
şimal cephesini miktarları 32.000 kadar tahmin edilen Kabardaylar işgal 
eder. Bu havalinin vaziyet-i coğrafyası hariçten gelen hücumlara karşı 
uzun mukavemete imkân verecek şekilde olmadığından Ruslar buralara 
daha kolaylıkla sokulmuşlardı. On dokuzuncu asrın başında 40.000’den 
ziyade Kabarday Ruslardan kaçarak Kuban Vadisi’ndeki Türklere iltica 
etmişlerdi. Türkler mültecileri himaye etmişler, onlara toprak vermişler, bu 
suretle iki kavim burada birbirleriyle ihtilât emişler. Bugün Beyaz Kabar-
daylar denilen kavim bunların ahfadıdır. Asıl Kabarday memleketinde da-
ğınık Türk köyleri olduğu gibi Alman muhacirleri tarafından tesis edilmiş 
çiftlikler de vardır.” 

“Yukarı Terek Havzası’nda Kabardaylardan sonra Osetler bulunur. 
Osetler, Kazbek’in şarkında dağlar arasındaki yüksek vadilerde olarak 
ovalara inmemişlerdir. Bunların bir kısmı Kafkasların cenup cephesine 
sarkarak Rüyan ve Kur vadilerini işgal ederler. Miktarları 110.000 kadar 
tahmin edilmektedir. Osetlerin eski alanlardan inme bir kavim olduğunu 
iddia edenler olduğu gibi bunları İranilere rabt edenlerde vardır.” 

Kuma ve Terek havzaları Nogay Türklerinin meskenidir. Nogaylar 
Bahr-i Hazar kenarlarında ve tuzlu göllere kadar bütün bozkırlarda dola-
şırlar. Ejderhan havalisinde Kalmuklardan kalma bir kısmı da Stavropol’e 
kadar bu havaliye geçer. Bedevi olan bu kavimler gece çadırlarda yaşar 
ve sık sık mera değiştirirler. 100.000 kadar tahmin edilen Nogay Türkleri 
son zamanlarda nehir kenarlarında ziraata ve köy tesisine de başlamış-
lardır. 

“Şimalî Kafkasya’nın kısm-ı şarkiyyesindeki dağlık parça, Kabarday-
lar memleketinden Bahr-i Hazar sahiline yakın yerlere kadar Çeçenler ve 
Lezgilerin memleketidir, Dağıstanlı ismini de taşıyan bu kavimler 
700.000’den fazladır. Dağıstanlılar menşe, adet ve ahlak, lisan ve lehçe 
itibarıyla birbirinden ayrı birçok kabilelere ayrılırlar. Çeçenler Dağıstan’ın 
en garbî kısmını işgal ederler. Tepelere kadar da iner. Çeçenler Rus istila-
sına karşı pek kahramane harp etmişlerdi: Davut Beyler, Umur Hanlar, 
Gazi Mollalar, Şeyh Şamiller yetiştirmiş olan bu kavim vatanlarına, hürri-
yet ve serbestliklerine olan çılgınca merbutiyetleriyle mümtazdır. Çeçenle-
rin şarkında Şarkî Kafkasya vadilerinde yaşayan kavimler Lezgi nâmı al-
tında toplanır ise de bunlarda birçok kabilelere ayrılır. Bu havalide Azer-
baycan Türkçesi lisan-ı umumi olmuştur. Lezgiler pek mahir çiftçilerdir. 
Dağların yamaçlarından setlerle tutturulan bahçelere büyük bir dikkatle 
bakarlar ve külliyatlı hububat, sebze ve meyve yetiştirirler.” 
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“Memleketin geri kalan kısmında ve cenuba doğru bütün Bahr-ı Hazar 
sahilinde Türkler sakindir. Şimalde Nogay Türklerinin işgal ettiği sahadan 
cenupta Derbend’e kadar olan yerler Kalmuk Türkleriyle meskûndur. Mik-
tarları 80.000’i bulan Kamuklar cenubî vadilerde ilerlemişler ve orada di-
ğer ahali arasına sokularak ticareti ele geçirmişlerdir. Daha cenupta diğer 
Türk kavimleri Kuba ovalarını işgal ederler. Şimalî Kafkasya’nın bu parça-
sında hangi ırka mensup olursa olsun herkes Türkçe konuşur. Kuba ile 
Derbend arasında miktarları cüzi olan bazı İranilere; Taciklere de tesadüf 
edilmiştir.” 

II- Kafkasya’da Kurulan Yeni Hükümetler 

Ati gazetesinin 7 Mart tarihli nüshasında yayınlanan ve Giridi Ahmet 
Saki tarafından kaleme alındığı anlaşılan “Rus İnkılâbı ve Kafkasya 
Cumhuriyeti” adlı makalede Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti temsilcisiyle 
yapılan röportaja yer verilmekteydi. Mülakattan yola çıkılarak hazırlanan 
makalede ilk olarak Rusya’da halk-hükümet ilişkisi masaya yatırılarak I. 
Dünya Savaşı esnasında ortaya çıkan sosyal sorunların iktidar değişikli-
ğinde belirleyici olduğu iddia ediliyordu16: 

“Memleketime ait bahse girişmeden evvel Rus inkılâbının tarihçesini 
yapmak istiyorum. Rusya halkı muharebenin ibtidasında kabinenin efkâr-
ı harbiyesine iştirak ettiği gibi Duma dahi muharebeyi ekseriyet-i azimeyle 
kabul eylemiştir. Yalnız birkaç Sosyal Demokrat aza harbe muhaliftiler. 
Ruslar kemal-i şevkle ihzarata başladılar. Efkâr-ı umumiye Fransa ve İn-
giltere’nin muavenetiyle neticenin herhalde bir zafer ve muvaffakiyet te-
min edeceği merkezindeydi.” 

“Fakat o vakit ki kabine azası muharebeyi matlub bir tarzda idare ede-
cek iktidarı haiz değildiler. Ale-l-husûs başvekil (Goremikin) ve Duma mer-
kez azasından Protopopof’un dâhiliye nezareti zamanında işler son derece 
karışmaya başladı. Buhrana sebep olan amil erzak meselesidir. Vesait-i 
nakliyenin fikdan veya adem-i kifayeti hasebiyle halk sıkıntı çekmeye 
başladı. Su-i idare tahammül-fersâ bir raddeye gelmiş idi. Köylü ve amele-
den mürekkep olan ordular memleket için kanlarını îsâr ederken, kabine 
erkânı fırsattan bil-istifade menafi-i şahsiyelerini temine ve idhâr-ı servete 
koyuldular. Tezebzübe bir misal olarak diyelim ki Sibirya’dan Rusya’ya 
en yakın istasyonda üç milyon pud -bir pud üç kilodur- hazırlanmış ve 
buzlar içinde et mevcut iken kırk kilometre uzak bir mesafede halk ona 
hasret çekiyordu. Kafkas’ta milyonlarca kilo erzak müddahir olduğu halde 
                                                           
16 Makalenin başlangıcında röportajın önemine vurgu yapılıyordu: “Kafkasya heyet-i mu-

rahhassından bir zat ile dün Pera Palas’ta icra ettiğimiz bir mülakat muhit-i Osmani için pek 

ziyade faideli nukatı muhtevi olduğu gibi hem hududumuz olan Kafkasya Cumhuriyeti cedide-

sinin ne suretle teşekkül ettiğini göstermek itibarıyla da son derece mühim bulunduğundan 

kari’-i kiramı bu hususta haberdar etmeyi bir vazife addeder.” Ati, 7 Mart 1334/1918, Nr: 66. 
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Moskova’da açlık vardı. Bu sırada ise vagonlar nezaret ve burjuvanın ma-
den sularını, şaraplarını taşımakta idiler. Açlık heyecanı artık mağlubiyet 
hislerini tenmiye ediyordu. Halk ile beraber Duma hatta Meclis-i Ayan bu 
hale nihayet vermek emeline düştüler. Sağ taraf azasından Proşkiyeviç bi-
le feryada başladı. Duma ve Meclis isyan, memleketin halâsını kabinenin 
tebdilinde ve mesul bir kabinenin re’s-i kâre gelmesinde gördüklerini müt-
tefikân çare arz ettiler. Çar başvekil ve o zaman dâhiliye nazırı bulunan 
Protopopof’un telkinatına kapılarak Duma’nın feshini emretti. Bundan ga-
leyana gelen Duma azası, reis Rudezyanko başta olmak üzere hükümete 
ilan-ı muhâsıma ilan ederek aç kalan ahali ve ameleyi kabine aleyhine çe-
virmeye muvaffak oldular.” 

“1917 senesi Rumi Şubatı’nın 26. günü isyan bütün şiddetiyle koptu. 
Hükümet bunu bastırmak için hazırlıktan geri durmadı. İki, üç gün Peters-
burg müthiş ve kanlı mücadelelere sahne olmuştu. Nihayet payitaht inkılâp-
çıların eline düştü. Çar o sırada -malumunuz olduğu üzere- garp karargâ-
hında idi. İnkılâpçılar Nikola’ya makam-ı hükümdarından çekilerek yerine 
oğlunu geçirmesini teklif ettiler ise de oğlunun zayıf bulunduğunu ve ondan 
ayrılmak istemediğini dermeyan ederek biraderinin tahta geçirilmesine mu-
vaffakat etti. Fakat Nikola’nın biraderi bütün Rusya ahalisinin rey-i tensibi 
ile hükümdarlığa intihab edilmedikçe vazife-i hükümdariyi deruhte etmeye-
ceğini beyan edince Rudezyanko başta olmak üzere Kerenski, Miliyokof, 
Grafbuberski ve refikasından mürekkep olmak üzere bir hükümet-i muvak-
kate teşekkül etti. Hükümet-i mezkûre dahi Kafkas’ın idaresi için Duma 
azasından olmak üzere bir hükümet-i muvakkate intihab etti ki azası şun-
lardır: Telgraf, Posta ve Şimendüfer Nazırı Bakülü Mehmet Yusuf Çağrof 
(Sosyalist), Adliye ve Ziraat Nazırı Papacanof (Kadeh), Maarif Nazırı Abaşid-
ze (Federalist), Dâhiliye Nazırı Chengeli (Sosyalist). Bu heyet Kerenski mev-
ki-i iktidardan sükût ettikten bir ay sonraya kadar kaldı17. 

“Kafkas’a gelince; Kerenski’nin sükûtundan sonra dört azası Müslim, 
üçü Gürcü, üçü Ermeni ve ikisi Rus olmak üzere on iki azadan ibaret yeni 
                                                           
17 Temsilci Kerenski hükümeti hakkında ise şu sözleri sarf ediyordu: “Rus hükümet-i muvak-

katesi asker, amele ve köylülerden mürekkep komiteler marifetiyle idare-i umur olunması esasını 

kabul ve ilan etti. Bu vaziyet ahaliye büyük bir sürûr-u bahş etti. İlk haftalar bu komitelerin ke-

mal-i adaletle hareket ederek Rusya’yı bir cennet haline ifrağ edecekleri zan ve ümidi hasıl oldu. 

Fakat komiteler (bunlara “Sovyet” deniyor) mağlub-u ihtirasat olarak su-i idareye başlayınca ve 

ale-l-husûs zaifleri tezahür edince halkın perverde ettiği ümid-i istikbâl bir râdde-i yeis ve inkisar 

altında husufe uğradı. Sovyetlerin su-i idarelerine sebebiyet veren amil iş başına geçenlerin cahil 

ve ehliyetsiz adamlardan ibaret olmalarıdır. Tezebzübün mühim sebeplerinden biri de itaat-i as-

keriyenin ve intizamın zaafını mucip olan tedabirin ittihazı ve sınıf-ı askeriyeye pek ziyade ser-

besti itası hususatıdır. Goçkof bu esası vazetmiş ve ondan sonra gelen harbiye nazırları da bu 

yolda ifrata düşmüşlerdir. Bunun neticesi olarak askeri komiteler son derece nüfuz peyda ede-

rek umur-u mülkiyeye ve bütün muamelat-ı idareye müdahaleye başladılar.” 
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bir kabine mevki-i iktidara geldi. Bu hükümet Tiflis’te Saray’da bundan 
beş ay mukaddem amele, köylü ve askeri komiteleri tarafından intihap 
olunmuştur. Hâlâ mevki-i iktidarda bulunuyor. Reis-i nazır Gürcü sosya-
list ihtilalci Gegeçkori’dir. Bu hükümetin salahiyet-i idariyesi muvakkattır. 
Kanunusâni’nin 22’sinde teşkil eden Rada tarafından kabinede kariben 
tebdilat icra edileceği me’mundur.” 

Ati muhabirinin Kafkas Cumhuriyeti hangi şartlarda teşekkül etti so-
rusuna temsilci şöyle karşılık verdi: “Kafkas Cumhuriyeti bir emrivaki ile 
vücut bulmuş ve hiç ihrazat icra edilmeden husule gelmiştir. Malumunuz 
olduğu üzere Kafkas’ta ekseriyet Menşevik’tir. Binaenaleyh Bolşevik mes-
leğinin bir zıd-ı kâmili olarak doğan bu cumhuriyet, Rumi kânunusaninin 
yirmi ikisinde Rus Duması’nın feshi üzerine meydana çıkmıştır. Radamı-
zın tarihi teşekkülü de budur. Şöyle ki; şimdiki Rada meclis-i müessasane 
gitmek üzere intihab edilmiş iken bu meclisin ifsadadı üzerine Tiflis’te içti-
ma etmiştir. Buna Zakafkas Radası itlak olunur. Ekseriyet-i azimesi Men-
şevik olmak üzere otuz üç (33) azası vardır. 

Kafkas Cumhuriyeti’nin komşu ülkelerle ilişkileri hakkındaki soruya 
karşılık temsilci şu bilgiyi veriyordu: “Bu hususta muayyen bir programı-
mız yoktur. Bunun için ahval-i zamana itbâ’an hareket edeceğiz. Vaka bu 
cihetin inkişafına tesir edecektir. Şimdiki halde Kırım, Türkistan, Kırgızis-
tan müstakil birer cumhuriyet teşkil ve meclis-i mebusanlarını da küşad 
etmişlerdir. Şimalî Kafkas, Dağıstan Cumhuriyeti ile Don Kazanları ara-
sında bir ittifak akdolunmuştur.” 

15 Mayıs 1918 tarihli Sabah gazetesinde kaleme alınan “Şimalî Kaf-
kasya” adlı makale söz konusu bölgede kurulan devleti ve bu devleti Tür-
kiye’nin tanıması gerektiği hususlarını ele almaktaydı. İhtilal sonrası Rus-
ya topraklarında halkların kendi siyasi geleceklerini kendilerinin tayin et-
mesi hakkı ve anlayışı ortaya çıktı. Bu anlayış Kuzey Kafkasya’da bağım-
sız bir hükümetin doğmasına vesile oldu. Hükümet siyasi varlığını tanıt-
ma girişimleri çerçevesinde İstanbul’a da bir temsilci gönderdi. Kafkas hü-
kümetinin girişimi bölgede önemli bir kuvvet durumundaki Osmanlı dev-
leti ile yakınlaşmasına ve tanınmasına ciddi katkılar sağlayabileceği gibi 
Osmanlı Devleti’ni de kuvvetli kılabilecek açılımlar sağlayacaktı18: 

“…Rus ihtilalinin meydana çıkardığı hürriyet-i milliye prensibi çarlığın 
istibdadı altında asırlarca inlemiş milletlerin nihai emeli olmak tabii bulun-
duğu gibi böyle de olmasa, hatta Rus âleminde vukua gelen iftirat ve ta-
hammüller muhtelif terakki ve takdirlere mütehammil bile olsa biz bilakis 
ihtilalin sefahatine uzaktan bir seyirci vaziyetini muhafaza ettiğimiz gibi 
bu ihtilalin tezahürat ve netayicine karşı da müdahale fikrinden ari bir si-
yaset takibine karar verdiğimizden Finlandiya, Ukrayna ve bu defa sulh 
müzakeratı yapmakta olduğumuz Kafkasya gibi Şimalî Kafkasya’da da 
                                                           
18 Sabah, 15 Mayıs 1334/1918, Nr: 10206. 
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teşekkül eden hükümetin istiklalini tanımakta ve bu hükümetle siyasi, ik-
tisadi münasebata girişmekte tereddüt göstermeyeceğimiz tabiidir.” 

“Şimalî Kafkasya’nın istiklaline karşı Hükümet-i Osmaniye’nin siyaseti 
balada izah ettiğimiz vech ile sadece fikri müdahaleden masun ve hayır-he-
va bir tasdikten ibaret kalmayacağını da söylemek isteriz. Filhakika Şimalî 
Kafkasya’da teşekkül eden yeni hükümet bize yalnız sahne-yi istiklale çık-
mış yeni bir sima arz etmekle kalmıyor, Abdülmecid Çermoyef ve Haydar 
Damanof imzaları ile Bâb-ı Âlî’ye tebliğ edilen nota kendilerine din ve ırk gi-
bi iki mühim rabıta ile bağlı bulunduğumuz milyonlarca kardeşlerin şarki ve 
cenubi Rusya’yı memalik-i hududiyemizden Bahr-i Hazar ve Bahr-i Siyâh’-
da yekdiğerinden ayıran geniş, zengin, istikbali parlak bir kıtada tesis-i hâ-
kimiyet ettiklerini gösteriyor ki bunu siyaset-i umumiyemizden pek ziyade 
alakadar bir hadise olmak üzere telakkiye mecburiyet hissediyoruz.” 

“Dünyanın herhangi noktasında bulunursa bulunsunlar nüfus-u İslami-
yenin saadet ve terakkisine lakayt kalmamak sıfat-ı celile-i hilafete haiz 
bulunan Makam-ı Ali-yi Saltanat için umur-ı tabiiyeden olduğuna nazaran 
bu hakikatten mülhem olan siyasetimizin teali-i İslam maksadını bigane 
kalamaması emr-i zaruridir.” 

“Şimalî Kafkasya’da Müslüman ensârın bir vahdet ve kesâfet ile istih-
zal-i istiklal etmesi bizim için esasen şayan-ı memnuniyet olduğu gibi ati-
yen her türlü ihtimalata karşı serhadimizin öte tarafında bize münasebat 
ve menafi-i esasiye ile merbut kuvvetli bir hükümetin peyderpey yükseldi-
ğini görmek ve bunun için icabında fedakârlık göstermek de şayan-ı arzu-
dur. Şimalî Kafkasya hükümeti maddi ve manevi inkişafını en büyük İs-
lam hükümeti olan Türkiye’nin müzâheret ve muhâdenetinde aramak iste-
yeceği tabii olduğundan Bâb-ı Âlî siyaseti de bu arzuyu en samimi ve 
hayr-hâh icraat ile mukabele etmekten geri durmayacaktır.” 

“Yeni hükümetin dâhilen kuvvetli ve emniyetli olması bizce ne kadar 
matlub ise inkişafat-ı hariciyesinde bizim ve saltanatımız lehine kuvvet ve 
emniyete mazhariyeti de o derece mültezimdir. Bu hakikatlerin yeni hükü-
met erkânı ve müdirani tarafından takdir edilmekte olduğunu anladığımız 
içindir ki Şimalî Kafkasya hükümetinin istiklalini teyit ederken Türkiye ile 
münasebat-ı siyasiye ve iktisadiyesinde en samimi zabıtaların tesiri ile 
hareket edeceği kanaatini de işaret etmekle büyük bir haz-ı zevyar ve yeni 
İslam hükümetini parlak ve mesut bir istikbale mazhariyeti hakkındaki 
her temennilerimizle selamlarız.” 

III- Kafkasya’nın Siyasi ve Kültürel Yapısı 

8 Mart 1918’de Ati gazetesinde “Rusya Müslümanları (Şimalî Kaf-
kasya)” adıyla yayınlanan makalede Kuzey Kafkasya’nın idari ve nüfus 
yapısı okuyuculara tanıtılıyordu19: 
                                                           
19 Ati, 8 Nisan 1334/1918. 
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“Rusça vücuda getirilen son ihsâiyyât menâbi’ne nazaran nüfusu ve 
ahalisi üç milyona karib olan vilayet-i selâseye (İstavropolski, Tereski, Ku-
banski) Ruslarca “Şimalî Kafkasya” kıtası namı itlak edilmektedir. Sath-i 
mâil dağ etekleri ile düz vadi ve açık çöllerden ibaret olan bu üç eyaletin 
arazisi şimalen hem civar bulunduğu Rusya toprağı misüllü fevkalade 
münbet olduğu için yerli ahali ekseriyetle ziraatla meşguldür…” 

“Fakat Rus müteşebbislerini mühim teşebbüsata girişmekten men eden 
bir keyfiyet var ki o da Rusya devleti, Kafkasya’nın tabii hududuna bi-
hak malik olmadıkça orada hiçbir ticari ve zirai, iktisadi teşebbüse girişile-
meyeceğidir. Bakü’nün petrol madenleri ile Bakü denizine mensup Kura 
nehrinin mecrasında ihdas edilen zengin balıkhaneler vesaire gibi teşeb-
büsler, yerli ve ecnebi sermayelerle idare olunur. Hususi teşebbüsat birer 
şâzz gibi telakki edilmektedir. Rus sermayesinin Kafkasya kıtasına yer-
leştirilmesi keyfiyeti bu kıtanın evvel-be-evvel Ruslarca hudud-u tabiyesi-
nin zapt edilmesine menûttur. Bu da onlarca hudut-u tabiyeden olan 
Kars’tan veya başka bir yerden aynen denizlere açılmak gibi tatlı hülya-
lardan faaliyete çıkarılması mahal-i emellerden ibaret kalıyor.” 

“Geçen asırlardan beri eyalet-i mezkûrede (Kubanski) bulunan Kazak-
lar tedricen Dağıstanlıları sıkıştırmağa başlamışlardır. “Raskolnik” deni-
len Ortodoks rafizileri Terek nehri sevahilinde iskân olundukları gibi “Ja-
parojtci” kazakları da Kuban nehri boyunca o havalide tavtin edilmişler-
dir. Dağıstan muharebe-i medidesinden bilistifade Kazak kabâili mezkûr 
nehirlerin sevahilini baştan başa işgal etmek ve oradaki arazi-i münbiteyi 
ekip biçmekle iştigal etmektedirler. Bu kıtada emniyet ve asayiş külliyen 
takarrür ettiği tarihten itibaren Rusya’nın içerilerindeki yersiz, yurtsuz 
ahali de Şimalî Kafkasya’ya hicret ettirilerek, hükümet hükümet diye Rus 
anasırının teksirine hidmet olunuyordu. Kazaklardan arazi isticar eden bu 
muhacirleri Kazaklar “İnugurudni” -yabancı demek- diye kendilerinden 
ayrı gayrı bir şey telakki ederler. Kazaklar bir takım imtiyazatı haiz olarak 
o taraflarda günden güne kesb-i kuvvet etmektedirler. Memleketin en gü-
zel, en münbit arazisi Rusya hükümeti tarafından daima Rus amaline hid-
meti derkâr olan Kazaklara tevdi edildiği gibi yine kıta-ı mezkûrenin ço-
rak, kumsal hülasa gayr-i münbit yerleri de Nogay, Kalmuk, Kara Nogay 
gibi Türk aşairine verilmiştir. 

“Şimalî Kafkasya’da şehirler, kasabalar pek azdır. İstavropol -ki aynı 
eyalet dâhilindedir-, Katerinadar, Maykop, Kuban da meşhur şehirlerden-
dir. Kazaklar aşiret halinden çıkmak istemezler. Cenubi Rusya ile Mavera-
yı Kafkasya’yı bu ülkeye rabt eden şose araba ve şimendüfer yolları da 
vardır. Rostof-Viladikafkaz hattı bu tarik-i adidenin en meşhurudur. Vila-
dikafkas’dan Gürcistan askeri dağ yolu ile Tiflis’e otomobil vesair munta-
zam arabalarla inildikten sonra Maverayı Kafkasya’nın her tarafına, ez 
cümle Karadeniz ve Bahri Hazara ve Osmanlı İran hududuna vesait-i mat-
lube ile gidilir. Elyevm bu tarikten başka garben Poti, Sohumkale ve Ba-
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tum’dan, şarken Ajderhan tarikiyle Bakü’den ve Derbendden’de silsile-i 
cibalin cenubuna seyri sefer olunur. Rus muharrirleri, şairleri, ressamları, 
sanayi nefise ve matbuat müntesipleri Kafkasya’yı hemen karış karış ölç-
müşlerdir dense mübalağa edilmez. O kadar iyi bilirler.” 

Makalede iki husus öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki ve aynı zamanda 
Türk-Rus mücadelesinin son yüzyılına ışık tutmaktadır ki, Çarlık Rusya 
kıtanın tamamına sahip olmadan Osmanlı devleti ile mücadelesine son 
vermediği gibi Kafkas halklarının refahına da ciddi katkıda bulunmamış-
tır. İkinci nokta ise bölgedeki nüfus dengesinin bir plan dâhilinde ve sis-
tematik olarak değiştirilmiştir. Rusya bu yola hiç kuşkusuz hâkimiyet 
meselesi yüzünden girmiştir. Yani azınlıkta olduğu ve kapsamlı bir dire-
nişin yaşandığı bölgede nüfus dengesiyle oynamak kendisi açısından göz 
ardı edilebilecek bir seçenek değildi. 

3 Haziran 1918’de Sabah gazetesinde “Kafkasya İşleri” adıyla ya-
yımlanan makale ise daha ziyade Güney Kafkasya üzerindeki Rus etkisi-
ni gündeme taşımaktaydı. Zira makalede asırlardan beri farklı ırk, din ve 
mezhebe mensup insanların akın ettiği Kafkasya’ya son olarak Rusların 
geldiğini, coğrafyanın dağlık olması hasebiyle bütün unsurların kendi 
kültürlerini koruyabildiklerini, fakat aynı şeyin Güney Kafkasya için söy-
lenemeyeceğini; Rus etkisi altında yerli halkların siyasi ve kültürel de-
ğerlerini kaybettiği iddia ediliyordu20: 

“…Asıl Kafkasya dediğimiz, Bakü ile Batum arasındaki halk şahsiyeti-
ni ilk önce İran taassubu veya da Rus boyunduruğu altında nisbeten kay-
betmiştir. Asabiyet-i ırkiye, metanet-i ahlakiye itibarıyla şimal cenuba fa-
iktir. Bizimle en ziyade hem cins ve hem lisan olan Gence, Karabağ cihet-
leri ahalisi Azerbaycan ahalisine benzer. Tacir, çalışkan menfaatlerini bilir 
adamlardır. Fakat katiyen asabiyet-i milliye sahibi değildirler. Bunlarla si-
yaseten iş görmek muhaldir. Esasen müteşekkil olmayan Bakü ile Gence 
göl meyanında mütemekkin bu Türk zümresiyle doğrudan doğruya müna-
sebet peyda edebilmek için Poti ile Culfa arasında yaşayan ve Çarlar ta-
rafından yerleştirilmiş olan bize yabancı ırkların müzaheretini temin veya 
bunları temsil etmek icap eder ki pek müşkildir. Kura nehri vadisinde ve 
Kura ile Aras ırmağı arasındaki Türklerin Azerbaycan Türklerinden farklı, 
İran medeniyet-i cedidesine faik olan Rus medeniyetini yüz senedir gör-
müş ve İran taassubunu biraz unutmuş olmalarıdır. Zihniyet-i umumiyeleri 
birdir ve bu itibar ile kendilerinden büyük bir harekât beklemek fazla ümit 
beslemektir. Kafkasya ihtilallerini çıkaran ve idare eden Kuma, Kuban, 
Terek ve Sulak nehirlerinin geçtiği yerler ve aktığı dağların ahalisidir. Bun-
ların cinsleri mütenevvi şark cihetinde ekseriyeti Türk, garp ve dağlık ara-
zide Çerkes olmak üzere yüzde sekseni Müslüman ve hükümet-i Osmani-
ye’ye kalben merbut sahib-i iman ve meram adamlardır. Fakat her köyün 
                                                           
20 Sabah, 3 Haziran 1334/1918, Nr: 10225. 
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bir Cumhuriyeti müstakile teşkil ettiği bu memleketten bir gaye-i harbiye 
için istifade etmek pek müşkül ancak oralı Şeyh Şamil gibilere mahsus-
tur.” 

Yazar, coğrafi ve kültürel farklıkların yanı sıra Rus medeniyetinin 
olumsuz etkileri nedeniyle Güney Kafkasya’da Türk-İslam kitlelerin siya-
si birlik oluşturmalarının zorluğunu kabul etmesine karşın kuzey ve gü-
neyde iki hükümetin ortaya çıkarılmasını ise Türk-İslam halkları açısın-
dan tehlikeli bulmakta ve kurulması tasarlanan hükümete Rus kültü-
ründen daha az etkilenen Kuzey Kafkasya halklarının öncülük etmesini 
tavsiye ediyordu. Bu arada Osmanlı hükümetinin bölgeyi işgal etmek 
amacı taşımadığını, bunun için parası ve askeri bulunmadığını ama 
Türk-İslam halklarını yeni istilalardan korumak noktasında sorumlulu-
ğu olduğunu hatırlatıyordu21: 

“…Şimalî ve cenubi bilumum Kafkasya’da şüphesiz ekseriyet-i azimeyi 
teşkil eden Müslümanların bir arada iş görebilmek hususunda gösterdik-
leri beceriksizlik son fırka intihabatının neticesiyle acı bir surette tecelli 
ediyor. Profesör Prenstayn isminde bir Mavera-yı Kafkas murahhasının 
memleketinin ahval-i siyasiye-i dâhiliyesi hakkında Fusuşe Çaytuni gaze-
tesinde neşrolunan beyanatı calib-i dikkattir. Mavera-yı Kafkas Türkleri-
nin şu suretle tezahür eden zaaf-ı teşkilatını ancak Şimalî Kafkasya Müs-
lümanlarının müdahalesi tahsis edebilir. Şimalî ve Cenubi diye iki ayrı hü-
kümet teşkili Müslümanların menfaatine katiyen muhaliftir. Böyle olursa 
iki hükümette yabancı unsurlar hakim olacak ve yine şimalde emniyet 
edemeyeceğimiz bir komşu hükümet tesis edecektir. Yukarı Asya hududu-
muzda teşkil edecek hükümetin ancak Şimalî Müslüman Kafkasyalıların 
tahd-ı nüfuzunda olması işimize gelir. Bütün Cenubî Rusya Müslümanları-
nın ki yüzde 80’i Türk veya Tatardır. Kırım, Şimalî veya cenubu Kafkasya 
namı altında üç küçük hükümet teşekkül etmelerinin mantıki cihetini göre-
miyorum. Bu tarz teşkilat olsa olsa diğer unsurların gayelerine halimdir. 
Harpten sonra elbet kendini nisbeten toplayacak olan yine hiç olmazsa elli 
milyon nüfuslu bir Rusya ile aramızda dört milyon kişi ile değil yirmi mil-
yon ahali ile meskûn ekseriyeti Müslüman bir hükümet teşekkülü, gerek 
kendileri gerek bizim için her vechile merci olduğu bedidardır.” 

“Osmanlıların gayesi katiyen yeni arazi ilhak etmek değildir. Fazla dö-
külecek ne kanımız ne paramız var yalnız asırlardan beri şimalden maruz 
kaldığımız tehlikeye, boğucu sellere karşı koyu bendler inşa etmek isteriz. 
Kafkasyalıların ne idaresine ne de hükümetine müdahale etmek hatırımı-
za gelmez. Fakat yine onları ileride muhtemel bir düşman nüfuzundan 
kurtarmak ve memleketlerini düşmana karşı mahfuz bulundurmak, müna-
sebet-i ırkiye ve diniyemizden dolayı icabı halinde müşterek gayelerimizi 
müdafaa çarelerini şimdiden düşünüp temin etmek menafi-i hayatiyemiz 
                                                           
21 Sabah, 3 Haziran 1334/1918, Nr: 10225. 
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iktizasındandır. Şimalî Kafkasya hükümetinin Moskof Sovyet hükümetiyle 
sulh akdetmek üzere Alman orduları kumandanlığına müracaat ettiği gibi 
Kırım Milli Kurultay Meclisi’nin Alman Generali tarafından tasdik edilmiş 
olmasına göre Almanya’nın bu meselelerle ehemmiyetli, esaslı bir rol oy-
nadığı anlaşılır. Elbet Alman menafii kadar Osmanlı menafii de düşünü-
lür. Fakat itiraf etmeli ki bu hususta kâfi derecede istihsaratımız yoktur. 
Meseleyi bütün etrafıyla kavrayarak hareket etmek lazım. Müttefiklerimi-
zin de bizim de iyi biliyor zannettiğimiz İran işlerinde oldukça yanıldığımız 
meydandayken aynı hatalara düçar olmamak üzere henüz ahvalin tesira-
tı altında tetkik etmekte olduğumuz Cenubî Rusya İslam teşkilatına pek 
büyük bir ehemmiyet atfetmekliğimiz icab eder.” 

IV- Osmanlı Devleti’nin Bölgeye Bakışı 

Rus İhtilali, 300 yıllık Romanov hanedanına son vererek Türk halkla-
rının bağımsızlığı önündeki en büyük engeli de ortadan kaldırmış oldu. 
Asırlar boyunca Türk halklarının baskı altında tutulması ihtilal sonrası 
çözülmeyi ve buna bağlı olarak bağımsızlık hareketlerini tetikledi. Os-
manlı ordularının doğuya doğru ilerlemeleri Rusya coğrafyasında Türk 
halklarını cesaretlendirdiği gibi, bir araya gelebilmeleri için uygun siyasi 
ve askeri zemini yarattı. Kırım’dan Kafkasya’ya çeşitli sayı ve sıfatta tem-
silcilerin İstanbul’a gelmesi Osmanlı Devleti merkezli yeni bir yapılanma-
nın habercisi gibiydi. Bağımsız tek Türk-İslam devleti olması, coğrafi ko-
numu ve Rusya’nın çöküşünde oynadığı rolün dışında son yıllarda kül-
türel alandaki gelişimi Osmanlı devletini Türk-İslam dünyasında vazge-
çilmez bir konuma yükseltiyordu. 

28 Nisan 1918’de Tanin gazetesinde yer alan “Kardeşler Arasında” 
başlıklı yazı Türk dünyasındaki değişimi ve değişimin Osmanlı devletine 
yüklediği sorumluluğu hatırlatmak üzere kaleme alınmıştır22: 

“Evvel ki gün Galatasaraylılar yurdunda Kırım Cemiyet-i Hayriyesi ta-
rafından bir müddet beri İstanbul’da bulunan Kırım Hükümeti Hariciye ve 
Harbiye Müdürü Cafer Seyyid Ahmed Bey şerefine bir çay ziyafeti tertip 
edilmiş, resmi ve gayr-ı resmi İstanbul’un güzide sınıfına mensup birtakım 
çehreler bir araya toplanmıştır. İçtima, teklifsiz ve tantanasız oldu. Türk 
ruhuna mahsus olan sadelik ve samimiyet arasında geçen dakikalar hep 
şarkta açılan halas devrinin istikbal için vaat ettiği şeylerden bahs olun-
muyor ve muhtelif zevat tarafından irad edilen nutuklarda Türklük ailesi 
arasındaki kuvvetli tenasüd alkışlanıyordu. Bu küçük hadisenin manası 
küçük değildir. Bunu anlamak için diğer bazı yeni hadisata da dikkat et-
mek lazım gelir. Kırım Cemiyet-i Hayriyyesi’nin tertip ettiği bu içtimada Kı-
rımlılarla Osmanlılar arasındaki kardeşlik rabıtaları kayd ve Kırımlılar na-
mına “Osmanlı Üstadlara” karşı beyan-ı hürmet edildiği bir sırada uzun 
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bir seyahatten sonra Kaf dağlarını aşarak Şimalî Kafkasya Hükümeti na-
mına bizimle konuşmak ve anlaşmak üzere İstanbul’a gelmiş olan kardeş-
ler de aynı şeyden bahsediyorlar. Kafkasya’da yaşayan Türkler, kendi 
mukadderatlarını tayin etmek üzere teşkilata başladıkları zaman derhal 
Osmanlı İmparatorluğu’nu düşünmüşler ve buraya murahhaslar göndere-
rek bizimle anlaşmak istemişler.” 

“Diğer taraftan Kafkasya’da aynı hale tesadüf ediyoruz. Orada yan 
yana yaşayan muhtelif anasır arasındaki nisbet daha karışık olmakla be-
raber Batum’a giren kıtaatımızın mazhar olduğu hüsn-ü kabül, Batum’dan 
aldığımız haberlerden anlıyoruz ki Osmanlı kıtaatının şehre duhulü sade-
ce kardeşler arasında değil, belki de bunların haricinde avdet etmek iste-
meyen Rusların da bulunduğunu görüyoruz ki bu da Osmanlı hükümetinin 
etrafına nasıl bir itimad hissi telkin edebildiğini gösteren bir delildir. Hatta 
Ermeniler arasında bile artık yorgunluk hüküm sürdüğünü ve bunun neti-
cesi olarak mücadeleden sarf-ı nazar edilmesi fikirlerinin terakki ettiğini 
öğreniyoruz. Gegeçkori’nin sükûtu da bu söylediklerimizin maddi bir delili-
ni teşkil eder. 

“Osmanlı Hükümeti etrafında böylece itimad hissi tevellüd ederken bit-
tabi kardeşler arasındaki hissiyat büsbütün başka olmuştur. Osmanlı mil-
leti pek müşkil zamanlardan geçirmiş, pek fena idareler görmüş ve bu ida-
relere karşı uzun mücadeleler yaparak yorulmuş ve geride kalmış olmakla 
beraber hars itibarıyla son senelerde gittikçe mütebariz terakki izleri gös-
termiştir. Bilmukabele Osmanlı hudutları haricinde yaşayan kardeşler de 
uzun zamanlardan beri pek fena bir tazyik ve istibdad altında yaşamış ol-
malarına rağmen milli varlığa ve manevi istiklale doğru yürümekten geri 
kalmamıştır. Osmanlı Devleti nasıl büyük müşlikata çarptığı halde yürü-
meye ve kardeşleri için manevi terakkiyatta rehberlik etmeye muvaffak ol-
muşsa onlar da Çarlık idaresinin karanlık tazyikleri altında asırlar geçir-
miş olmalarına rağmen milli varlıklarını anlamışlar ve uyanmışlardır. Şim-
di aradan hudutlar ve hatlar kalkınca son seneler zarfında uzaktan birbir-
lerine hasretle bakışan nazarlar birden bire nurlar ve ateşlerle parlamaya 
başlıyor ve Osmanlı milleti yollarda kanını akıtarak onlara doğru giderken 
onlar da, hatta Cafer Seyyid Ahmed Bey gibi, tehlikeleri göze alarak Os-
manlı payitahtına koşan murahhaslar gönderiyorlar. Demek oluyor ki kar-
deşler arasında kardeşlerin istikballeri için perverde edilen bütün ümidler, 
pek iyi bir yoldan, tahkika doğru gidiyor.” 

“Osmanlı devleti kardeş milletlere karşı ifasıyla mükellef olduğu vazife-
yi tamamen yapacaktır. Şimalî Kafkasya murahhaslarının milli ajansa va-
ki olan beyanatlarında bir nokta var ki bizi bilhassa alakadar ediyor: “Biz 
burasını kuvvetli görmek, buradan kuvvet bulmak istiyorduk, gördük ve 
bulduk, bundan son derece memnunuz” diyorlar. Filhakika istikbal ve ha-
las-ı hayatında yeni doğan kardeşlere manen rehberlik ve icab ederse 
maddeten de hamilik edebilmek için Osmanlı Devleti’nin kuvvetli olması 
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ve mevkiini kuvvetle muhafaza etmesi lazım gelirdi. Kardeşlerimiz İstan-
bul’u kuvvetli görmek ve burada kuvvet bulmak ümidleriyle gelirlerse ken-
dilerini haklı bulmalıyız. Kemâl-i memnuniyetle görüyoruz ki biz tarihi va-
zifemizin ifası esnasında her zaman kuvvetli olduk ve bizi kuvvetli görmek 
isteyenleri hiçbir zaman ümidlerinde sükûta uğratmadık. Bittabi bundan 
böyle de kuvvetli olacağız ve bütün kuvvetlerimizle hem kendimizin hem 
de kardeşlerimizin müreffeh ve mesut bir istikbale nail olmalarına çalışa-
cağız. Bundan sonra şimdikine nispetle daha ziyade kuvvetli olmamız için 
ortada büyük bir sebeb-i vesaik var. Dört seneden beri dişimizi tırnağımı-
za takarak, müthiş düşmanlara karşı kan akıtarak mücadele ederken 
karşımızda ümitlerle dolu, fakat henüz meçhul ve karanlık bir istikbal ay-
dınlanmış ve kardeş milletler için yeni, hür ve mesut bir hayatın en parlak 
renkler içinde açılan tululuğu başlamıştır.” 

Çarlık Rusya Kafkasya’ya yerleştikten sonra çok acımasız bir baskı 
rejimi kurduğu ve bölgenin Türk-İslam geçmişini yok etmek için yoğun 
çaba harcadığı bilinen bir gerçektir. Çarlık hükümetleri Türkistan ve 
Kafkasya’yı istila ederken yerli halkların kendilerini idare etmekten aciz 
olduklarını savunarak söz konusu bölgelere medeniyet götürdüğünü id-
dia ediyordu. Bolşevik ihtilalini takiben Kafkaslarda ve Türkistan’da ya-
şanan değişim -ki bu değişim kısa süre sonra Şimalî Kafkas Cumhuriye-
ti, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın bağımsız devletler olarak or-
taya çıkmalarına neden olacaktı- halkların siyasi rüştünü ispat ettiği gi-
bi Rus iddialarını da yalanlıyordu. Bu devletlerin kendi ayakları üzerinde 
durabilmesi Osmanlı devleti açısından son derece önemliydi. Kafkas hü-
kümetleri ister istemez Osmanlı devleti ile siyasi, askeri ve iktisadi ilişki-
ler kuracaklarından bu durum Osmanlı devletini bölgede eskiye oranla 
çok daha etkin bir ülke haline getirecekti. Türk hükümetlerinin ve halk-
larının birinci tercihi Türkiye olacağına göre bu yakınlaşma uzun dö-
nemde Türk birliğinin yolunu da açabilirdi. 

15 Mayıs 1918’de “Şimalî Kafkasya’nın İstiklali” başlıklı makale 
Rusya coğrafyasındaki değişimi konu edinmişti. Tanin gazetesi Şimalî 
Kafkasya Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve temsilcilerin İstanbul’daki faa-
liyetlerine değinirken gerçekte Kafkasya kıtasında ortaya çıkacak olan 
yeni devletleri haber verir gibidir23: 

“Dünkü gazeteler Şimal-i Kafkasya Hükümeti namına Şimal-i Kafkas 
Hükümeti’nin şehrimizde bulunan iki uzvu ve murahhası tarafından Hü-
kümet-i Osmaniyye’ye tevdi edilmiş olan bir notayı neşrediyorlardı. Nota-
da Rus ihtilalinin tevellüd eylediği netayice ve bizzat bugün Rus hükümeti 
nâmını taşıyan Büyük Rusya Cumhuriyeti’nin kabul ettiği esasata istina-
dan Şimal-i Kafkasya’nın müstakil bir hükümet olarak teşkil ve tesis ettiği 
Bâb-ı Âlî’ye tebliğ edilmiş bulunuyor. Bâb-ı Âlî’nin bu ilanı derhal kabul ve 
tasdik etmesini bittabi kimse hayretle telakki etmeyecektir.” 
                                                           
23 Tanin, 15 Mayıs 1334/1918. 
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“Sabık Çarlar İmparatorluğu’nun inhilali üzerine çarlığın yalnız kuvvet-
le suni bir surette birleştirdiği muhtelif milletlerin kendi başlarının çareleri-
ne bakmaya teşebbüs etmeleri pek tabi bir keyfiyet idi. Çarlık istibdadı al-
tında geçirdikleri uzun ve elim seneler esnasında kendi varlıklarını muha-
faza ve müdafaa etmiş bulunan bu milletlerin ayrı ayrı hükümet-i müsta-
kile tesis eylemeleri hem hakları, hem de vazifeleri cümlesindendi. Bütün 
milletler bu haklarını istimal etmek üzere birer birer teşebbüsata giriştiler 
ve bu meyanda kemal-i memnuniyet ile gördük ki Müslümanlar da hakiki 
bir rüşd-ü siyasi izharına muvaffak olmuşlardır. Bugün artık istiklali bir 
emir vaki haline gelmiş Kırım Hükümeti’nin bu uğurda giriştiği mücahede, 
çarlık idaresi altında yaşamış olan kardeşlerimizin milli ve dini varlıklarını 
muhafaza hususunda senelerden beri nasıl çalışmış olduklarını gösterme-
ye en kuvvetli bir delil teşkil eder.” 

“Şimalî Kafkasya’da yaşayan kardeşlerimizin bu nokta-i nazardan 
sarf eyledikleri faaliyet şüphesiz pek ziyade şayan-ı tebrik ve iftihardır. 
Karadeniz sahillerinden Furgun Denizi kenarlarına kadar uzanan yüksek 
dağların Şimalînde yaşayan kardeşlerimiz tarihin hazırladığı hadisat ara-
sında kendilerine tertip eden vazifeyi tamamıyla idrak etmişler ve her ne 
suretle olursa olsun, her ne türkü esbab ile tehdit ederse etsin, aralarında 
mevcut olan bütün ihtilafatı bir tarafa bırakarak bütün kuvvetlerini Şimalî 
Kafkas istiklalinin tesisine hasr etmişlerdir. Binaenaleyh Şimalî Kafkas 
Hükümeti’nin istiklalini pek meşru gösterecek ortada başka hiçbir sebep 
bulunmasaydı yalnız bu sebep, yani bütün bir kitlenin müttehiden el ele 
vererek bu gaye için çalışması kâfiydi. Filhakika bu havalide yaşayan 
kardeşlerimiz daha inhilalin ilk günlerinde tamamen el ele vermişler ve 
yalnız istiklallerini kurtarmak için çalışmışlardır. Bu kadar sıkı bir ittihat 
ve bu kadar kuvvetli azm ile müdafaa edilen bir hakkın istihsali kadar ta-
bii bir hal tasvir edilemez. İşte bugün o hak istihsal ediliyor.” 

“Moskof imparatorluğu inhilalinden beri eski çarlık hudutları dâhilinde 
yaşayan kardeşlerimizin gösterdikleri bu azim ve ittihat numuneleri bizi 
hakikaten pek ziyade memnun ediyor. Çünkü zaman her şeyden evvel 
kardeşler arasında sıkı bir ittihad ve ittifak emrediyor. Şark büyük bir in-
kılâp devrine dâhil olmuştur. Bu inkılâbın ilk ve en bariz hususiyeti de bir-
takım şeylerin tamamen yıkılması ve yerlerine diğer bir takımların getiril-
mesi lüzumudur. Yapmak yıkmak gibi değil, elbet daha zordur. Yaparken 
tesadüf edilen müşkilat yıkarken tesadüf edilenlerden daha çok olduğuna 
göre yapmak için çalışanların her şeyden evvel aralarında tam bir ittihad 
ve ittifak hareket etmeleri lazım gelir. Binaenaleyh Şimalî Kafkas Hükü-
meti’nin istiklalini selamlarken bu nokta üzerinde bir daha ısrar etmeyi bir 
vazife biliyoruz. Kardeşlerimizin başladıkları işlerde muvaffak olmaları 
için şimalde, cenupta, Kırım’da, Türkistan’da hulasa her tarafta daima 
müttehit ve müttefik olarak hareket etmeleri ve birbirlerine yardımı hiçbir 
zaman unutmamaları birinci derecede mühim bir vazifedir.” 
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Kuzey Kafkasya Hükümeti adına İstanbul’da bulunan temsilcileri 
(Abdülmecid, Çarmayef ve Haydar Yamanof Beyler) Osmanlı hükümetine 
verdikleri notayla devletin kuruluşu hakkında bilgi verdikten sonra ta-
nınmaları hususundaki taleplerini dile getirdiler. Buna göre; Kuzey Kaf-
kasya halkları usulü dairesinde bir milli meclis seçmişlerdir. 1917 yılı 
Mayıs ve Eylül aylarında toplanan bu meclis halkların ittihadını tesis ve 
ilan etti. Kuzey Kafkasya Hükümeti, Rusya’da hüküm süren anarşi kar-
şısında eski Çar imparatorluğu dâhilindeki bütün milletlerin siyasi gele-
ceklerini tam bir serbestlikle tayin hususunda bizzat Petrograd hüküme-
tince tasdik olunan hakka istinaden aşağıdaki kararları almıştır: 

1. Kuzey Kafkasya ahalisi Rusya’dan farklı ve müstakil bir hükümet 
tesisine karar vermiştir. 

2. Yeni hükümetin arazisi kuzeyde Dağıstan, Terek, Stavropol, Kuban 
ve Karadeniz vilayetinin eski Rus imparatorluğundaki coğrafi hududu, 
batıda Karadeniz, doğuda Hazar denizi olmak üzere güneyde Mavera-yı 
Kafkas hükümeti ile anlaşmayla temin edilecek bir hududa sahip ola-
caktır24. 

Şimalî Kafkas Hükümeti’nin Osmanlı hükümetine başvurusu “Kaf-
kasya İttihad-ı Cemiyet-i Hayriyyesi” tarafından da desteklendi. Cemiye-
tin bildirisi Tanin gazetesinde “Şimalî Kafkasya” başlıklı haberde yer 
aldı. Kafkas Hükümeti’nin kuruluşu, İstanbul’a gelen heyet ve heyetin 
Osmanlı hükümeti nezdinde karşılanışına ilişkin bilgilerin yer aldığı ya-
zıda beş noktanın altı çizilmekteydi: 

1. Kuzey Kafkasya halkları açısından hükümetin kuruluşu “Büyük 
Gün”dür. Çarlığın yarım asırlık tahakkümünden kurtulmuş oldular. 

2. Bolşevikler Çarlığın devamı ve takipçisidir. 
3. Kafkasya Hükümeti Bolşeviklere direnmek üzere kurulmuştur. 
4. Heyetin amacı Osmanlı devleti ile ittifak kurmaktır. 
5. Halife ve hükümet Kafkas heyetine destek vaat etmiştir25. 

                                                           
24 Vakit, 14 Mayıs 1334/1918. 
25 Haberde cemiyetin bildirisi aynen yer almıştır: “Din ve milliyetleri uğrunda asırlarca müca-

hede ve mübarezeden sonra pek faik bir kuvvet karşısında teslim-i silaha mecbur olan, fakat 

istikbale olan ümit ve imanlarını hiçbir an kaybetmeyerek mevcudiyet-i milliyelerini muhafaza 

eden Şimalî Kafkasya akvamı Çarlığın yarım asır süren tahakkümünden tamamen kurtuldu-

lar, kalplerinde daima yaşayan “Büyük Gün”e nihayet kavuştular. Şimalî Kafkasya şimdi hür 

ve müstakildir. Çarlığın inhidâmından bugüne kadar geçen müddet zarfında Şimalî Kafkasya-

lılar zulüm ve esaretten tamamen kurtulmuş değildiler. Çarlığın varis-i ihtirasatı olan Bolşevik 

çetesi de Çarlığın mezalimine devam etti. Şimalî Kafkasyalılar buna da karşı koymaya azmet-

tiler ve ittifak ve ittihat eden bütün Şimalî Kafkasya akvam-ı muhtelifesi murahhaslarının rey-i 

tensibi ile bir hükümet-i muvakkate vücuda getirdiler ve bu sayede Bolşevik tecavüzatına kar-

şı kendilerini müdafaa ettiler. Hilafet-i Muazzama-i İslamiyeye bütün ruhları, bütün kalpleri ve 

mevcudiyetleri ile merbut olan bu akvam Halîfe-i Zişanımız Efendimiz Hazretleri’ne arz-ı ubû-
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Tanin gazetesi 15 Mayıs günü üçüncü bir makaleye daha yer veriyor-
du. Makale “Şimalî Kafkasya-Pek Tabii Bir Hükümet” başlığını taşı-
makta ve nüfus ile sınır meseleleri üzerinde duruyordu. Aşağıda görüle-
ceği gibi makale Şimalî Kafkas Hükümeti’ni hem nüfus, hem de coğrafi 
açıdan inceleyerek meşruiyeti hususundaki şüpheleri ortadan kaldırma-
yı hedefliyordu. Yazar, devletin kuzey sınırını tabii sınır kabul ederek bu 
sınırın hem tarihi açıdan Rusya ile Kafkas halklarını birbirinden ayırdı-
ğını, hem de coğrafi açıdan yıllardan beri Asya ve Avrupa kıtalarının sı-
nırları üzerindeki tartışmalara son verdiğini iddia ediyordu. Ayrıca hü-
kümetin Avrupa medeniyetini Asya’ya nakledilmesi hususunda önemli 
bir köprü vazifesi göreceğini savunuyordu. Yazara göre Kafkas hüküme-
tinin kuzeyi gibi diğer sınırları da doğallık arz ediyordu ve devlet siyasi, 
sosyal ve iktisadi benzerlik addeden bir coğrafya üzerinde kurulmuştu26: 

“Büyük Rus imparatorluğunun izmihlal ve perişaniyyesinden doğan hükü-
metler arasında şerait-i coğrafyasının çizdiği en tabii hudutlar içinde teşekkül 
eden hiç şüphesiz Şimalî Kafkasya olacaktır. Hudutlar muhtelif kuvay-ı tabii-
yenin ve birbirine yek zemin şerait-i hayatiyeye müntad olan muhtelif faali-
yet-i beşeriyetin yekdiğerleriyle karşılaştığı sahalar olması lazım geldiğine gö-
re en mantıkî hudutlar, tabiatın çizip hazırladığı sahalardır.” 

“İşte şimdi Kafkasya Hükümeti’nin kendisine çizdiği şimal hududu 
böyle tabii bir huduttur. Bu vasi ve zengin memleketleri kahır ve istibdadı 
içinde senelerce saklayan Rus istilası bu havalide hiçbir coğrafya kanunu 
ile izah edilemez bir hadiseyi teşkil etmişti… Rusların Sibirya’da süratle 
ilerleyerek az zamanda ta bahr-i muhit-i kebir sahalarına kadar sokulma-
ları coğrafi sebepler hasebiyle daha kolaylıkla izah edilebilirdi. Fakat Rus-
ların cenuba doğru tevsîlerinde Karadeniz’in oynadığı rolü daha şarkta 
Kafkasya tekrar edememiş, fakat bazı tarihî ve içtimaî hadiseler Rusları 
daha cenuba indirebilmişti…” 
                                                                                                                                        
diyyet etmek ve istidâ’-ı müzâheret ve muavenet eylemek üzere Makam-ı Hilafete salâhiyet-i 

kâmileyi haiz bir heyet-i murahhasa gönderdiler. Hükümet-i Seniyye-i Osmaniye’nin her türlü 

lütuf ve müzâhereti ve muavenetine istinat ve itimat eden heyet-i murahhasa, Şimalî Kafkas-

ya ahali-i asliyesi hükümetinin Rusya’dan müstakil bir hükümet halinde tesise karar verdiğini 

ve hudud-u muayyen dahilinde, kendisini usul-u dairesinde tesis eylemiş bir hükümet addet-

tiğini ilan eyledi ve keyfiyeti Makam-ı Hilafet ile bilumum devletlere tebliğ etti. Her-dem pede-

rane himaye ve şefkate mazhar olduğumuz hükümet-i mübeccelemizin lütuf ve atıfeti olan biz 

Türkiye’deki Şimalî Kafkasyalılar lütufkâr ve müşvik pederimiz, Mukaddes Halifemiz Hazret-

leri’ne ve azimkâr rical-i hükümetimize kalbimizin en derin hürmet ve samimiyetle arz-ı şükran 

eyler. Ve bugün yeni hayata kavuşmuş olan Şimalî Kafkasya’daki kardeşlerimizin Hükümet-i 

Osmaniyyemiz ile müttefik ve müttehit bir hükümet teşkil ederek Hilafet-i Muazzama-i İslami-

ye’ye karşı öteden perverde ettikleri merbutiyeti ve izhar-ı ispat ve hissiyat-ı amika-i şükran 

izhar edeceklerini şimdiden temin ile mübâhî oluruz.” Tanin, 15 Mayıs 1334/1918. 
26 Tanin, 15 Mayıs 1334 (1918). 

170



SELÇUK URAL / TÜRK BASININDA KAFKASYA 23

“Rusya idaresinde Kafkasya muhtelif nevahi-i tabiyesiyle müttehit bir 
şekl-i idareye tâbî tutulur ve Avrupa’yı Rusya’dan addedilirdi. Bu suretle 
hususiyet ve şahsiyet-i tabiyesiyle pek bariz bir Asya memleketi olan Kaf-
kasya’yı Avrupa’dan telaki etmek hâsıl olurdu. Öteden beri coğrafya şi-
naslar Avrupa’yı Asya’dan ayıran tabii hudutları tayinde tereddüde düş-
müşlerdi. Avrupa Asya’nın adeta küçük bir yarımadası gibiydi. Garpta 
onunla pek mütemadi bir irtibata malikdi. Bu cihetle Asya âlemi nerede bi-
tiyor, Avrupa memleketleri nerede başlıyor, buralarını kat’î suretle tefrik 
etmek mümkün olamıyordu…” 

“Hâlbuki (Şimalî Kafkasya) hükümetinin kendine çizdiği hudut bu mü-
him meseleyi tamamıyla halleden büyük bir hadise-i coğrafyadır. Bu hü-
kümet Avrupa ile Asya’yı burada yekdiğerinden en tabii surette ayıran bir 
hudut kenarında tesis ediyor. Şu suretle ki badema Avrupa’yı cenubî şar-
kiyyede tahdid etmek isteyenler hiçbir tereddüde düşmeksizin Şimalî Kaf-
kasya hududunu, Avrupa ile Asya arasındaki hudut-u tabiiye olarak gös-
terebileceklerdir…” 

“İşte Şimalî Kafkasya Hükümeti Asya’nın garp kapılarından birinde 
bekleyen bir bekçi hükümet vazifesini yüklenmiş demektir. Diğer cihetten 
yine bu vaziyet Şimalî Kafkasya Hükümeti’ne başka mühim bir vazife-i 
medeniye daha tahmil ediyor ki; o da tabiatıyla temasa gireceği Avrupa 
medeniyeti ve terakkiyatını Asya kitlesine nakil hususundaki tavassut-
tur… Şimalî Kafkasya Hükümeti şimalde bulunduğu bu tabii hudut kadar 
cenubta, şarkta ve garpta da tabi hudutlarla çevrilidir. Cenubunda Kafkas 
Dağları, şarkta Bahr-i Hazar ve garbında Azak Denizi ve Karadeniz bu ye-
ni hükümeti en kat’î, en mantıkî çerçevesine almaktadırlar.” 

“…Birbirine komşu yaşayan kavimler umumiyetle muhitlerinin mahsu-
lâtından her iki tarafında istifadesini temin için muhtelif nahiyeleri aynı si-
yasi küme altında ittihat etmiş görmekte büyük bir menfaat bulurlar. Bu 
suretle hükümetler, şehirler gibi, muhtelif tabiiyyet ve mahiyette tabii na-
hiyelerin nokta-i temasında teşekkül eder, büyür. İşte bu itibarla da (Şi-
malî Kafkasya) hükümeti lazım gelen şeraiti haiz bulunuyor. Bahr-ı Hazar 
ve Karadeniz gibi iki mühim dâhil denizinde sahil bulunmak, dağlık ve or-
manlık bir mıntıkadan tâ ovalara ve bozkırlara kadar uzanmak itibarıyla 
menab-i hayatiyye ve iktisadiyesi bir birinin noksanını intidâm eden bir-
çok nahiyeleri yekdiğeriyle temasa getiriyor. Binaenaleyh bu pek tabii bir 
ihtiyaçtan doğuyor.” 

“Neşrolunan notada (Şimalî Kafkasya) hükümetinin Dağıstan, Terek, 
Stavropol, Kuban ve Karadeniz vilayet ve sancaklarından teşekkül edece-
ği tesri edilmiştir. Cenupta hududun teferruatı Maveray-ı Kafkas Hüküme-
ti ile bil-itlaf tayin edileceği söylenmiş ise de cenupta Sohumkale sanca-
ğında Şimalî Kafkasya ile ittihat fikri galip görülmektedir. Bu esasa göre 
Şimalî Kafkasya Hükümeti 266 bin kilometre murabbaını tecavüz edecek 
ve bu suretle eski Rusya Kafkasyası’nın % 57’si genç (Şimalî Kafkasya) 
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memleketini teşkil etmiş olacaktır. Bu halde bu memleket İtalya’dan biraz 
küçük demektir. Aynı sahaya isabet eden nüfusa gelince en son istatistik-
lere nazaran nüfusu 6,598,000 kişiye baliğ olmakta ve eski Kafkasya nü-
fusunun % 51’ini ihtiva etmektedir. Kesafet-i nüfus vasati 24 kişi olduğu-
na nazaran memleketin pek çok kalabalık olduğu anlaşılır. En kalabalık 
kısım Kuban Eyaleti olup burada kesafet-i nüfus 28 kişiyi buluyor.” 

Osmanlı basını Kafkasya’daki değişimi imkânları ölçüsünde takip et-
meye çalışırken hiç kuşkusuz önceliği siyasi, sosyal ve askeri nedenler-
den ötürü Güney Kafkasya’ya ve Güney Kafkasya’da kurulan yeni hükü-
mete veriyordu. Çünkü bu yeni hükümet Osmanlı devletinin komşusu 
olmasının ötesinde sınırları içinde külliyatlı miktarda Türk unsuru ba-
rındırıyordu. İttihat ve Terakki’ye yakınlığı ile bilinen Tanin gazetesinde 
yayınlanan “Kafkasya Hükümeti” başlıklı makale yeni hükümeti ele 
alıyordu. Diğer gazetelerin aksine Tanin’de çıkan bu makale içerik itiba-
riyle hükümetin görüşlerini veya ona yakın görüşleri yansıtması itibariy-
le önem arz ediyordu27: 

“…Cenub-i Kafkasya Hükümeti evvel bizimle komşuluk yapmaya nam-
zet olmasından ve sekenesinin ekseriyeti itibariyle ırkken bizimle alakalı 
bulunmasından dolayı Kafkasya işlerine ve bilhassa Kafkasya’da teşkil 
edecek müstakil hükümete suret-i mahsusa da bir ehemmiyet atfetmeye 
mecburuz. Binaenaleyh bu mesele hakkında düşündüklerimizden tekrar 
bahsetmeyi faydasız addetmiyoruz. Dünde söylediğimiz veçhile Kafkas-
ya’da nüfusun büyük ekseriyeti Müslümanlar yani Türkler tarafındadır. 
Bu ekseriyet o kadar kuvvetlidir ki hatta Türk olmayan diğer anasır birleş-
tiği takdirde bile yine ekseriyet onlarda kalır ve bu suretle münferiden ol-
duğu kadar müctemian de diğer anâsır Türklere nazaran haiz-i ekseriyet 
olamazlar. Bundan başka Kafkasya’daki ırk ve din kardeşlerimiz kıtanın 
en çalışkan en müdriki unsurunu teşkil ederler. Aralarında milli teşkilatla-
rı mevcut olduğu gibi son seneler zarfında medeni müessesâtlarının terak-
ki ve teksiri ve aynı zamanda efkârlarında husûle gelen teceddüt itibariyle 
de pek ziyade câlib-i dikkat etmişlerdir. Binaenaleyh Kafkasya’da ırkdaş-
larımız sade kemiyet itibariyle haiz-i ekseriyet olmakla kalmıyorlar, bila-
kis daha ileri giderek keyfiyetçe de büyük bir nüfuz ve kuvvet sahibi bulu-
nuyorlar.” 

“Şu halde gayet tabii görülmek gerekir ki Rusya’nın inhilâli tahkik et-
tikten ve her milletin kendi idaresini kendi kendine tayin etmesi hakkı Pe-
tersburg’da geçen Mart’tan beri takip eden hükümetler tarafından kât’i 
olarak kabul edilmiş bulunduktan sonra Kafkasya’da teşkil edecek hükü-
metin de ekseriyet itibariyle Türklerin elinde olması pek sade bir mantık 
neticesidir. İşte Kafkasya’da teşekkül edecek hükümet için bizim ilk nok-
ta-i nazarımız budur.” 
                                                           
27 Tanin, 25 Şubat 1334/1918, Nr: 3308. 
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“Kafkasya’da kemiyetçe ikinci dereceyi işgal eden unsur Gürcülerdir. 
Gürcülerin öteden beri gerek bizimle gerek orada arkadaşlarımızla pek 
dostane geçindiklerini herkes biliyor. Binaenaleyh bizimde kendilerine 
karşı dostluktan başka hislerle mütehassis olmayacağımız aşikârdır. Bu 
itibarla isteriz ki Gürcüler de kendi haklarına malik olsunlar ve bunu iste-
dikleri gibi istimal etsinler…” 

“Kafkasya’da teşekkül eden hükümet meselesine böyle iki nokta-ı na-
zardan alakadar olurken biz bu meseleyi şu suretle düşünmeğe sevk eden 
sebepler arasında bir diğeri daha vardır. Kafkasya’da teşekkül eden bir 
hükümetin bizimle dost olarak yaşamasını nasıl arzu edersek bu hüküme-
tin devamlı, müstakırr ve âtisi emin bir esasa istinat ettiğini görmek arzu-
sunda bulunmamızda o kadar tabi ve hatta zaruridir. Şark hudutlarımız-
da bir unsur-u şürûr olacak gayr-ı müstakırr, hâli meşkuk, âtisi meçhul bir 
komşuyu hiç arzu etmeyiz. Binaenaleyh meseleyi bu nokta-i nazardan ya-
ni hükümetçiliğin fenni ve ilmi olan cihetinden tedkik ettiğimiz zamanda 
yukarıdaki düşüncelerimiz bir ehemmiyet kazanıyor: Bir hükümetin sabit, 
müstakırr, devamlı olabilmesi, o hükümet tebaasının sakin ve çalışkan 
komşular teşkil edebilmesi için en mühim bir şart vardır ki o da hükümetin 
esna-yı teşkilinde mantıka ve icab-ı maslahata tamamen riayet edilmiş ol-
ması, tabir-i aharr ile teşkilatın suni değil, hakiki ve tabii bir ruh taşıması 
keyfiyetidir. Zamanımızda ise hükümetler için yegâne kuvvetli temel milli-
yet ve ekseriyet esasıdır. Binaenaleyh Kafkasya’da kuvvetli bir hükümet, 
müstakırr ve sabit bir idare, kendisine karşı daimi bir itimat ile hareket 
edebilir. Bir idare, hulâsa bütün manasıyla iyi bir devlet ve dost bir komşu 
teşekkül edebilmesi için bir teşkilatta en büyük hissenin kardeşlerimizin 
elinde bulunması elzem ve zaruridir.” 

“Hulâsa etmek üzere diyebiliriz ki Kafkasya’da teşekkül edecek hükü-
metin ekseriyet itibariyle Müslümanların elinde bulunması sade bir hak 
değil, belki de doğru ve sağlam bir esasta devlet yapmak istendiği takdir-
de zaruret neticesidir. Bir tarafta bu zarurete riayet edilmekle beraber di-
ğer taraftan bizim için öteden beri dost olan Gürcülerin tamamen memnun 
edilmeleri de diğer bir gayedir ki bu gayenin de bizce aziz olduğunu söyle-
mekte bir zevk buluruz…” 

Makaleden de anlaşıldığı üzere gazete, çoğunluğu elinde bulunduran 
Türklerin aynı şekilde yönetimde de üst seviyelerde olması gerektiğinden 
hareketle Güney Kafkasya Hükümeti’ndeki Gürcü ağırlığından ciddi de-
recede rahatsızlık duymaktadır. Ayrıca bu devletin ve kurulması muhte-
mel devletlerin milliyet ve ekseriyet noktayı nazarından bütünlük arz et-
mesi gerektiği, aksi halde devamlı, istikrarlı ve komşuları itibariyle gü-
venli olabilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir. 

Osmanlı Devleti, Kafkasya’da Rusya’nın yerini doldurmaya hazırlanır-
ken doğal olarak bölgesel sorunların tarafı ve parçası haline gelecekti. 
Bunların başında hiç kuşkusuz “Büyük Ermenistan Projesi” geliyordu. 
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Bilindiği üzere 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra ortaya çıkan 
Ermeni Sorunu, I. Dünya Savaşı’nda Rusya’nın emperyalist politikaları 
sayesinde hem askeri hem de uluslararası boyut kazanmıştır. Uluslar-
arası arenada sık sık gündeme gelen sorun Ermenistan’ın kuruluşu ile 
birlikte komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesi gereken bölgesel bir 
soruna dönüşecekti. 

Böyle bir süreçte 14 Mart 1918 tarihli Tanin gazetesi “Büyük Erme-
nistan” başlıklı makalede Türk-Ermeni ilişkilerinin son yarım asrına 
Büyük Ermenistan Projesi’nden dolayı düşmanlığın hakim olduğunu, 
Ermenilerin bu projeden vazgeçmedikleri sürece hem ikili ilişkilerde hem 
de bölgesel ilişkilerde yaşanan sıkıntıların devam edeceğine dikkat çeki-
yordu. Gazete projenin Çarlığın istila hırsının bir tezahürü olduğunu, 
buna kapılan Ermenilerin yıllarca bomba ve ihtilal kelimeleriyle anıldık-
larını, fakat dün olduğu gibi bugün de bunun bir işe yaramayacağını be-
lirterek komitacılıktan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyordu. Zira artık 
komitacıların yıllarca sırtlarını dayadıkları Çarlık Rusyası yoktu. Ayrıca 
Osmanlı Devleti’nin hem Türklere hem de Ermenilere zarar vermeye de-
vam eden komitacıları ortadan kaldırmaya azimli olduğuna dikkat çeki-
lerek bütün kesimler sağduyuya davet ediliyordu28: 

“Cenubi Kafkasya’da Şimalî İran’da ve Şarki Anadolu ile memalik-i Os-
maniyye’nin diğer aksamında her nerede olursa olsun daima büyük, kü-
çük ekalliyetler halinde yaşayan Ermeniler tarihin yakın zamanlarına ka-
dar sakin ve çalışkan insanlardı. Bunlarla Türkler bilhassa gayet iyi geçi-
nirler, Türk Hükümeti’nin kendilerine karşı gösterdiği teveccüh sayesinde 
Ermeniler pek istifade ederlerdi. Bu teveccühün asar ve delaili yine pek 
çoktur… Böyle olduğu halde yakın zamanlarda Ermenilerle Osmanlı Dev-
leti arasındaki münasebatta aradan geçen meş’ûm bir kara kedinin tesi-
rat-ı mazârrası his olunmaya başlamıştı. Bu kara kedinin nasıl bir şey ol-
duğunu anlamak lazım gelirse diyebiliriz ki onun hakiki ismi “Büyük Er-
menistan” hülyasından başka bir şey değildir.” 

“Ermeni milletinin mizacında bir huşûnet vardır ki ma-teessüf bu Bü-
yük Ermenistan hülyası da hülyanın vâhiliği nisbetinde hazin bir şekil al-
mış ve bu huşûnet ma-teessüf pek vahim vukuata baş olmuştur. Hayatta 
söz ve rey sahibi olarak tanıdıkları yegâne şey bomba ve ihtilaldir. Bu-
nunla beraber şimdiye kadar ne Ermeni komiteleri tarafından tertip edilen 
ihtilaller ve ne de komitacılar tarafından gâh ü bî-gâh fırlatılan bombalar 
ameli fayda itibarıyla hiçbir tesir husule getirememiştir. Çünkü bir insanın 
meziyeti yalnız bomba atmak veya kan dökmekten ibaret olduğu takdirde 
kendisi için hayatta felaketten başka bir akıbet tasvir edilemez.” 

“Büyük Ermenistan; bir nokta-i nazardan hasta muhyîlere mahsus bir 
hülya ve diğer bir nokta-i nazardan da çarlığın istila hırslarını temin yo-
                                                           
28 Tanin, 14 Mart 1334/1918, Nr: 3325. 
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lunda kullanılacak bir esaslı alettir. İşte bir taraftan bu hülyaya kapılan-
lar, diğer taraftan da çarlığın elinde oyuncak olanlar bilhassa son on beş 
seneden beri Büyük Ermenistan fikrine dört elle sarılmış bulunuyorlardı. 
Zannediliyor ki Asya-yı Sagîr ile Hazar Denizi havzasında yaşayan ve 
aralarında karıştıkları akvama nispetle onda birden bile aşağıda bir ekal-
liyet koca bir imparatorluk teşkiline kadirdir. Bunun için bilhassa çar hazi-
nelerinden akıp gelen paralarla hararetli bir teşkilat vücuda getirdiler ve 
bu teşkilat ile iş görmeye çalıştılar.” 

“Osmanlı Devleti onların bu maksatlarını bildiği için kendilerine karşı 
mümâşâtkâr muamele etti. Hariçten gelen, filhakika maksadı belli olan 
tahrikâta karşı en iyi mukabeleyi Ermenilere hüsn ü muamele etmekte bu-
lan Hükümet-i Osmaniye onların birtakım tahrikâta sapmalarına mahal 
bırakmamak için elden gelen her şeyi yaptı, fakat bir türlü muvaffak ola-
madı. Balkan Muharebesi’nde uğradığımız mağlubiyet bir taraftan komita-
cılara fazla bir cüret veriyor ve diğer taraftan da çarlığın hırslarını tezay-
yüd ediyordu. Bunun için Ermeni teşkilatı açıktan açığa mezalimde bulun-
maya başladı ve harb-i umuminin devam ettiği ve Kafkas Cephesi’ndeki 
geri çekilişten sonra Ermeniler emellerine nail olacaklarına tamamen inan-
mışlardı. Binaenaleyh komitalar teşkilatı, memleketin harb cephelerinin en 
uzak köşelerine varıncaya kadar tevessü etti ve bu teşkilat adeta Çar or-
dusunun Osmanlı ordusunun arkasını çevirmek vazifesiyle tevzif ettiği bir 
ihtilal ordusu mahiyeti aldı. Bu ihtilal pek kanlı ve fecaayi bir şekilde bir-
den bire meydana çıktı. Bu ihtilalden evvel Hükümet-i Osmaniye Ermeni 
teşkilat-ı milliyesinin en selahiyatdar merkezlerine varıncaya kadar kendi 
nokta-ı nazarını ifhama çalışmıştı. Osmanlı Devleti’nin hayat ve memadı 
ile alakadar olan böyle bir muharebede en küçük bir ihtilal teşebbüsünün 
istilzam edeceği zaruri tedbirleri anlatmak hususunda sarf eylediğimiz 
mesai hakikaten tam olmuştur. Buna rağmen gözleri kızmış olan komitacı-
lar bir kere daha ellerindeki bombaları kor bir vahşetle öteye beriye fırlat-
makta tereddüt etmediler.” 

“Osmanlı Hükümeti büyük bir teessür ve teessüfte lazım gelen tedbirle-
ri ittihaz etti ve kendi hayatını Çarlığın tertip ettiği suikasttan kurtarmaya 
muvaffak oldu. Bugün, bu devlet hayatını kurtarmış ve kendisini mahvet-
meye karar veren Çarlık yerlerde sürüklenmeye başlamıştır. Fakat tarihin 
tanıdığı en haşin komitacılar olan bu Ermeni komitacıları da hâlâ ümitleri-
ni kesmeyerek bütün kuvvetleriyle çalışıyorlar ve etrafı kana boyuyorlar. 
Bittabi buna da bir nihayet vermek lazımdır ve elbet nihayet verilecektir. 
Bugün de şunu söylemek isteriz ki bu kızgın kafalı komitacılar Şarkî Ana-
dolu için olduğu kadar Cenubî Kafkasya ve Şimalî İran için de büyük bir 
afet ve musibet teşkil eder. Bir taraftan Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen 
bu adamların kudurmuş mefkûreleri, diğer taraftan da Cenubî Kafkasya 
ve Şimalî İran’da hâkim olmak sevdasındandır: Cenubî Kafkasya Türkleri-
ni ezmek, Gürcüleri esaret altına almak, Şimalî İran’ı da istila etmek. Bu 
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onlar için öyle muazzam bir hülyadır ki evvelce buna teşebbüs etmiş olan-
lar maksatlarının büsbütün başka olduğunu bildikleri halde yavaş yavaş 
onlar da buna inanmaya başlamışlardır. Fakat büyük hülyalar daima bü-
yük inkisarlarla neticelenir. Bu defa da öyle oldu.” 

Gazeteler, Kafkasya’yı tanıtırken elbette onun yakın siyasi tarihini 
vermeyi ihmal etmeleri düşünülemezdi. Çünkü Kafkasya’nın Rus işgali-
ne girişi Türk-Rus ilişkilerinin önemli bir kesiti kabul ediliyordu. Os-
manlı devletinin bir zamanlar Kuzey Kafkasya üzerinde nüfuz sahibi ol-
duğu hatırlanırsa basının bölgenin yakın tarihine ilgi göstermesi şaşırtıcı 
değildir. 26 Mayıs 1918’de Tanin gazetesinde yayınlanan “Rus İstila ve 
Mezalimi” başlıklı gayet uzun yazı işte bu bakış açısıyla kaleme alınmış-
tı. Makale Kafkasya’nın işgalini kronolojik olarak vermektedir. Makale-
den yola çıkarak ortaya konan tespitleri şöyle sıralamak doğru olacak-
tır29: 

1. Çar I. Petro’ya gelinceye kadar Rusların Kafkasya ile münasebetleri 
ehemmiyetsizdir. Petro ile birlikte Kafkasya’ya doğru genişlemek bir dev-
let politikası halini almıştır: “Petro memleketine Karadeniz sahillerine ka-
dar büyütmeyi ve bu denizde gemi bulundurmayı düşünen ilk Çar oldu. 
Bu teşvik hem askeri, hem iktisadi gayeleri vardı: Karadeniz kıyısında te-
sis olunacak bir Rus limanı cenubun zengin memleketlerine doğru mühim 
mahreç açacak ve bu denizde dolaşacak olan donanma Rus ordularını her 
taraftan himaye edecek ve böylece zafer daha kolay elde edilmiş olacaktı. 
İşte Birinci Petro bu fikirlerle Karadeniz’de intihap ettiği Azak’ı 1695’te 30 
bin askerle zabta gelmişti. Lakin Petro bu teşebbüsünde Türk ordusunun 
kahramane mukavemeti sayesinde muvaffak olamadı. Ertesi sene Fle-
menk’ten getirdiği topçuların inzimam-ı muaveneti ile tecrübesini tekrar et-
ti ve bu sefer Azak’ı ele geçirdi. Bundan sonra bütün çarlar Karadeniz’de 
açılan bu gediği genişletmek fikrini hükümet planlarının en esaslı maddesi 
olarak kabul ettiler… Petro’nun bir ikinci maksadı daha vardı: Bahr-ı Ha-
zar’ı ve vusat-ı Asya’yı elde ederek Hindistan’a doğru bir yol açmak. Bu 
maksatla Dağıstan sahiline atılmış, Derbendi, Bakü’yü ele geçirmiştir.” 

2. Rusya 1785 yılında Gürcistan’ı himayesi altına almış ve Çar I. Paul 
zamanında ülkeyi ilhak ederek zahmetsizce Güney Kafkasya’ya adım 
atacaktı. Tiflis’e giren Ruslar, Türkiye ve İran’a komşudan ziyade rakip 
olmaya hazırlanıyorlardı. 

3. Rusya’nın Gürcistan’ı ilhakı Kafkasya’nın istilasında ikinci safhayı 
başlatmış; İran ile 12 yıllık bir mücadelenin ardından bütün Azerbaycan 
toprakları ele geçirildi. Türkmençay Antlaşması İran’ı Kafkasya rekabe-
tinde devre dışı bıraktı. 

4. Türk-Rus mücadelesi İran’a göre daha çetin geçti. Mücadele iki 
esas üzerine bina ettirildi. Birincisi, Kafkasya’da işgal edilen toprakların 
                                                           
29 Tanin, 26 Mayıs 1334 (1918). 
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güvenlik altına alınması, ikincisi ise tarihi baharat yolunun ele geçiril-
mesiydi. 1828-1878 yılları arasında yapılan savaşlar bu eksende gerçek-
leşti. 

5. Bu dönemde Ruslar Kuzey Kafkasya’da büyük direnişle karşılaştı: 
“…Yerli ahali ile senelerce uğraşmak lazım geldi. Abazalar, Kabardaylar, 
Çerkezler, Çeçenler ve Lezgiler Rus istilasına karşı büyük bir mukavemet 
gösterdiler. Rusya Kafkasya’da 200 bin kişilik bir orduyu senelerle bulun-
durmaya mecbur oldu… Ruslar Kafkas dağlarında iki mühim manaya te-
sadüf ettiler: Şarkta Dağıstanlılar, garpta Çerkezler. Bu mukavemet he-
men 30 sene kadar sürdü… Ruslar göze aldırdıkları birçok fedakârlıklara, 
malik oldukları vasıta, takip ettikleri cebr ve şiddet politikasına rağmen 
birçok mağlubiyetlere uğradılar ve ancak pek yavaş ilerleyebildiler…” 

6. Rusya Kafkasya’nın istilasında tarihte eşine az rastlanır vahşet ve 
baskı yöntemleri kullandı: “…Rus hükümeti garpta, Finlandiya’da, Avru-
pa’nın pek yakınından nazar-ı tedkik ve tecessüs altında olduğu için dai-
ma ihtiyatkâr ve daima daha insaniyet perverane davranırdı. Fakat Çar 
hükümeti diğer hudutlarda ve Asya’da böyle ihtiyatlara lüzum görmez, 
halka her nevi cebr ve tazyik muamelesini planlar ve tatbik eder, birçok 
hayatları mahpuslarda söndürür veya sürekli katliamlar yapardı. İşte 
Kafkasya istilası da böyle olmuştu. Senelerce Kafkasya, Rusya’nın adam 
öldürmek usulleri öğreten ameli bir mektebi gibiydi. Rusya böyle acıklı 
muharebelere ve hınzırane kanallara girişmese de Kafkasya’yı er geç ele 
geçirebilirdi. Çünkü on sekizinci asır nihayetinde Kafkasya her taraftan 
Ruslarla çevrilmiş bulunuyordu. Şimalî Kafkasya ovalarında Kazaklar do-
laşıyordu. Dağların ötesinde Gürcüler memleketlerini Ruslara teslim etmiş-
lerdi. Şark’ta Bahr-i Hazar’da, garpta Karadeniz’de Rus gemileri dolaşı-
yordu. Bu vaziyet dâhilinde Kafkaslardaki kabileler dağlar arasındaki 
yüksek vadilerde adeta mahsur idiler. Dünyanın mütebaki aksamıyla an-
cak Rus arazisi vasıtasıyla münasebete girişebilirdi. Bu cihetle Rusların 
bahçesine düşmeye mahkûm bulunuyorlardı…” 

7. Rusya 1917 ihtilali ile esir kampına çevirdiği Kafkasya kıtasını terk 
edince Şimalî Kafkasya hükümeti ortaya çıktı: “Şimdi şimal ayısı geçtiği 
yerlerde ayaklarının kanlı izlerini bırakarak inine doğru çekildi. Senelerce 
serbest havayı teneffüsten mahrum olanların göğsündeki tazyik artık 
kalktı ve genç (Şimalî Kafkasya) hükümeti nihayet bahar hayatını idrak 
etti.” 

2 Nisan 1918 tarihli Vakit gazetesinde Köprülüzade Mehmet Fuat Bey 
tarafından kaleme alınan “Kafkasya’ya Dair” başlıklı yazıda Kafkasya’-
nın bir “milli” mesele olduğu savunularak basının bu konuda dikkatli 
hareket ederek yanlış anlamalara ve haberlere sütunlarında yer verme-
mesi gerektiği ifade edilmekteydi. Mehmet Fuat Bey’e göre Kafkasya’da 
sosyal ve kültürel hâkimiyet Türk ve Müslümanların elindeydi. Yayınlar 
bu gerçeği ortaya koymalı ve desteklemeliydi. Aksi takdirde yıllarca Rus-
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ların yaptıklarına ve söylediklerine meşruiyet kazandırılmış olurdu. Aşa-
ğıda yer alan makale böyle bir düşünceyle kaleme alınmıştı30: 

“İkdam gazetesi iki gün evvel Kafkasya ve Kafkasyalılar hakkında iki 
ufak makale neşretti. Yevmi gazeteleri memleketimizle pek yakından alaka-
sı olan bu gibi canlı meselelerle meşgul olmaları, komşu kıtaları, Türk mem-
leketlerini halkımıza tanıtmaları matbuatımızın milli vazifelerini yavaş ya-
vaş idrake başladıklarını göstermek itibariyle cidden memnuniyete şayan 
bir şeydir. Yalnız bu gibi milli meseleleri mevzu ederken, ecnebilerin muzır 
propagandalarında gaflete kapılmamak en çok düşünülecek bir meseledir. 
Milli menfaatleri hiç nazar-ı itibara almayarak, yanlış ve zararlı neticeler ve-
rebilecek neşriyatta bulunmayı ciddi bir gazete tecviz etmemelidir.” 

“Kim bilir hangi bir ansiklopediden veya kitaptan ulu orta tercüme idil-
miş olan o makalelere göre; Kafkasya’da “milliyet, lisan ve mefkûre ihtilaf-
larının arasında mevcudiyet-i içtimaiyelerini muhafaza eden yalnız gürcü 
unsuru imiş! Şeyh Şamil Ruslara karşı ihtilal eden Gürcülerin başına ge-
çerek büyük kahramanlıklar göstermiştir. Kafkasya İslamları arasında ise 
pek mühim mevkiyi Tatarlar işgal ediyormuş ve bu Tatarların milli bir li-
sanları, edebiyatları varmış”. İkdam’ın bu makalelerine göre demek oluyor 
ki, bizim her gün merbutiyetimizi ilan ettiğimiz Kafkasya’da bir tek Türk 
yoktur.” 

“İlmi hakikatle taban tabana zıt olan bu iddialara karşı, bu meseleyle 
iştigali olmayan kar’ileri tenvir için kısaca birkaç söz söylemek ihtiyacı 
duyduk. Maksadımız Kafkasya hakkında uzun malumat vermek değildir. 
İstanbul’da Kafkasya’yı pekiyi bilenler, tanıyanlar var. Kafkasya’yı bize 
bütün teferruatıyla tanıtmak onlara terettüb eder.” 

“Evvela: Kafkasya’da ekseriyet tabaka Müslimlerdedir. Müslimlerin 
adedini daima azaltmak gayesini takib eden Rus istatistikleri bile bu ha-
kikati inkâr edemiyor.” 

“Sâniyen: Gürcülerin Kafkasya’daki ehemmiyeti ve Türklerle eskiden 
beri mevcut olan dostlukları herkesçe malumdur. Nitekim Gürcülerin asıl 
felaketi, Kafkasya’da Çarlığın Osmanlı nüfuzunu kırdığı zamanlarda baş-
lamıştır. Fakat aynı zamanda şurası da muhakkaktır ki bilhassa Cenubî 
Kafkasya’da nüfus, iktisadî mevki ‘itibariyle en hakim unsur Türklerdir. 
İkdamın makalesinde mevzu bahis olan “Tatar” ismine gelince, bu isim 
Rus çarlığının Rusya’daki Türkleri parçalamak ve onları Osmanlı Türkle-
rinden ayırmak için ortaya sürdüğü bir tabirdir. Eski Türk tarihiyle uğra-
şanlar bu hususta müttefiktirler. Tatar, Türkmen, Kazak, Kırgız, Özbek, 
Kazanlı, Karimli, Kaşkarlı, İlâh. Bütün bunlar muhtelif sahalara dağılmış 
olan bir tek millete, Türk milletine mensupturlar.” 

“Ruslar sırf Osmanlı Türklerinden ayırmak için Tatar, Türkmen gibi un-
vanlar vermeye kalkıştığı Kafkasya Türklerine gelince, “Fuzuli”nin lehçe-
                                                           
30 Vakit, 2 Nisan 1334/1918. 
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siyle konuşan bu kardeşlerimizin bizimkinden müstakil bir lisanları, bir 
edebiyatları yoktur. Hatta diyebilir ki, Diyarbakırlı bir Türkün konuştuğu 
lehçe, İstanbul şivesinden ziyade Kafkasyalı bir Türkün lehçesine benzer. 
Mekteplerde ve matbuatlarda Osmanlı lisanı kabul ve ta’mîm etmenin is-
tikbalde Türklerin harsı ve âdeti için en büyük milli vazife olduğunu Çarlık 
devrinde idrak eden Kafkasyalı kardeşlerimiz hiçbir zaman mahalli bir li-
san ve edebiyat, kurmağa çalışmamışlar, Çarlığın Türkler için daha pek 
eskiden kurtarmak istediği bu tuzağa düşmemişler. Bu hareketle de onla-
ra pîşvâlık eden de “İsmail Bey Gaspirinski” idi. 

“Salisen: Şeyh Şamil, Osmanlı hükümetine sarsılmaz bir hamiyet-i isla-
miyye ile merbut olan ve bu uğurda kanlarını akıtan kahraman Dağıstanlı-
ların yetiştirdiği bir kahramandır. Yedisinden yetmişine kadar Osmanlı 
Türklerinin hatırasında en derin bir minnet ve tafdîl halesiyle yaşayan bu 
büyük kahramanı Gürcü zannetmek bir Türk gazetesi için ne inanılmaz bir 
gaflettir.” 

Sonuç 

Kafkasya, Anadolu ve Ortadoğu’ya hakim olmak isteyen ya da Orta 
Asya’ya doğru genişlemek isteyen her devlet için mutlak surette göz 
önünde bulundurulması gereken bölgelerin başında gelmektedir. Kaf-
kasya kıtası bu niteliğinden dolayı uzun yıllar Osmanlı Devleti ile Rusya 
arasında büyük bir mücadeleye sahne olmuştur. 

19. yüzyılın başından itibaren kıtada Rus hakimiyeti ve etkisi kendini 
göstermeye başlamıştır. Kıtanın nüfus yapısı başta olmak üzere kültürel, 
sosyal ve siyasi yapısı Rusya’nın çıkarları doğrultusunda şekillenmiştir. 
Osmanlı devleti bu süreçte iç sorunlarıyla meşgul olduğundan kıtaya ge-
reken ilgiyi gösterememiştir. 

Rusya’nın Kafkasya üzerinde hakim olmasıyla Kafkasya’nın etnik ve 
kültürel yapısı değişmeye başladı. Kuzey Kafkasya coğrafyasının dağlık 
olması sebebiyle bütün unsurlar kendi kültürlerini koruyabildi. Ancak 
Rus etkisi altındaki Güney Kafkasya’da yerli halklar siyasi ve kültürel 
değerlerini büyük ölçüde kaybetti. Bu durum buradaki Türk unsurun 
yoğun olarak Türkiye’ye göç etmesine neden oldu. Rusya buna karşılık 
Kafkasya’daki özellikle Erivan’daki Ermeni nüfusunu arttırmak için 
1828-1829 Osmanlı-Rus savaşında Doğu Anadolu’dan birçok Ermeni’yi 
göç ettirdi. Dolayısıyla kurulacak olan bir Ermenistan Devleti’nin temel-
leri atılmaya başlandı. 

I. Dünya Savaşı kıtanın geleceği açısından ciddi bir kırılmanın yaşan-
dığı gelişmelere sahne olmuştur. Savaş esnasında patlak veren Sovyet 
İhtilali hem Rusya’nın hem de bölgenin siyasi çehresini değiştirmiştir. 
Sovyet Hükümeti 1918 Mart’ında ilhaksız ve tazminatsız bir barış ant-
laşması imzalamak zorunda kalmıştır. Antlaşma aynı zamanda Rusya’-
nın Kafkasya’dan çekilmesine neden olmuştur. 
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Osmanlı Devleti Rusya’nın boşluğunu doldurmak için harekete geçer-
ken elbette bölgedeki en büyük dayanağı Türk-İslam halklarının varlığı 
idi. Halkların zaman içinde bağımsızlıklarını elde etmesi ve kendi milli 
devletlerini kurmaları Osmanlı Devleti’nin bölgesel politikasının en 
önemli ayağını meydana getiriyordu. Çünkü Osmanlı dış politikasının te-
meli bölgede Rusya’nın yeniden etkin olmasını engellemek ve ilerleyen 
yıllarda yeni bir Türk-Rus savaşına meydan vermemeye dayanıyordu. 

Dönemin Türk gazeteleri bu politikaya bağlı kalan bir görüntü içerisin-
de Brest-Litovsk Antlaşmasını takiben çok sayıda habere ve makaleye yer 
vermeye başlamışlardır. Haberler Türk ordusunun ileri harekâtının safa-
hatını ortaya koymaya yönelik iken, makaleler kıtanın bütün yönleriyle 
Türk kamuoyuna tanıtılmasını ve devletin dış politikasının halka benim-
setilmesi üzerine inşa edilmişti. Yayınlar kıtanın uzun süredir ihmal edil-
diğini ortaya koymuştur. Zira kıtada ne kadar halkın, nerelerde ve ne mik-
tarda yaşadığı bile gazeteler arasında tartışma konusu olmuştur. Öyle ki, 
bazı yazarlar gazetelerin yabancı dergi ve ansiklopedilerden çevirdikleri ya-
zılara şiddetli eleştiriler yöneltmek durumunda kalmışlardır. 
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OSMANLI DEVLETİ’NDE                              
TOPUN SAVAŞ DIŞINDA BAZI KULLANIM 

ALANLARI 

Dr. Murat YILDIZ* 

Osmanlı Devleti’nde savaş aracı olarak kullanılması dışında topun 

yaygın bir kullanım alanı vardı. Bunlar arasında dinî bayram kutlamala-

rı, padişahların uğurlanması ve karşılanması, kayık ve gemilerin denize 

indirilmesi, şehzâde ve sultanların doğumları, sefere çıkış ve seferden dö-

nüş, cülus, padişah fermanının karşılanması gibi tören, şenlik ve donan-

ma günleri bulunurdu. İstanbul’daki bu tür top atışları için genellikle tari-

hî hatırası olan toplar kullanılırdı. 
Anahtar kelimeler: Top Atışı, Bayram Kutlamaları, Padişah Seya-

hati, Denize Sandal İndirme, Velâdet-i Hümâyun, Donanma, Şenlik, Fetih 
Müjdesi, Işık Gösterisi, Vakit Bildirme, Siyah Barut. 

Using Gun In Some Areas Except Battle In The Otoman Empire 
There were many various areas of weapon except being used as a 

battle tool in Ottoman Empire. Some of these were the special days like 
ceremonies and jubilation which was a holiday, sendoff and reception 
kings, launching state ships and royal boats, the birth of prince and prin-
ces, campaing and comeback from campaing, accession to the throne, 
reception the king firman. For this kind of feu de joie in İstanbul generally 
the historical weapons would be used. 

Key words: Feu de Joie, Holidays Celebration, King Journey, Laun-
ching Royal Boat, Birth Of Prince And Princes, Festival, Conquest Good 
News, Light Showing, Declaration Time, Black Gunpowder. 
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Önemli bir savaş aracı olan top, Osmanlı Devleti’nde muharebelerde 
ateşli bir silâh olarak kullanılmakla birlikte farklı gerekçelerle de kullanı-
lırdı. Bu gerekçeler arasında bayramların gelişini duyurma, padişah ço-
cuklarının doğumunu bildirme, iftar ve imsak vakitlerini ilan etme, padi-
şahların tahta geçişlerini kutlama, sultanların seyahatleri esnasında onla-
rı selâmlama, padişah fermanlarını karşılama gibi özel gün ve anlar bulu-
nurdu. 

Topun savaş dışındaki başlıca kullanım alanları şunlardı: 

1. Dinî Bayramlar 

Topun en çok ve en uzun süreli atıldığı törenlerin başında dinî bay-
ramlar gelirdi. Bayramın işareti olan hilalin açıkça görüldüğü akşam, 
bostancılar Sarayburnu’ndan üç pâre top atışı yaparlardı. Bu, bayram 
için işaret kabul edilir ve herkes bayram hazırlıklarına girişirdi1. Gerek 
bayramların ilanı esnasında ve gerekse bayram boyunca belli aralıklarla 
değişik yerlerden top atılırdı. Bilhassa Ramazan bayramlarında öğleye 
doğru toplumun ve kâinatın büyük sevincini göstermek için Saraybur-
nu’nda, deniz surlarının dibindeki küçük bir rıhtım üzerinde, denize hâ-
kim olarak yerleştirilen toplardan ve Tophane’den top atışı yapılır; İstan-
bul’un etrafındaki vadi ve tepelerden yankılanan gürültü, dünyadaki bü-
tün topçu birliklerinin aynı anda top atışı yaptığı izlenimini verirdi2. 

Bayramlarda Sofa-i hümâyun ve Sarayburnu dışında, Yedikule, Kur-
şunlu Mahzen, Anadolu (Yenice-i Göksu) ve Rumeli (Boğazkesen) hisarla-
rından da top atılırdı. Yedikule (Kulle-i Heft)’de bulunan toplar için her 
yıl cebehane-i âmireden siyah barut verilirdi3. Bu miktar zamanla deği-
şiklik göstermiş olup, bazen yarım kantar, bazen bir buçuk4, bazen de 
iki kantardı5. Topkapı Sarayı’ndaki Sofa-i hümâyunda, Sarayburnu’nda 
ve Kurşunlu Mahzen’de Ramazan Bayramı şenlikleri için atılan topların 
barutu bostancıbaşı tarafından temin edilirdi. Buradaki top şenliklerin-
de kullanılan barutun miktarı da zamana ve duruma bağlı olarak deği-
şiklik gösterirdi6. Kurban Bayramı (îyd-i edhâ, îyd-i ekber) şenlikleri için 
                                                           
1 Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey’in Anıları: Topkapı Sarayı’nda Yaşam, Sunan ve 

Notlayanlar: Stephanos Yerasimos ve Annıe Berthıer, çev. Ali Berktay, İstanbul 2002, s. 63-64. 
2 Gülgün Üçel-Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası, İstanbul 2003, s. 

390-391. 
3 BOA, C.BLD, nr. 6862 (28 Za. 1147/21 Nisan 1735). 
4 Meselâ, 1772 ve 1773 yılları Kurban bayramlarında 1,5’ar kantar siyah barutun kullanıl-

dığı hakkında bk. BOA, C.BLD, nr. 4258, 1 numaralı belge (5 Z. 1186/27 Şubat 1773). 
5 Söz gelimi 1174/1761 Kurban Bayramı kutlamaları için 2 kantar siyah barutun “sâbıkı 

mûcibince” verildiğine dair bk. BOA, C.AS, nr. 40464 (29 Za. 1174/2 Temmuz 1761). 
6 Ramazan Bayramı şenlikleri için 23 N. 1187/8 Aralık 1773’te sekiz kantar (BOA, C.SM, nr. 

8458); 18 N. 1193/29 Eylül 1779’da on dört kantar (BOA, C.SM, nr. 6076, 14 N. 1193/25 
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de barutun en çok harcandığı yerler Topkapı, Sofa-i hümâyun ve Kur-
şunlu Mahzen’di. Diğer hisar, kale ve kulelerden atılan toplar için harca-
nan barut miktarı birkaç kantarı geçmezken, adı geçen yerlerdeki top 
atışları için bazen yirmi beş kantara kadar barut harcanırdı7. 

Kurban ve Ramazan Bayramı kutlamalarında Boğazkesen Kalesi’nde 
de top şenliği yapmak eskiden beri uygulana gelen bir âdetti. Bunun için 
hisardan üç gün boyunca top atılırdı8. Buradaki Kurban Bayramı şenlik-
leri için her yıl cebehaneden ikişer kantar siyah barut verilirdi9. Ancak 
bu miktarın daha sonra bir kantara düşürüldüğü görülmektedir10. Ana-
dolu Kavağı Kalesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla atılan toplar şenlik 
için olduğu kadar, bayramı civardaki köylere duyurmak gibi bir amacı 
da vardı11. Kurban Bayramı şenlikleri için Kız Kulesi (Kulle-i Duhter, Kul-
le-i Bahrî)’nden de top atılırdı. Burada atılan toplar için her yıl cebehane-
den ikişer kantar siyah barut verilirdi12. 

Bayram dışında, Ramazan geceleri de Anadoluhisarı’ndan ezan, iftar ve 
imsak vakitlerinin ilanı için top atılırdı13. Bir belgede, bu tür top atışları iş için 
Anadoluhisarı Kalesi’ne her Ramazanda bir kantar barut “virilegeldiği” ifade 
edilmiştir14. Anadoluhisarı’ndan atılan topların bir amacı daha olup, o da, 
                                                                                                                                        
Eylül 1779); 14 N. 1194/13 Eylül 1780’de on dört kantar (BOA, C.SM, nr. 1084) ve 18 Ş. 

1172/2 Nisan 1759’da yirmi beş kantar barut (BOA, C.SM, nr. 7805) verilmiştir. 
7 BOA, C.SM, nr. 1084 (14 N. 1194/13 Eylül 1780). Yine, Z. 1188/Şubat 1775 Kurban Bay-

ramı şenliklerinde kullanılmak için Bostancıbaşı Halil Ağa 27 Za. 1188/29 Ocak 1775 tari-

hindeki arzıyla sekiz ve 3 Z. 1188/4 Şubat 1775 tarihlerindeki arzıyla da dört olmak üzere 

toplam on iki kantar barut talep etmesi üzerine talebi kabul edilmiştir. Aynı miktardaki ba-

rut Z. 1189/Şubat 1776 Kurban Bayramı için de bu sefer Bostancıbaşı Ömer Ağa tarafın-

dan istenirken söz konusu miktar “beher sene îd-i şerîflerde verilen” miktar olarak ifade edil-

miş ve bu yıl için de aynı miktar cebecibaşı tarafından verilmiştir (BOA, C.AS, nr. 39992, 2 

Z. 1189/24 Ocak 1776). Ayrıca 1191/1778 yılının Kurban Bayramı şenlikleri içinse bostan-

cıbaşının arzı üzerine buralardaki toplarda kullanılmak üzere sekiz kantar barutun verildi-

ğine dair bk. BOA, C.SM, nr. 8442 (2 Z. 1191/1 Ocak 1778). 
8 Z. 1199/Ekim 1785 Kurban Bayramı şenliği için barut isteyen kale dizdarı verdiği arzında 

“öteden berü senede iki bayramlarda üçer gün top endahte” olunduğunu ifade etmiştir (BOA, 

C.BLD, nr. 6457 (24 Za. 1199/28 Eylül 1785). 
9 BOA, C.AS, nr. 25853 (7 Z. 1182/14 Nisan 1769); BOA, C.BLD, nr. 4258, 2 numaralı belge 

(28 Za. 1186/20 Şubat 1773). 
10 BOA, C.BLD, nr. 3591 (27 Za. 1204/8 Ağustos 1790). 
11 BOA, C.BLD, nr. 6671 (27 M. 1184/23 Mayıs 1770); BOA, C.BLD, nr. 2564 (28 Za. 1186/ 

20 Şubat 1773). 
12 BOA, C.BLD, nr. 4269 (4 Za. 1176/17 Mayıs 1763). 
13 Bu uygulama diğer yerleşim yerlerindeki hisar, kale ve kulelerden de bu amaçla top atıl-

dığı izlenimini vermektedir. 
14 BOA, C.BLD, nr. 4606 (19 Ş. 1236/22 Mayıs 1821). 
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yangın çıktığında etraftakileri haberdar etmekti15. Kurban bayramlarında 
şenlik için top atılan bir diğer yer ise Tersane-i Âmire divanının önüydü16. 

Bayram ve diğer sevinç günleri şenliklerinde sadece İstanbul’da değil, 
devletin eski başkentlerinden olan Bursa’da da top atılırdı. C. 1172/Şu-
bat 1759’da Bursa ayan ve eşrafının sunduğu arzuhalleri bu konuda fi-
kir vermektedir. Onların, bayramlarla diğer şenlik günlerinde ve özellikle 
de padişah çocuklarının doğum haberlerinin halka duyurulması için 
“ber-vech-i mu’tâd” atılacak şenlik toplarının olmadığını belirtmeleri ve 
kendilerine birkaç top verilmesini talep etmeleri üzerine, 6 C. 1172/4 
Şubat 1759’da çıkan bir hükümle talepleri karşılanmıştır17. Yine, Yergö-
ğü kadısının oradaki kale dizdarına gönderdiği 11 Z. 1196/17 Kasım 
1782 tarihli mektubunda, Kurban Bayramı münasebetiyle her gün üçer 
defa “meserret-i İslâmiyye” için top atmanın eskiden beri uygulanan bir 
âdet olduğundan bahsetmiş olmasına bakılırsa, ülkenin diğer yerlerinde 
de bu maksatla top atıldığı tahmin edilebilir18. 

2. Padişah Seyahati 

Padişahın deniz veya kara gezisi (biniş veya göç-i hümâyun) sırasında 
bir yerden geçişi top atışı için gerekçe teşkil ederdi. Bu tür top atışları 
padişahı uğurlamayı, karşılamayı, selâmlamayı ve ona saygı göstermeyi 
ifade ederdi. Özellikle sultanın Boğaziçi’ndeki saray, kasır ve bahçelere 
yaptığı geziler esnasında her iki yakada bulunan kule19 ve hisarlardan 
“şenlik-i mürûr-i ubûr-i hazret-i şehriyârî” için top atışı yapmak “mu’tâd-ı 
kadîm”di. Bu gibi törenlerde kullanmak için Boğaziçi’ndeki hisarlardan 
olan Anadoluhisarı’na her yıl padişahın geçiş sıklığına bağlı olarak bir 
miktar siyah barut verilirdi. Buradaki top atışı padişahın geçiş anında 
hisarın önünde yapılırdı20. Aynı şekilde karşı yakadaki Rumelihisarı’n-
dan da padişahın geçişi sırasında bu amaçla top atılırdı. Meselâ, Sultan 
I. Abdülhamid Boğaz’da gezinti yaparken Rumelihisarı önünden geçtiğin-
de ve Büyükdere bahçesine vardığında top atışı yapılmıştır21. Buralara 
                                                           
15 Kaledeki toplar için mühimmat talep kale dizdarının 3 Za. 1215/4 Temmuz 1791 tarihli 

arzında topun, diğer sebeplerin yanı sıra, çıkacak yangınlarda atılmak için de kullanıldığını 

belirttiğine dair bk. BOA, C.BLD, nr. 3903. 
16 BOA, C.AS, nr. 40317 (2 Z. 1205/2 Ağustos 1791). 
17 BOA, C.DH, nr. 7672. 
18 BOA, C.AS, nr. 31640 (11 Z. 1196/17 Kasım 1782). 
19 Padişahın Kız Kulesi’nin önünde geçerken top atıldığına dair bk. İsmail Hakkı Uzunçarşı-

lı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı, Ankara 1988, s. 72n. 
20 BOA, C.AS, nr. 13049 (12 Ca. 1159/2 Haziran 1746); BOA, C.AS, nr. 39802 (16 S. 1173/ 

9 Ekim 1759). 
21 BOA, C.BLD, nr. 6457 (24 Za. 1199/28 Ekim 1785). Yine, “Berâ-yı lâzıme-i endahte-i top-

hâ der kal’a-yı Boğazkesen der hîn-i mürûr-i ubûr-i hazret-i şehriyârî” için kale dizdarının arzı 
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verilen barut miktarı padişahın adı geçen yerlerden geçiş sıklığına göre 
değişirdi. Meselâ, 1209/1794-1795’te padişah buradan 5 M. 1209/2 
Ağustos 1794, 21 M. 1209/18 Ağustos 1794, 22 S. 1209/18 Eylül 1794 
ve 14 Za. 1209/2 Haziran 1795 tarihlerinde olmak üzere dört; 1210/ 
1795-1796’da ise üç defa geçmiş ve her geçişinde atılan toplar için ya-
rımşar kantar baruttan toplam üç buçuk kantar barut harcanmıştır22. 
Padişahın Haliç taraflarına yaptığı gezilerde uğradığı bahçe ve kasırlarda 
karşılanması sebebiyle de top atılmıştır. Söz gelimi, Sadâbâd’a giden III. 
Mustafa’nın karşılanma töreninde kullanılacak toplar için topçubaşıya 
beş kantar barut verilmiştir23. 

Padişahın gezintisi sırasında yapılan top atışlarında Tophane mevkii-
nin ayrı bir önemi vardı. Burada padişahın geliş-geçişlerinde top atıldığı 
gibi, seyahat boyunca ziyaret ettiği mekânlara varışı anında da top atılır-
dı. Meselâ, L. 1194/Ekim 1780’de Tophane-i Âmire tabyasından, padişa-
hın divanı teşrifi, Azapkapısı Camiini selâmlayışı, Hırka-i Şerife varışı ve 
Üsküdar’daki Kavak Bahçesine ulaşımı sırasında yirmişer; Tophane Ca-
mii’ni teşrifinde on ve Sadâbâd’da binişi esnasında da elli adet top atıl-
mıştır24. 

Yukarıda bahsedilen yerlerden Rumelihisarı’nın, sefere giden donan-
manın uğurlanması için top atışının yapıldığı yer olmak gibi bir özelliği 
de vardı. Söz gelimi, B. 1202/Nisan 1788’de, Karadeniz taraflarına giden 
kalyonların uğurlanması amacıyla Boğazkesen’den top atışı yapılmış ol-
ması, adı geçen yerde bu amaçla top şenliği yapıldığını göstermektedir25. 

Padişahların çeşitli vesilelerle çıktığı seferler sırasında konakladığı 
bahçelerde top ve tüfek şenlikleri yapılırdı. Meselâ, B. 1069/Nisan 
1659’da IV. Mehmed Anadolu’ya Celalîler için yaptığı sefer esnasında İz-
mit konağına varmış, burada kaldığı üç günlük zaman zarfında kaptan 
paşa ve bostancıbaşı gürültülü bir top şenliği yapmışlardı26. Yine Eğri 
Seferi’ne çıkan III. Mehmed’in otağı, Belgrat’taki Hünkâr Tepesi’ne kurul-
muş ve burada top ve tüfekler atılarak şenlikler yapılmıştır27. 

Padişahların eğlenme ve dinlenme maksadıyla bahçelere yaptıkları 
gezilerde de şenlikler yapılırdı. Bunlar arasında en ilginç ve görkemli 
olanlardan birisi, I. Ahmed’in R. 1022/Haziran 1613’te İstanbul yakınla-
                                                                                                                                        
üzerine 7 Ş. 1195/29 Temmuz 1781’de yarım kantar siyah barut verildiğine dair bk. BOA, 

C.AS, nr. 26190 (7 Ş. 1195/29 Temmuz 1781). 
22 BOA, C.AS, nr. 33470 (14 Za. 1210/21 Mayıs 1796). 
23 BOA, C.SM, nr. 8214 (29 Z. 1173/12 Ağustos 1760). 
24 BOA, C.SM, nr. 8513 (25 L. 1194/24 Ekim 1780). 
25 BOA, C.AS, nr. 43662 (6 B. 1202/12 Nisan 1788). 
26 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, haz. Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-İbrahim Sezgin, İstan-

bul 2001, V. 141. 
27 Târih-i Na’îmâ, Haz. Mehmet İpşirli, Ankara 2007, I, 104. 
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rındaki bahçeleri ziyareti sırasında yapılan şenlikti. Padişah, Bolayır’da 
medfun bulunan Gazi Süleyman Paşa’yı ziyaret maksadıyla28 İstanbul’-
dan Gelibolu’ya kara yoluyla vardığında halk ve devlet erkânı tarafından 
karşılanmış, akabinde burada görkemli şenlikler yapılmıştı. Padişahın 
karşı yakadaki hisarda kaldığı gece, her iki taraftaki hisarlarda muhte-
şem mum donanmaları ve gürültülü top şenlikleri yapılmış, bunun üze-
rine hisardaki görevliler “müstağrak-ı ihsân” kılınmıştı29. Dönüşte padi-
şah, 14 R. 1022/3 Haziran 1613’te Silivri’ye, daha sonra Haramî Dere-
si’ndeki bahçeye gelmiş, burada Bostancıbaşı Hasan Ağa, bahçe ustaları 
ve hazır bulunan iki bin bostancı tarafından tüfek şenlikleriyle karşılan-
mıştı. Padişahın otağı buraya kurulurken, harem-i hümâyun bostancılar 
ve baltacılar eşliğinde ilerideki Davudpaşa Sarayı’na götürülmüştü. Padi-
şah, Davudpaşa Sarayı’na hareket ettiğinde, sahrada kurulan otağlarda 
herkesi selâmladıktan sonra saraya girmişti. Daha sonra tersane kethü-
dası, kaptanlar, reisler, humbaracılar, azepler tüfek ve çadırlarla büyük 
bir kadırga getirmiş, “âteş-bâzlar dahi pırankılar” süslemişti. Yine, şenlik 
kutlamaları için Yedikule ve Tophane’den toplar getirtilmişti. Verilen 
şenlik emri üzerine, Davudpaşa’dan İskender Çelebi Çiftliği’ne varıncaya 
kadar, deniz kenarına çadırlar kurulmuş, akşam namazında bütün as-
kerler çadırlarını mum, kandil ve fanuslarla süslemiş; aralarında bazıları 
çadırları önünde selvi ve yıldız şeklinde mum şenlikleri yapmıştı. Kaptan 
Paşa kadırgayı mum ve kandillerle süsletirken, hizmetkârlar da sahra 
ortasında bulunan otağ-ı hümâyunu bal mumu ve meşalelerle süslemiş-
ti. Bu seyredeni hayran bırakan ışık gösterisinin üzerine, yeniçeri odala-
rında üçer kez tüfek atışı yapıldığı gibi, cebeciler ve tersane görevlileri de 
şahî toplarla üçer kez şenlik yapmış, sonra davul ve kösler dövülmüş-
tü30. 

3. Kayık ve Gemilerin Denize İndirilmesi 

Padişahlar için yapılan sandalların kayıkhaneden denize indirilişi tö-
reni, top atışı için bir vesileydi. Bu maksatla düzenlenen tören, saraya 
âit kayıkların muhafaza edildiği kayıkhane Sarayburnu’nda bulundu-
ğundan dolayı burada icra edilir ve şenlikler adı geçen yerde yapılırdı31. 
Donanma için yapılan gemiler içinse, denize indirildikleri yerlerde top 
                                                           
28 Mehmed b. Mehmed Er-Rûmî (Edirneli)’nin Nuhbetü’t-Tevârih ve’l-Ahbâr’ı ve Târîh-i Âl-i Os-

mân’ı (Metinleri, Tahlilleri), haz. Abdurrahman Sağırlı, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, İstanbul 2000, s. 696. 
29 Topçular Kâtibi Abdulkadir (Kadri) Efendi Tarihi, haz. Ziya Yılmazer, Ankara 2003, I, 615-

616; Nuhbe, s. 696. 
30 Topçular Kâtibi Tarihi, I, 615-616; Nuhbe, s. 697-698. 
31 BOA, C.SM, nr. 3036 (7 Ş. 1169/7 Mayıs 1756); BOA, C.SM, nr. 7742 (2 Z. 1204/13 

Ağustos 1790). 
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şenlikleri yapılırdı. Meselâ, M. 1098/Aralık 1686’da IV. Mehmed’in yap-
tırmış olduğu kalyonları görmek istemesi üzerine, yeni yapılan kalyonlar 
Büyükçekmece’ye getirtilmiş, padişah da kara yoluyla avlanarak oraya 
varmıştı. Yüksek bir yere otağını kurduktan sonra, şenlik için top (yu-
varlak) atmasını emredince, sahile beş mil yaklaşan dokuz kalyondan 
karaya doğru birer defa kurısıkı ve birer defa da yuvarlak atılmış, ortalık 
dumandan görünmez olmuştu. Ertesi gün padişahın donanmayı teşrifin-
den sonra iki saat boyunca süren top atışının gürültüsünü düşman bas-
kını zanneden çevre halkı ve özellikle Çatalca’da yaşayanlar, dağlara 
kaçmaya başlamışlardı32. 

4. Padişah Çocuklarının Doğumlarında 

Bilindiği üzere, hükümdarların erkek ve kız çocuklarının doğumları 
için kutlama yapmak eskiden beri uygulana gelen bir Türk geleneğiydi33. 
Bu gelenek Osmanlılarda özellikle de son dönemlerde daha görkemli bir 
şekilde sürdürülmüştür34. “Velâdet-i hümâyûn”35 olarak ifade edilen pa-
dişah çocuklarının doğumu üzerine hediye verme, kurban kesme, beşik 
alayı düzenleme gibi etkinliklerin yanı sıra doğumun ilanı için top atışı 
da yapılırdı. Doğum olduğunda kızlar ağasının lalası bunu silâhtar ağa-
ya bildirir ve o da müjdelik olarak ona bir bohça içinde bazı eşyalar hedi-
ye ederdi. Silâhtar ağanın, doğumu resmen ilânı üzerine padişahın erkek 
çocuğu olmuşsa her koğuşa beşer, kız çocuğu olmuşsa üçer kurban ke-
silirdi36. Doğumun halka ilanı için, Topkapı Sarayı sahilinde bulunan 
toplardan erkek çocuklar için yedi, kız çocukları içinse üç kez top atılır 
ve bu atışlar günde beş defa tekrarlanırdı37. Doğum, ertesi gün padişa-
hın yazısıyla resmen sadrazama bildirilirdi38. 
                                                           
32 Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Tarih, İstanbul 1928, II, 261. 
33 1139’da Sultan Mesud’un, oğlunun doğumu için yaptırdığı kutlamalara dair bk. Faruk 

Sümer, “XII. Yüzyılın Ortalarında Bağdad’da Yapılan Bir Şenlik”, Türk Dünyası Araştırmaları 

Dergisi, Sayı: 84, Haziran 1993, s. 3. 
34 Metin And, “On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Şenlikleri”, Milli Kültür, Sayı: 34, 1982, s. 8. 
35 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı, Ankara 1988, s. 53, 348. 

Bu tür doğumlara “vilâdet-i hümâyûn” da denildiğine dair bk. Mehmet Arslan, “Osmanlı Sa-

ray Düğünleri ve Şenlikleri ve Bu Konuda Yazılan Eserler: Surnâmeler”, Osmanlı Edebiyat-

Tarih-Kültür Makaleleri, İstanbul 2000, s. 433. 
36 Ali Seydi Bey, Teşrifat ve Teşkilât-ı Kadimemiz, haz. Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul, Tercüman 

Gazetesi, (1001 Temel Eser: 17), s. 39; Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, Ankara 1988, s. 107-108. 
37 Çağatay Uluçay, “XVIII.-XIX. Asırlarda Sultanların Doğum Törenleri”, İstanbul Enstitüsü 

Mecmuası, Sayı: 4 (1958), s. 205. 
38 Daha ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Arslan, “Osmanlı Döneminde Padişah Çocuklarının 

Doğumları Münasebetiyle Yapılan Şenlikler ve Vilâdet-nâme-i Hadîce Sultân”, Osmanlı Ede-

biyat-Tarih-Kültür Makaleleri, s. 491-526. 
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Padişah çocukları doğduğunda bunun ilanı için İstanbul, Üsküdar, 
Galata, Haslar kadılarına; gümrük ve darphane eminlerine, Galata voy-
vodasına; yeniçeri, cebeci, topçu, sipah ve silâhtar ağalarına; tersane 
kethüdası, kalyon kaptanı, topçubaşı ve kaptan paşayla birlikte bostan-
cıbaşıya buyuruldular gönderilir ve onlardan günde üçer kere top attır-
maları istenirdi. Kadılara gönderilen buyuruldularda ayrıca esnaftan 
herkesin dükkânlarını süslemeleri tenbih edilir, her esnâfın donanma-yı 
hümâyunlarda sergiledikleri sanatlarını göstermeye hazır olmaları, talep 
olunduğunda gelip icra eylemek üzere beklemeleri istenirdi39. Şenlik sü-
resince ayrıca her esnaf Alay köşkü altından usulünce geçip alay göste-
rirlerdi40. 

Şehzadelerin veladetlerinin kutlanması için denizde ve sahilde mum 
donanmaları41 yapılır, fişekler atılarak görkemli şenlikler yapılırdı42. Pa-
dişah çocuklarının doğumunun bayramlara ya da buna yakın bir zama-
na denk gelmesi şenliklerin daha şatafatlı yapılmasına sebep olurdu. 
Meselâ, 6 Z. 1052/25 Şubat 1643’te Sultan İbrahim’in Ahmed isimli 
şehzadesi dünyaya geldiğinde, üç gün üç gece şenlik yapılması için fer-
man çıkmıştı. Kutlamalar çerçevesinde Hasbahçe’deki bostancılar tüfek 
şenliği yapmış, ardından top şenliği yapılmış; sahiller süslenmiş, iskele-
lerdeki kayıklar fanus ve mumlarla donatılmış, gemi ve fırkatelerden top 
atılmıştır. Tersaneden Üsküdar’a değin çok sayıda insan kayıkla şenliğe 
eşlik etmiş; gece de ateş-bâzlar değişik gösteriler yapmıştır43. 
                                                           
39 22 C. 1116/22 Ekim 1704 tarihinde doğan Fatma Sultan’ın veladeti münasebetiyle 4 gün 

yapılan şenlikler için bk. Anonim Osmanlı Tarihi (1099-1116: 1688-1704), haz. Abdülkadir 

Özcan, Ankara 2000, s. 289; Sultan IV. Mehmed’in, Mustafa isimli bir şehzadesinin dünya-

ya gelmesi üzerine, üç gün üç gece törenlerin yapılmasına ve top atılmasına dair bk. Silâh-

dar, Tarih, I, 354; yine Şehzade Ahmed’in doğumu üzerine yapılan şenliklere dair bk. Silâh-

dar, Tarih, I, 631. 
40 Daha ayrıntılı bilgi için bk. Mehmet Arslan, “Osmanlı’da Bir Muhteşem Şenlik: Şehzade 

Sultan Mehmet’in (III. Mehmet) Sünnet Düğünü”, Türkler, XI, 878-880. 
41 Donanma: Çeşitli şenlikler için resmî binaların, evlerin, dükkânların ve meydanların do-

natılmasıydı (Pakalın, Tarih Deyimleri, I, 474). 
42 Evail-i S. 1043/7-16 Ağustos 1633 tarihinde, Kandilli bahçesinde doğan bir şehzadenin 

veladeti münasebetiyle “deryâda ve kenâr-ı bahrde mum donanmaları ve fişenkler ile azîm 

şenlikler” yapıldığına dair bk. Târih-i Na’îmâ, II, 754. 
43 Topçular Kâtibi Tarihi, II, 1169. Diğer şehzâdeler için yapılan donanmalar için bk. Uzunçar-

şılı, Saray Teşkilâtı, s. 108-109; Sema Göktaş, “XVII. Yüzyıldaki On İki Büyük Şenlik ve Bun-

lardaki Sanatsal Gösteriler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 

11 (1999), s. 82-86. Ayrıca, ateş-bâzların sünnet düğünlerinde de hünerlerini sergilediklerine 

dair bk. Ali Haydar Bayat, “Osmanlı Devri Saray Sünnet Şenlikleri”, Kubbealtı Akademi Mec-

mûası, Sayı: 11/3 (Temmuz 1982), s. 60; Aynı müellif, “Fatih’in Tertip Ettiği Sünnet Şenlikleri 

(Sûr-i Hümâyunlar)”, Kubbealtı Akademi Mecmûası, Sayı: 12/3 (Temmuz 1983), s. 58. 
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Günlerce sürecek bu tür şenliklerin geceleri sürmesine her zaman 
müsaade edilmezdi. Zira, şenlikler esnasında asayişe aykırı hareketler 
yaşanmakta, bazen yakılan mumlar, atılan fişek ve maytaplardan dolayı 
yangınlar çıkabilmekteydi. Meselâ, 24 M. 1104/5 Ekim 1692’de, II. Ah-
med’in İbrahim ve Selim adlı iki şehzadesinin doğumu üzerine yapılan ve 
dört gün dört gece süren donanma sırasında yangın çıkmıştır44. 

Şehzadelerin doğumu için yapılan şenliklerde gümrük önünde45, Top-
kapı’da, Sofa-i hümâyunda, Kurşunlu Mahzen’de top atılırdı46. Bu şen-
liklerde barutun en çok Topkapı, Sofa-i hümâyun ve Kurşunlu Mahzen’-
deki toplarda kullanıldığı anlaşılmaktadır47. Barutun bitmesi üzerine ye-
ni barut bostancıbaşı tarafından arzla talep edilir, padişahın onaylaması 
durumunda cebehane tarafından verilirdi48. Doğum şenlikleri için eski-
den beri uygulana gelen kanun gereği Yedikule, Boğazkesen, Anadoluhi-
sarı ve Kız Kulesi’nden de top atılırdı. Bunun için 1192/1778’de Rumeli-
hisarı’na beş, Anadoluhisarı’na iki, Kızkulesi’ne iki; 1193/1779’da Ru-
melihisarı’na üç, Anadoluhisarı’na iki, Kızkulesi’ne iki ve 1194/1780’de 
de Yedikule’ye dört kantar barut verilmiştir49. Bahsedilen kule ve hisar-
lardaki toplar için lâzım olan yeni ve kullanılmış âletlerle, eski kirpas ve 
demir gibi diğer malzemeler tersane tarafından verilirdi50. 

5. Sefere Çıkışın İlanı 
Çıkılacak seferin ilanı maksadıyla yapılan şenliklerde de top atılırdı. 

Söz gelimi, B. 1012/Aralık 1603 tarihinde, yapılacak olan Macaristan 
(Ungurus) seferi için bir hafta divanda görüşme yapıldıktan sonra padi-
şah, maiyetindeki saray halkı ve diğer görevlilerle beraber “bir mübârek 
evkātda” alaylarla kayıklara binip Eyüp Sultan’ı ziyaret etmişlerdi. Ziya-
ret bitiminde şenlik yapılmasının emredilmesi üzerine, köşk önünde ha-
zır bulunan gemilerden ve Sarayburnu’ndan top atılmıştır51. 
                                                           
44 Silâhdar, Tarih, II, 681. 22 C. 1116/22 Ekim 1704 tarihinde ise, doğan Fatma Sultan’ın 

veladeti münasebetiyle dört gün boyunca sadece gündüz şenlik yapılmasına müsaade edil-

miş, şenlikler esnasında yaşanabilecek asayişe aykırı bir duruma karşı şehrin “zabt u rabt”ı,  

yeniçeri ağasına havale edilmiştir (Anonim Osmanlı Tarihi, s. 289). 
45 19 N. 1173/5 Mayıs 1760 tarihindeki “velâdet-i hümâyûn” kutlamalarında İstanbul 

Gümrüğü önünde top atıldığına dair bk. BOA, C.AS, nr. 40025 (Ca. 1175/Aralık 1761). 
46 BOA, C.SM, nr. 8388 (24 Ra. 1176/13 Ekim 1762). 
47 1180/1766-1767 ve 1182/1768-1769 yıllarındaki “velâdet-i hümâyûn” kutlamalarında 

“kadar-ı kifâye” olarak 65 kantar siyah barut verildiği hakkında bk. BOA, C.SM, nr. 7893 (3 

M. 1182/20 Mayıs 1768). 
48 BOA, C.SM, nr. 8235 (11 Ra. 1183/15 Temmuz 1769). 
49 BOA, C.SM, nr. 8217 (21 M. 1194/28 Ocak 1780). 
50 BOA, C.SM, nr. 4792 (29 Za. 1191/29 Aralık 1777). 
51 Topçular Kâtibi Tarihi, I, 374. Yine, ordunun önemli bir sefere çıkışı dolayısıyla şenlik ya-

pıldığına dair bk. Selda Kulluk Yerdelen, “Osmanlı Şenliklerinde Kullanılan Nahıl, Yapma 
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6. Sefer Dönüşü 
Fetih müjdesinin gelişi ve ordunun muzaffer olarak dönüşü üzerine 

yapılan şenliklerde de top atılırdı. Bilindiği üzere padişahın orduyla be-
raber İstanbul yakınlarında donanma şenlikleriyle karşılanması âdetten-
di. Anadolu tarafına yapılan seferlerde padişah İzmit’e varmadan önce, 
buraya donanmayla beraber padişah sandalı gönderilir, padişah şehre 
vardığı sırada top atışlarıyla şenlikler yapılırdı. Meselâ, IV. Murad’ın şark 
seferi dönüşünden biraz önce buraya donatılan baştarda ve kayıklarla 
beraber padişah sandalı da gönderilmiş; padişahın 6 S. 1049/8 Haziran 
1639’da İzmit’e varması üzerine kadırgalardan top atılarak gösterişli 
şenlikler yapılmıştır52. 

Zaferle sonuçlanan seferler sonrası, padişah ve ordu sağ salim ve ga-
nimetle İstanbul’a ulaştığında, şehirde geniş çaplı donanma şenliği yapı-
lırdı53. Fetih için yapılan bu tür şenliklerin süresi farklılık gösterirdi. Me-
selâ Revan seferi dönüşü üzerine bir hafta54, Hanya’nın fethi sebebiyle 
üç gün üç gece55, Bağdat’ın fethi üzerine yirmi gün56 şenlik yapılmıştır. 

Fetih müjdesi vesilesiyle yapılan şenliklerin icrası İstanbul kaymaka-
mı, kadısı ve bostancıbaşı tarafından organize edilirdi. Cepheden fetih 
haberini getiren görevli Üsküdar’da bostancıbaşı tarafından karşılandı-
ğında Topkapı Sarayı, Tophane, Tersane, Kızkulesi, Rumelihisarı, Ana-
doluhisarı’ndan ve gemilerden top atılırken, Hasbahçe’deki bostancılar 
da tüfek atardı. Haber, şehirdeki çarşı, pazar ve insanların toplandığı di-
ğer yerlerde ilan edildikten sonra şenliklere başlanırdı. Fetih müjdesi, 
gönderilen ulaklarla ülkenin değişik yerlerinde duyurulurdu. Söz gelimi, 
22 Ş. 1048/29 Aralık 1638’de, Bağdat Kalesi’nin fethi müjdesi geldiğin-
de, Kaymakam Vezir Musa Paşa, İstanbul kadısı Mevlana Kasım Efendi 
müjdeyi şehrin çarşı, pazar ve bunun gibi diğer kalabalık yerlerinde ilan 
ettirmiş, “bu ni’met-i uzmâyı” işiten Müslümanlar sevinip şükretmiş; bu-
nun üzerine yirmi gün ve yirmi gece şehir donanmalarının tertip edilip 
topların atılması emredilmişti. Bağdat’tan ulakla fetih haberini getiren 
Mirâhur Ağa Üsküdar’a geldiğinde kendisini bostancıbaşı karşılamış; o 
an Sarayburnu’ndaki büyük ve ağır toplardan atış yapılmış; bostancılar, 
tüfek şenlikleri yapmış; Tophane, Tersane, Kızkulesi, Rumelihisarı, Ana-
                                                                                                                                        
Bahçe, Şekerden Tasvirler ve Tasarımcıları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens-

titüsü Dergisi, Sayı: 17 (2001), s. 157. 
52 Topçular Kâtibi Tarihi, II, 1120. 
53 Naima, Tarih, III, 259. IV. Murad’ın Revan Seferi’nden dönüşü üzerine yapılan şenliklere 

ve bu bağlamda bostancıların Hasbahçe’de yaptıkları tüfek şenliklerine dair bk. IV. Sultan 

Murâd’ın Revân ve Tebriz Seferi Rûz-nâmesi, haz. Yunus Zeyrek, Ankara 1999, s. 154. 
54 Naima, Tarih, III, 259. 
55 Naima, Tarih, IV, 151. 
56 Naima, Tarih, III, 259 ve 376-377. 
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doluhisarı ve gemilerden de toplar atılmıştı. Fetih haberi ülkenin başkent 
dışındaki Rumeli, Budin, Estergon, Bosna, Temeşvar, Eğri, Kanije gibi 
önemli eyalet ve sınır boylarına gönderilen ulaklarla ilan ettirilmişti57. 

Padişahın bizzat iştirak ettiği seferler zaferle sonuçlanmışsa, yapılan 
donanma törenleri daha şatafatlı olurdu. Şenlik ilan edilen günlerin il-
kinde saray topları seher vaktinden itibaren atılmaya başlanırdı. Padişa-
hın dairesine birçok yaldızlı sancak asılır, bu dairenin üstünde de, padi-
şahın sefere katılımının işareti olan büyük bir kırmızı ve beyaz bayrak 
dalgalandırılırdı. Gündüz, Tophane, Tersane ve limandaki gemilerden 
top atılırdı. Akşam namazından sonra, liman tarafından Topkapı Sarayı 
boyunca, her yirmi ayaklık mesafede bezler ve örtüler yakılır, hemen 
akabinde bostancılar tüfek atışı yapar, onu on parça iri topun atılması 
izlerdi. Galatasaray bostancıları, aynı şekilde donanma ve tüfek atışlarıy-
la mukabele eder; onları Tophane, Kızkulesi, Tersane ve Boğaziçi’ndeki 
kale ve kule topçuları takip ederdi. Bu gürültülü tüfek ve top atışlarının 
yanı sıra ışık alayları da yapılırdı. Bu yüzden Topkapı Sarayı ve Galata-
saray, yakılan fenerlerden dolayı parlardı. Deniz üzerinde birçok maytap 
fişekleri yakılır, Topkapı Sarayı’ndan fişekler atılırdı. Diğer taraftan, ca-
milerin içleri yakılmış sayısız fenerlerle aydınlatılırdı. Gece boyunca Ga-
lata ile İstanbul’da bütün dükkânlar açık kalır; sokaklara en güzel min-
derler, yastıklar, Acem halıları konulur; her taraf yaldızlı yapraklarla 
süslenir ve birçok fenerle ışıklandırılırdı. Bu şenliklere gayrimüslimler de 
katılır, gece boyunca, halk şenliğin tadını çıkarmak üzere çalgı ve davul 
çalardı. Ertesi gün şenliklere devam edilir; gece, Topkapı Sarayı’ndan 
maytap fişekleri atılır, Galatasaray’dan tüfek atışları yapılırdı. Pencere-
lerde yanan binlerce fenerin birbirlerine karışan ışıkları görülmeye değer 
bir manzara oluştururdu. Deniz üzerinde fenerlerle donatılmış ve pupa-
sında ateşler saçan kubbeli küçük bir gemi yüzdürülürdü. Üzerinde sa-
yısız maytabın yükseldiği bu gemiye, içinde maytaplar yakılan başka ka-
yıklar da eşlik ederdi. Belirlenen sürenin bitiminde kutlamalar sona 
erer, Topkapı Sarayı’na dikilen kırmızı ve beyaz bayraklar çıkarılır, dük-
kânlardaki sedirler kaldırılarak bütün bayram alametleri yok edilir ve 
her şey eski hâline dönerdi58. 

Donanmanın sefer sonrası zapt ettiği düşman gemileriyle dönüşü 
şenlik yapmak için bir fırsattı59. Donanma, denizin kıyısındaki bostancı-
                                                           
57 Topçular Kâtibi Tarihi, II, 1105. Yine Yanık Kalesi’nin fethi müjdesinin alınması üzerine 

yapılan top şenlikleri için bk. Târih-i Na’îmâ, I, 75; Bozcaada ve Limni’nin geri alındığı habe-

rinin ulaşması üzerine yapılan şenlikler için bk. Târih-i Na’îmâ, IV, 1749-1750, 1769. 
58 Meselâ, Kamaniçe’nin zaptı dolayısıyla, 13-16 Eylül 1672’de yapılan şenliklere dair bk. Antoine 

Galland, İstanbul’a Ait Günlük Anılar 1672-1673, çev. Nahid Sırrı Örik, Ankara 1987, I, 183-187. 
59 23 B. 1121/28 Eylül 1709 tarihinde, düşmandan alınan üç kalyon ve bir şehtiye ile İs-

tanbul’a dönen donanma tersane-i âmire’ye girerken yapılan şenlikler için bk. Uşşâkîzâde 
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başının ikametgâhı olan Yalı Köşkü önünde alay gösterip top şenliği yap-
tıktan sonra, kaptan paşaya âdet gereği padişah huzurunda samur 
kürk, maiyetindeki kaptan ve diğer tersane ricaline konumlarına göre 
kürk giydirilerek ödüllendirilirdi60. 

7. Padişahın Tahta Çıkması 

Bilindiği üzere yeni padişahın tahta oturması (cülûs-i hümâyûn) baş-
kentte dellâllar ve top atışlarıyla ilan edilirdi61. Bu durum şenlik ve donan-
ma için bir vesile olup, şenlik süresi boyunca esnaf ve tüccarlar dükkân-
larla ve çarşılarını süsler; gemiler donatılır; Sarayburnu, Kızkulesi, Topha-
ne, diğer kulelerden ve Tersanedeki kadırgalardan top atılır; bunlara Top-
kapı Sarayı’ndaki bostancıların yaptığı tüfek şenlikleri eşlik ederdi62. 

8. Padişah Fermanının Karşılanması 

Padişah fermanı bir yere ulaştığında top atışıyla karşılanır ve ferman 
okunduktan sonra yine top atılırdı. Meselâ 5 R. 1139/30 Kasım 1726’da 
Kars Kalesi topçubaşına hitaben yazılmış bir buyurulduda gönderilen 
ferman-ı âlînin 5 top atılarak karşılanması, ferman açılıp okunduktan 
sonra da 19 top atılması istenmişti63. 

Başkent İstanbul’da, yukarıda bahsedilen gerekçelerden dolayı yapı-
lan top atışları için kullanılan toplar arasında, tarihî anlam ve hatırası 
bulunan, muhasaralarda önemli işlevler görmüş olanların özel bir yeri 
vardı. Bunlar, Tophane önüne yerleştirilerek özenle muhafaza edilir ve 
sadece özel günlerde kullanılırdı. Bu toplar arasında en meşhurları şun-
lardı: Münakkaş Ali Paşa, Kanunî Sultan Süleyman, Fatih Sultan Meh-
med, II. Bayezid, üçer ağızlı, şeşhane, burma, Fransa, kırk karış küpeli, 
Ali Balı, Hamza Balı, Çöldutmaz, kundak dutmaz, Div Balı, Seki Balı, 
Kara Balı, Ejder Balı, Kırkmil Balı, Şaki Balı, Palamarkıran ve Deli. Her-
biri kale döven, heybetli ve uzun olan bu toplarla şenlik ve kutlamalarda 
denize doğru sektirme gülleler atılırdı. Kırk-elli kez yapılan atışlar sıra-
sında çıkardıkları seslerden insanın “zühresi çâk” olmakta, yer ve gök 
                                                                                                                                        
es-Seyyid İbrâhîm Hasîb Efendi, Uşşâkîzâde Târihi, haz. Raşit Gündoğdu, İstanbul 2005, II, 

987-988. 
60 Akdeniz’deki kıyı ve adaların güvenliği için gönderilen donanmanın dönüşü üzerine Gur-

re-i M. 1199/14 Kasım 1784 tarihinde yapılan şenlikler için bk. Ahmed Vâsıf Efendi, Mehâ-

sinü’l-Âsâr ve Hakā’ikü’l-Ahbâr, haz. Mücteba İlgürel, İstanbul 1978, s. 205. 
61 Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı, s. 56; Abdülkadir Özcan, “Cülûs”, DİA, VIII, 112. 
62 Meselâ, II. Selim’in tahta çıkması üzerine yapılan şenliklere dair bk. Selânikî Mustafa 

Efendi, Târih-i Selânikî (1003-1008: 1595-1600), haz. Mehmet İpşirli, İstanbul 1989, I, 41-3; 

III. Mehmed’in tahta oturması üzerine, İstanbul’da üç gün boyunca top ve tüfek şenlikleriyle 

diğer donanmaların yapıldığına dair bk. Topçular Kâtibi Tarihi, I, 176. 
63 BOA, C.DH, nr. 5998 (5 R. 1139/30 Kasım 1726). 
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titremekte, düşman korkuya düşmekteydi. Bu topların bulunduğu yerler 
âdeta bir açık hava müzesi gibi olup, her bayramın ikinci günü binlerce 
insan tarafından ziyaret edilirdi64. Yine, Josephus Grelot’un anlattığına 
göre Sarayburnu’nda da, böyle özel anlamı ve hatırası olan toplar bulun-
maktaydı. Saray ve limana izinsiz girenlere karşı kullanılan ve çoğu de-
niz seviyesinde olan topların en büyüğü ve dikkat çekeni IV. Murad to-
puydu. Bu top, Bağdat’ın alınışı sırasında son darbeyi vurmuş ve mey-
dana getirdiği karışıklıkla şehrin Sultan Murad’a boyun eğmesini sağla-
mıştır. Bu top büyük bir titizlikle ötekilerden ayrı bir bölmede muhafaza 
edilirdi. Buradaki toplar her zaman dolu tutulur, bayramın geldiğini du-
yurmada, fetih müjdesi münasebetiyle yapılan şenliklerde kullanıldığı gi-
bi, kötü hareketlerinden dolayı cezalandırılmayı hak eden görevlilerin to-
pun namlusuna konulup ateşlenmesi durumunda da kullanılırdı65. 
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ŞİFÂÜ’L-ESKÂM VE DEVÂÜ’L-ÂLÂM’DA   
MUMYALAMA* 

Arş. Gör. Sezer ERER** - Uz. Dr. Elif ATICI*** 

Hacı Paşa’nın on dördüncü yüzyılda yazdığı Şifâü’l-eskâm ve devâü’l-
âlâm adlı Arapça yazma eserinde mumyalamanın yapılışı ve mumyala-
mada kullanılan maddeler hakkında bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu 
eserde sözü edilen mumyalama yöntemi ve kullanılan maddeler, Eski Mı-
sır’da uygulanan mumyalama yöntemlerinin on dördüncü yüzyıl İslam 
dünyasında da devam ettiğini gösterir bir belge özelliğindedir. Bu çalış-
mada, Hacı Paşa’nın hayatı hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve Süleyma-
niye Kütüphanesi Reisülküttab No. 731’de kayıtlı olan Şifâü’l-eskâm ve 
devâü’l-âlâm adlı yazma eserin mumyalama hakkında bilgi veren 385a 
ve 385b adlı varakları incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Şifâü’l-Eskâm ve Devâü’l-Âlâm, Hacı Paşa, Mumyalama. 

Mummification In Şifâü’l-Eskâm And Devâü’l-Âlâm 
“Şifâü’l-eskâm and devâü’l-âlâm” written by Hacı Pasha has some in-

formation about mummification and the material that are used. The techni-
que and the materials used for mummification that mentioned in this ma-
nuscript were the proofs of mummification that was used in Islam world in 
the 14th century, as the techniques used in Ancient Egypt. In this study, 
we have given short information about Hacı Pasha’s life and studied the fo-
ils 385a and 385b which were in interest with mummification, in the ma-
nuscript, registered as Reisülküttab No. 731 in Süleymaniye Library. 

Key words: Şifâü’l-Eskâm And Devâü’l-Âlâm, Hacı Pasha, Mummification. 
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** Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalı, e-mail: sezistan@yahoo.com 
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Tarihteki serüvenine ölü gömme töreninin önemli bir parçası olarak 
başlayan mumyalama, bazı özel ilaçlar kullanılarak cesedin bozulmaya-
cak duruma getirilmesi işlemidir. Mumyalama sanatı, zaman içinde ve 
uygarlıklar boyunca, önce dini inanışlara bağlı bir gelenek, daha sonra 
da zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüzyıllar boyu varlığını 
sürdüren bu uygulama, hem teknik, hem de kullanılan maddeler açısın-
dan her döneme ait özellikler gösterir1. 

Türklerde mumyalamayı iki dönemde incelemek olanaklıdır. İslami-
yet’ten önce Türklerde mumyalama, cenaze törenlerinin sadece iki mev-
simde, ilkbahar ve sonbaharda yapılması; cenaze törenleri için uygun 
gün ve yerin seçilmesi gerekliliği; ölüleri koruma ve saklama özelliği olan 
kurganların yapımlarının uzun sürmesi gibi nedenlerle ya da ölen kişi-
nin ruhunun geri döneceği, bedenini sağlam bulamazsa yakınlarını ve 
diğer insanları rahatsız edeceği ve lanet yağdıracağı inancına dayanarak 
yapılmaktaydı2,3,4. 

Türklerde mumyalama işleminin İslamiyet’in kabulünden sonra da 
devam ettiği5,6, Anadolu Beylikleri ve Selçuklularda bir geleneğin devamı 
olarak sürerken Osmanlıda farklı amaçlar doğrultusunda yapıldığı gö-
rülmektedir. Özellikle orduların başında savaş sırasında ölen sultanların 
cenazelerinin yurda getirilmesi ve sultanın ardından tahta çıkacak olan 
şehzadenin payitahta ulaşmasının beklenmesi bu nedenler arasında en 
önemlileridir7. Atatürk’ten sonra ise başka hiçbir Türk büyüğüne mum-
yalama yapılmamıştır. Günümüzde ise, “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ve 
“Ölülerin Nakli Hakkında Genelge”ye dayanılarak, 12 saatten fazla süre-
cek olan cenaze nakillerinde ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalların-
da, tıp öğrencilerinin eğitiminde demonstrasyon amacıyla kullanılan ce-
setlerin bozulmasını önlemede bu işlem kullanılmaktadır8. 
                                                           
1 Sezer Erer-Elif Atıcı, “Türk Tıp Tarihinde Mumyalama ve Bazı Orijinal Sonuçlar”, Türk 

Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 213, 2004, s. 37-43. 
2 İbrahim Hakkı Konyalı, “Mumya ve Türklerde Mumyacılık” Tarih Konuşuyor, 3. Cilt, 15. 

Sayı, 1965, s. 1196-1199. 
3 Osman Turan, “Selçuk Devri Vakfiyeleri, I. Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi ve Hayatı” Bel-

leten, XI/ 42, 1947, s. 208-211. 
4 Afet İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, 5. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

2000, s. 177-178. 
5 Osman Turan, “a.g.m.”, s. 208-211. 
6 Süheyl A. Ünver, “Eski Mısır’da, İslam Dünyası’nda ve Bizde Tahnit Maddeleri 

Hakkında”, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul, Osman Yalçın Matbaası, 1953, s. 581 

-587. 
7 Halil Sahillioğlu, “İkinci Süleyman’ın Techiz ve Tekfini” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 4. 

Cilt, 1968, s. 67-74. 
8 Sezer Erer-Elif Atıcı, “a.g.m.”, s. 37-43. 
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Hacı Paşa’nın on dördüncü yüzyılda yazdığı Şifâü’l-eskâm ve devâü’l-
âlâm adlı Arapça yazma eserinde de mumyalamanın yapılışı ve kullanı-
lan maddeler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu eserde sözü edilen 
mumyalama yönteminin, Eski Mısır’da uygulanan mumyalama yöntem-
lerinin on dördüncü yüzyıl İslam dünyasında da devam ettiğini gösterir 
bir belge özelliğindedir. Hacı Paşa, mumyalama konusunu eserine ilk 
kez alanlardan biridir. Ünver’e göre bunun nedeni Mısır’da eğitim almış 
olması ve bu dönemde İslam dünyasında tahnit yöntemlerinin hala de-
vam etmekte olmasıdır9. 

Bu çalışmada, Hacı Paşa’nın hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi 
verildikten sonra Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttab No. 731 kayıt-
lı olan eserinin mumyalama ile ilgili olan 385a-385b varaklarında yer 
alan bilgiler incelenmektedir. 

Konyalı Hekim Hacı Paşa’nın Hayatı (1335?-1424?) 

Anadolu’nun İbn-i Sina’sı olarak bilinen fıkıh ve tıp bilgini10, Hızır bin 
Ali’ül Hattab el-Maruf bi Hacı Paşa Konyavî ya da Celâleddîn Hızır bin 
Hoca Ali el-Konevî, Hacı Paşa adıyla tanınmaktadır11. On dördüncü yüz-
yılın ilk yarısında 1335’lerde Konya’da doğduğu tahmin edilmektedir. 
Medrese eğitimini Konya’da tamamladıktan sonra o zamanın bilim mer-
kezi olan Kahire’de dini ilimler üzerine eğitim aldı. Ağır bir hastalığa ya-
kalanması, tıp eğitimi alarak kısa zamanda, devrinin en ünlü hekimi ol-
masına neden oldu. Daha sonra Kahire’deki Mansuriye Kalavun Hasta-
nesi’ne başhekim tayin edilen Hızır bin Ali12, ilaçlar ve hastalıklar üzeri-
ne ihtisasını ilerlettikten sonra memleketi Konya’ya döndü. Aydınoğlu 
İsa Bey’in (1348-1391) daveti üzerine Aydın’a yerleşti ve burada başarıla-
rından dolayı kendisine “Hacı Paşa” lakabı verildi. Hekimlik, kadılık, 
eğitmenlik gibi görevlerde bulunduktan ve birçok değerli eser bıraktıktan 
sonra Hekim Hacı Paşa, kesin olarak bilinmemekle birlikte muhtemelen 
1423 ya da 1424’de Ödemiş’e bağlı Birgi’de vefat etmiştir13,14. Defnedildi-
ği yere Hızırlık adı verilmiştir15. 

Hacı Paşa, başta tıp olmak üzere, mantık, tefsir ve kelâm gibi ilimler-
de önemli eserler kaleme almıştır. Eserlerinden ikisi Türkçe, diğerleri ise 
                                                           
9 Süheyl A. Ünver, a.g.e., s. 581-587. 
10 Süheyl A. Ünver, Hekim Konyalı Hacı Paşa, İstanbul: İ.Ü., T.T.E Yayınları, 1953. 
11 Kemal Göde, “Hacı Paşa’nın Yaşadığı Devir (1335-1423)”, Konyalı Hekim Hacı Paşa Kong-

resi, Tebliğler, (Haz: A. H. Köker-Y. Erdoğan), Kayseri, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp 

Tarihi Enstitüsü Yayın No: 3, 1986, s. 13-16. 
12 Süheyl A. Ünver, “Kalavun Darüşşifası ve Hacı Paşa” Dirim, 26. Cilt, Sayı: 3/4, 1951, s. 52-53. 
13 Süheyl A. Ünver, Not 10’da a.g.e. 
14 Kemal Göde, Not 11’de “a.g.m.”, s. 13-16. 
15 Süheyl A. Ünver, Not 10’da a.g.e. 
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Arapça’dır. Onun, XIV. yüzyıl İslâm dünyasında haklı bir şöhrete kavuş-
masını sağlayan tıbba dair yazmış olduğu eserleri, özellikle Anadolu’da, 
bu alanda ilk çalışmalardan olması bakımından son derece önem taşı-
maktadır16,17. 

Şifâ-ül-eskâm ve devâ-ül-âlâm 
Ayasluk’ta H. 782 / M. 1380 yılında tamamlanan ve Arapça olarak 

kaleme alınan eser, Hacı Paşa tarafından Aydınoğlu İsa Bey’e ithaf edil-
miştir. İbn-i Sina’nın Kanun adlı eserinden sonra en önemli eser olarak 
kabul edilmektedir ve bu eseri ile “Anadolu’nun İbn-i Sina’sı” unvanını 
almıştır. Hacı Paşa, Kitâbü’s-sa’âdeti ve’l ikbâl adıyla kısalttığı eserini, 
daha sonra Türkçe olarak Müntehabü’ş-şifâ adıyla yazmıştır. Özetlediği 
Türkçe eserin anlaşılması güç olan yerlerini çıkararak Teshil adı ile ikin-
ci bir Türkçe eser yazmıştır18. 

Dört bölümden oluşan eserin en önemli özelliği içerdiği bilgilerin açık 
ifadelerle verilmiş olmasıdır. Ayrıca eserde birçok gözleme yer verilmiştir. 
Çok sayıda yazma nüshasının olduğu bilinen eserin orijinal nüshası, 
Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Ahmet III. Kitaplığı 2070 no.dadır19. Süley-
maniye Kütüphanesi’ndeki nüshalarından bazıları şu numaralarda ka-
yıtlıdır: Yeni Cami, no: 920, 921; Ayasofya, no: 3667; Râgıb Paşa, No: 
956; Reisü’l Küttab Mustafa Efendi, no: 73120. 

Eserin birinci bölümünde genel bilgiler, ikinci bölümünde yiyecek ve 
içecekler, üçüncü bölümde hastalıkların sebepleri, dördüncü bölümde 
ilaçlar ve genel hastalıklar yer almaktadır. Hacı Paşa kitabın girişinde, 
eseri yazarken karşılaştığı güçlükleri, aldığı eğitimi, hastane tecrübeleri-
ni ve okuduğu tıp kitaplarını anlatmaktadır. Ayrıca birçok gözleme yer 
vermiştir21. Eserin sonunda meslek ahlakı ile ilgili konulara yer veril-
mektedir. Ondan bir önceki konu ise mumyalama ile ilgilidir. 

Konyalı Hekim Hacı Paşa’ya Göre Mumyalama 

Hacı Paşa, Şifâü’l-eskâm ve devâü’l-âlâm adlı Arapça yazma eserinde 
mumyalama ile ilgili olarak şunları yazmıştır (Belge): 
                                                           
16 İsmail Çiftcioğlu, “Anadolu Beylikleri Döneminde Yetişen Çok Yönlü Bir Bilim Adamı: Ha-

cı Paşa” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, 2005, s. 93-102. 
17 Ayşegül Demirhan Erdemir, “Arşiv Belgeleri Işığında Türklerde Hekim Görevlerine Ait Ge-

lişmelere Genel Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 177, sayfa 7. 
18 Meserret Diriöz, “XIV. Asırda Anadolu’da Yazılan Türkçe Tıp Eserlerinin Dili” Konyalı He-

kim Hacı Paşa Kongresi, Tebliğler (Haz: A. H. Köker-Y. Erdoğan), Kayseri, Erciyes Üniversite-

si Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü, Yayın No: 3, 1986, s. 3-11. 
19 Bedii N. Şehsuvaroğlu-Ayşegül Demirhan Erdemir-Gönül Güreşsever Cantay, Türk Tıp 

Tarihi, Bursa, Taş Kitapçılık, 1984, s. 30-31. 
20 İsmail Çiftçioğlu, Not 16’da “a.g.m.”, s. 93-102. 
21 Süheyl A. Ünver, Not 10’da a.g.e. 
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“Öncelikle ceset, baş aşağı iken ebucehil karpuzu yağı ve buvrak 
sürülür. Bağırsak içeriği, lavman yapılarak, kullanılan sıvı tamamen temiz 
çıkıncaya kadar boşaltılır. Daha sonra gül suyunda eritilen, sarı sabır, 
murr, akakiya, râmik ve kâfur karışımı ile bağırsaklar yıkanır. Dübür, 
içine tuz konmuş sirke ve gülsuyu karışımı ile pamuk ıslatılarak, vücut 
delikleri tıkanır. Burun saf cıva ile doldurulur. Bu da beynin akmasını en-
geller. Sarı sabır, murr, tuz ve şap, vücudun her yanına aynı derecede sü-
rülür. Ceset katran ve bal ile sıvanarak, kokuşması engellenir”22. 

Sarı sabırın, içerdiği reçineden dolayı tahriş edici bir etkisi vardır. 
Halk arasında safamür, murra, mir gibi adlarla da anılan mürrüsafinin 
antiseptik özelliğinden yararlanılmaktadır23. Kâfur ölülerin ağız ve boğaz 
boşluklarına sürülür. Böylece böcekler, kâfurun antiseptik özelliği nede-
niyle cesede yaklaşamazlar. Bu da organların çürümesini geciktirir24,25. 
Gül suyu ve şap antiseptik özelliğe sahiptir. Balın bakterisit ve bakteri-
ostatik26, katranın antimikrobial etkisi vardır27. 

Eski Mısır’da mumyalama işi için önce ölü yıkanır, daha sonra beyin 
madeni bir çengelle burundan parça parça alınır ve kafa boşluğu aroma-
tik eriyiklerle yıkanırdı. Göz ve ağız boşluğu, yağlı keten tamponlarla dol-
durulup göz kapakları kapatılırdı. Daha sonra karnın sol tarafı bir çak-
mak taşı ile kesilir ve iç organlar çıkartılarak “kanopik” (kanope) adı ve-
rilen çömleklerin içine konurdu. Karın boşluğu hurma şarabı ve kokulu 
droglarla yıkandıktan sonra reçine, mir, hıyarşembe, Çin tarçını, soğan 
ile karıştırılmış ağaç talaşı, kum ve bez yumakları ile doldurulur ve son-
ra karın dikilirdi. Ceset 40 ya da 70 gün (soylular için 272 gün) Natron 
içerisinde bekletilirdi. Bu madde vücudun suyunu tamamen alırdı. Daha 
sonra reçineye batırılmış uzun keten şeritlerle sarılırdı28,29,30,31,32,33. 
                                                           
22 Konyalı Hacı Paşa, “Şifâ’ül-eskâm ve Devâ’ül-âlâm” (Arapça Tıp Yazması) Süleymaniye 

Kütüphanesi, Reisülküttab No. 731, 14. yüzyıl, Vr. 385a-385b. 
23 Ayşegül Demirhan Erdemir, Şifalı Bitkiler, 2. Baskı, İstanbul, Alfa, 2002, s. 322-323. 
24 Halil Sahillioğlu, Not 7’de “a.g.m.”, s. 7-74. 
25 Ayşegül Demirhan Erdemir, Not 23’de a.g.e., s. 217-218. 
26 Ayşegül Demirhan Erdemir, Not 23’de a.g.e., s. 102-105. 
27 Yoka Kaup-Mirjam Schmid-Andrew Middleton-Ulrich Weser, Borate in Mummification 

Salts and Bone from Pharaonic Egypt, J Inorg Biochem, Vol: 94, No: 3, 2003, pp. 214-220. 
28 İbrahim Hakkı Konyalı, Not 2’de “a.g.m.”, s. 1196-1199. 
29 Osman Turan, Not 3’de “a.g.m.”, s. 208-211. 
30 Ayşegül Demirhan Erdemir, Not 23’de a.g.e., s. 322-323. 
31 Yoka Kaup-Mirjam Schmid-Andrew Middleton-Ulrich Weser, Not 27’de “a.g.m.”, s. 214-

220. 
32 Süheyl A. Ünver, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Avusturya Seferinde Hastalığı, Ölümü, 

Cenazesi ve Defni”, Kanuni Armağanı, 1970’den ayrı basım, Ankara, Türk Tarih Kurumu Ba-

sımevi, 1970, s. 301-306. 
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Genel olarak mumyalamada kullanılan maddeler sedir, çam, ardıç, 
köknar, servi ağaçlarından elde edilen reçine, katran, balmumu, murr, 
hıyarşembe, Çin tarçını, soğan ile karıştırılmış ağaç talaşı, Natron, tuz 
ve borik asit içeren tuzlardır34,35. Sodyum tuzları yumuşak dokuların 
dehidratasyonunu sağlar. Bitki kaynaklı katran ve reçine antimikrobial 
etkiye, borik asit ise bakterisit ve fungusidal etkiye sahiptir36. Murr ve 
Çin tarçını ise antiseptik özelliğe sahiptir37. 

Türklerde mumyalama ile ilgili olan yazılı kaynaklara baktığımızda ise 
genel olarak iç organların çıkarıldığı ve karın boşluğunun çeşitli aroma-
tik özellikte olan ve daha çok kokuşmayı önleyici ve antiseptik maddeler-
le yıkandığı ya da doldurulduğu böylece cesedin çürümesinin geciktiril-
diği görülmektedir38,39,40,41,42,43,44. Bu maddeler amber, misk, servi, gün-
lük, anason tohumu, sandal ağacı, bal, yulaf ve tuzdur. Adı geçen bit-
kilerden günlük, halk arasında buhur olarak bilinir ve kötü kokuları gi-
derme amacıyla kullanılır. Anason tohumunun ise, gaz giderici etkisi 
vardır. Sandal ağacı koku giderici ve antiseptiktir. Amber ve misk kokuş-
manın giderilmesinde kullanılır. Balın ise bakterisit ve bakteriostatik et-
kisi vardır45. Tuz ise dehidratasyonunu sağlar. Bu özellikleri göz önüne 
alındığında, cesedin kötü kokmasının engellendiği ve cesedin korunma-
sının sağlandığı söylenebilir. 

Sonuç 

Mumyalama işleminde farklı kültürlerde ya da farklı dönemlerde fark-
lı maddeler kullanılmışsa da, bunların ortak özelliklerinin, kokuşmayı 
                                                                                                                                        
33 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1. Cilt, 3. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, 1972. 
34 Yoka Kaup-Mirjam Schmid-Andrew Middleton-Ulrich Weser, Not 27’de “a.g.m.”, s. 214-220. 
35 Małgorzata Kłys-Teresa Lech-Janina Ziba-Palus-Józefa Białka, A Chemical And Physicoc-

hemical Study Of An Egyptian Mummy “Iset Iri Hetes” From The Ptolemaic Period III-I. B.C. 

Forensic Science International, Vol: 99, No: 3, 1999, pp. 217-228. 
36 Yoka Kaup-Mirjam Schmid-Andrew Middleton-Ulrich Weser, Not 27’de “a.g.m.”, s. 214-220. 
37 Ayşegül Demirhan Erdemir, Not 23’de a.g.e., s. 322-323, 425-426. 
38 Osman Turan, Not 3’de “a.g.m.”, s. 208-211. 
39 Süheyl A. Ünver, Not 6’da a.g.e., s. 581-587. 
40 Halil Sahillioğlu, Not 7’de “a.g.m.”, s. 67-74. 
41 Małgorzata Kłys-Teresa Lech-Janina Ziba-Palus-Józefa Białka, Not 35’de “a.g.m.”, s. 217-

228. 
42 Şehabeddin Tekindağ, “Fatih’in Ölümü Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Tarih Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 21, 1966, s. 95-108. 
43 Süheyl A. Ünver, Not 32’de a.g.e., s. 301-306. 
44 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Not 33’de a.g.e. 
45 Ayşegül Demirhan Erdemir, Not 23’de a.g.e., s. 102-103. 
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önleyici ve antiseptik nitelikte oldukları görülmektedir. Hacı Paşa’nın Şi-
fâü’l-eskâm ve devâü’l-âlâm adlı eserinde yer alan mumyalama yöntemi 
ve bu işlem için kullanılan maddelerin de kendisinden önceki dönemler-
de yapıla geldiği gibi olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Şifâ’ül-eskâm ve Devâ’ül-âlâm adlı Arapça tıp yazması eserden mumyalama ile ilgili bölüm, 

(Süleymaniye Kütüphanesi, Reisü’lküttab Mustafa Efendi No. 731, 14. yüzyıl, Vr. 385a-385b). 

Kaynakça 

Çiftçioğlu, Şehabeddin (2005) “Anadolu Beylikleri Döneminde Yetişen 
Çok Yönlü Bir Bilim Adamı: Hacı Paşa”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Yıl: 12. 

Diriöz, Meserret (1986) “XIV. Asırda Anadolu’da Yazılan Türkçe Tıp 
Eserlerinin Dili” Konyalı Hekim Hacı Paşa Kongresi, Tebliğler (Haz: A.H. 
Köker-Y. Erdoğan), Kayseri, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tari-
hi Enstitüsü Yayın No: 3. 

Erdemir Demirhan, Ayşegül (2002) Şifalı Bitkiler, İstanbul, Alfa Basım 
Yayım Dağıtım, 2. Baskı. 

Erdemir Demirhan, Ayşegül (2008) “Arşiv Belgeleri Işığında Türklerde 
Hekim Görevlerine Ait Gelişmelere Genel Bir Bakış” Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı 177, sayfa 7. 

Erer, Sezer ve Atıcı, Elif (2004) “Türk Tıp Tarihinde Mumyalama ve 
Bazı Orijinal Sonuçlar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 213. 

201



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

Göde, Kemal (1986) “Hacı Paşa’nın Yaşadığı Devir (1335-1423)”, Kon-
yalı Hekim Hacı Paşa Kongresi, Tebliğler (Haz. A.H. Köker-Y. Erdoğan) 
Kayseri, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü, Yayın 
No: 3. 

İnan, Afet (2000) Tarihte ve Bugün Şamanizm, 5. Baskı, Ankara, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi. 

Klys, Malgorzata, Lech, Teresa, Ziba-Palus, Janinaa ve Bialka Joµzefa 
(1999) “A Chemical And Physicochemical Study Of An Egyptian Mummy 
“Iset Iri Hetes” From The Ptolemic Period III-I. B.C”, Forensic Science In-
ternational, Cilt: 99, Sayı: 3. 

Konyalı Hacı Paşa “Şifâ’ül-eskâm ve Devâ’ül-âlâm” (Arapça Tıp Yaz-
ması) Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttab No. 731, 14. yüzyıl, Vr. 
385a-385b. 

Konyalı, İbrahim Hakkı (1965) “Mumya ve Türklerde Mumyacılık”, Ta-
rih Konuşuyor, Cilt: 3, Sayı: 15. 

Kaup, Yoka, Schmid, Mirjam, Middleton, Andrew, Weser, Ulrich 
(2003) Borate In Mummification Salts And Bone From Pharaonic Egypt, 
J Inorg Biochem, Vol: 94, No: 3. 

Sahillioğlu, Halil (1968) “İkinci Süleyman’ın Techiz ve Tekfini”, Belge-
lerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt 4. 

Şehsuvaroğlu, Bedii Nuri, Erdemir, Demirhan Ayşegül, Cantay, Gü-
reşsever Gönül (1984) Türk Tıp Tarihi, Bursa, Taş Kitapçılık. 

Tekindağ, Şehabeddin (1966) “Fatih’in Ölümü Meselesi”, İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Cilt 16, Sayı 21. 

Turan, Osman (1947) “Selçuk Devri Vakfiyeleri, I. Şemseddin Altun-
Aba Vakfiyesi ve Hayatı” Belleten, Cilt 11, Sayı 42. 

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1972) Osmanlı Tarihi, Cilt I, 3. Baskı, An-
kara, Türk Tarih Kurumu Basımevi. 

Ünver, Süheyl Ahmet (1951) “Kalavun Darüşşifası ve Hacı Paşa”, Di-
rim, Cilt 26, Sayı 3/4. 

Ünver, Süheyl Ahmet (1953) “Eski Mısır’da, İslam Dünyası’nda ve 
Bizde Tahnit Maddeleri Hakkında”, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul, 
Osman Yalçın Matbaası. 

Ünver, Süheyl Ahmet (1953) Hekim Konyalı Hoca Paşa, İstanbul, İs-
tanbul Üniversitesi, T.T.E. Yayınları. 

Ünver, Süheyl Ahmet (1970) “Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Avus-
turya Seferinde Hastalığı, Ölümü, Cenazesi ve Defni” Kanuni Armağanı, 
1970’den ayrı basım, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi. 

 

202



 
Türk Dünyası Araştırmaları 

 
 Sayı: 180             Haziran 2009

 
 
 
 
 
 
 

TATAR TÜRKÇESİNDE 
UK / ÜK KUVVETLENDİRME EDATI 

Dr. Erdal ŞAHİN* 

Türk dilinde kullanılan kuvvetlendirme edatlarından birisi de ok / ök 
edatıdır. Edatın tarihî Türk yazı dillerindeki şekli ile görev ve anlamları 
bazı çağdaş Türk yazı dillerinde korunmuş ve kısmen değişmiş olarak 
kullanımı devam etmektedir. Tatar Türkçesinde uk / ük şeklini alan edat, 
bu yazı dilinde birçok kelime türü ve çekimli şekil ile birlikte kullanılır. Bu 
yazı dilinde edat, genel olarak kendisinden önceki kelime, kelime grubu 
veya çekimli şekli türlü anlamlarla pekiştirir ve belirtir. 

Anahtar kelimeler: Tatar Türkçesi, Şekil Bilgisi, Kuvvetlendirme (Pe-
kiştirme) Edatı. 

The Reinforcement Particle Uk / Ük In The Tatar Language 
Ok / ök is one of the reinforcement particles of Turkic languages. So-

me functions and meanings the particle had in Old Turkic literary langu-
ages are still present in some contemporary Turkic literary languages. In 
the Tatar language the particle takes the form uk / ük and is used after 
various parts of speech. The particle is used to reinforce the meaning of 
words and groups of words to which it is addended. 

Key words: Tatar Language, Morphology, Reinforcement Particle. 

Türk dil bilgisi çalışmalarında, sözcük türlerinden edatların işlevleri-
ne göre sınıflandırılmasında bir başlığı da kuvvetlendirme (pekiştirme) 
edatları oluşturur. Türkçedeki dahi, da / de, ki, bile gibi kuvvetlendirme 
edatları kelimelerin, kelime gruplarının, cümlelerin sonuna gelerek onla-
rı önceki veya sonraki kelimelere, kelime gruplarına ve cümlelere bağla-
                                                           
* Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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yan; bu bağlama görevleri yanında sonuna geldiği dil birliklerine dikkati 
çekme, kuvvetlendirme, belirtme işlevi de katan edatlardır1. Bu tür edat-
ların bağlamadan ziyade umumiyetle kuvvetlendirme fonksiyonu daha 
belirlidir. Bunlar sonuna geldikleri unsurları belirtmek, kuvvetlendir-
mek, dikkati onların üzerine çekmek için kullanılırlar2. 

Tarihî Türk lehçelerinde kullanılmış ve bazı çağdaş Türk lehçelerinde 
kullanılmakta olan kuvvetlendirme edatlarından birisi de Eski Türkçede-
ki şekliyle ok / ök edatıdır: anta ok “hemen sonra”, timin ök “hemence-
cik”, ançulayu ok “tam böyle (tam bunun gibi)”3; özüm ök “bizzat ken-
dim”, ben ök “bizzat ben”, öküş ök “pek fazla” vb4. 

Tarihî ve çağdaş Türk dilinde ok / ök edatını makale konusu yaparak 
genişçe inceleyen Zeynep Korkmaz’a göre, “Bu edat Köktürk, Uygur, Ka-
rahanlı ve Harezm metinlerinde ok / ök şekillerinde çokça kullanılır. Ya-
lın ya da çekim ekleri almış isimler ya da isim hükmündeki kelimelerden 
sonra gelerek, cümle içerisinde o ismin anlamını özellikle belirtme ve pe-
kiştirme vazifesi görür.”5 Korkmaz, bu edatın bulunduğu yere göre ifade 
ettiği anlamın “da / de, dahi, bilhassa, bizzat, yine, sırf, yalnız, ise, ... 
gelince, asla, hep, daima” gibi türlü karşılıklar ile gösterilebileceğini be-
lirtir ve edatın “Altay, Abakan, Kazak, Kırgız lehçelerinde zarf olarak da 
kullanılan nitelik sıfatlarından sonra gelerek, bu sıfatları pekiştirilmiş 
birer zarf hâline getirdiğini”6 de ifade eder. 

Zeynep Korkmaz, bir diğer çalışmasında ok / ök edatını, “isim ve isim 
soyundan bir kelimeye gelerek anlamını kuvvetlendiren ek veya ekleşmiş 
edat” olarak tarif ettiği pekiştirme eki başlığı altında değerlendirir ve şu 
örnekleri verir: ET. timin+ök “hemencecik”, neçük < neçe+ök “nasıl”, amtı-
çak < amtı+ça+ok “hemen, şimdi” vb7. 

Türk dilinde edatlar üzerine geniş bir araştırma yayımlayan Necmet-
tin Hacıeminoğlu, çalışmasında ok / ök edatına da yer verir. Hacıemin-
oğlu, bu edatı kuvvetlendirme edatları içinde değerlendirir ve edatın ge-
nel olarak “da / de, dahi, yine, bizzat, yalnız, ancak, sadece, hep vb.” an-
lamlarını verdiğini belirterek “Bu edat Türk dilinin Köktürk, Uygur, Ka-
rahanlı ve Harezm sahası metinlerinde oldukça yaygın bir kullanılışa sa-
hiptir. Bu edat kullanılışı bakımından Türkiye Türkçesindeki da / de’ye 
                                                           
1 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992, s. 122. 
2 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1988, s. 344. 
3 Annemarie Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, çev. Mehmet Akalın, Ankara 1988, s. 105. 
4 Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford 

1972, s. 76. 
5 Zeynep Korkmaz, “Türkçede ok / ök Pekiştirme (İntensivum) Edatı Üzerine”, Türk Dili Üze-

rine Araştırmalar, C. 1, Ankara 1995, s. 99. 
6 Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 99-101. 
7 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992, s. 122. 
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çok benzer. Umumiyetle sonuna gelerek manasını kuvvetlendirdiği keli-
menin ahengine göre kalın (ok) veya ince (ök)tür. Manası da kendisinden 
önceki sözün mahiyetine göre değişir.”8 der. Hacıeminoğlu, “ok / ök eda-
tının cümle içindeki ikinci görevinin kelime ve cümlecikleri bağlamak ol-
duğunu, bu açıdan Batı Türkçesindeki da / de edatına paralel bir kulla-
nılışının olduğunu” söyler. “Türk dilinin diğer şivelerinden farklı olarak 
Batı Türkçesinde da / de edatının ortaya çıkıp gelişmesinin, bu sahanın 
ok / ök edatından mahrum bulunması ile izah edilebileceğini” de belirtir. 
Tespit edilen örneklerin değerlendirilmesine göre edat, Eski Türkçe ve 
Karahanlı sahasında “da / de, tam, ha işte, tıpkı, ancak, bizzat vs.”; Ha-
rezm sahasında “da / de, tam, aynen, tıpkı, bizzat vs.”; Çağatay sahasın-
da “da / de, bizzat, ancak, tam, tıpkı, öyle ki vb.”; Kıpçak sahasında 
“böylece, nihayet, artık, derhal vb.”; Batı Türkçesinde “tam, hemen, ay-
nen vb.” anlamlarında kullanılmaktadır9. 

Yukarıda da belirtildiği gibi ok / ök edatı bugün bazı ses değişikleriyle 
çağdaş Türk yazı dillerinde kullanılmaya devam etmektedir10: Başk. uk / 
ük11, Kaz. aq12, Nog. ok13, Tat. uk / ük14, Özb. åk / yåk15, Alt. ok16, Hak. 
oh / ök17, Çuv. ah18. Kendisinden önceki sözcüğün anlamını pekiştirme 
görevindeki bu edatın kullanım alanı kullanıldığı yazı diline göre değişik-
lik gösterir; kimisinde kullanımı birkaç kelime türü veya çekim ekiyle sı-
nırlıyken, kimisinde kullanımı daha geniştir. 
                                                           
8 Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Edatlar, İstanbul 1992, s. 252. 
9 Necmettin Hacıeminoğlu, a.g.e., s. 252-254. 
10 M. Räsänen, ok / ök kuvvetlendirme edatını enklitikler (sonasığınıklar) içinde değerlendi-

rir ve edatın lehçelere göre değişen şekillerini şöyle gösterir: Uyg., Sag. Blt., Kaç., Koyb. ok / 

ök, Özb. ak, Kaz. uk / ük, Oir. ok, Soy. uk / ık, Yak. ox, Çuv. ax / ex. (bk. M. Räsänen, Mate-

rialien zur Morphologie der Turkischen Sprachen, Helsinki 1957, s. 248.) 
11 K. M. Musayev, “Çastitsı”, Sravnitelno-İstoriçeskaya Grammatika Tyurkskih Yazıkov (Mor-

fologiya), red. E. R. Tenişev, Moskova 1988, s. 507. 
12 Nergis Biray, “Kazak Türkçesinde Sınırlandırma İşlevli Dil Birlikleri Üzerine: gana, qana, 

tek, -aq”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 4 (Aralık 2008), s. 71-78. Bu çalış-

mada, Kazak Türkçesinde pekiştirme eki olarak kullanılan -aq’ın görevleri ve yanında bu-

lunduğu kelimelerle birlikte anlamları geniş olarak incelenir. (bk. Nergis Biray, a.g.e., s. 71-

78). 
13 K. M. Musayev, a.g.e., s. 507. 
14 F. S. Safiullina - M. Z. Zekiyev, Hezérgé Tatar Edebi Télé, Kazan 1994, s. 243. 
15 Stefan Wurm, “Das Özbekische”, Philologiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden 1959, s. 523. 
16 Omeljan Pritsak, “Das Altaitürkische”, Philologiae Turcicae Fundamenta I, Wiesbaden 

1959, s. 590. 
17 G. İ. Donidze, “Çastitsı”, Grammatika Hakasskogo Yazıka, red. N. A. Baskakov, Moskova 

1975, s. 249. 
18 K. M. Musayev, a.g.e., s. 507. 
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Türk yazı dilleri içinde söz konusu edatın en geniş kullanımı Hakas 
Türkçesindedir. Bu yazı dilinde oh / ök kuvvetlendirme edatı birleşip 
kaynaştığı isimlerin veya isim soylu kelimelerin anlamını genel olarak 
“hatta; bile; daha; tam; da / de” anlamlarıyla pekiştirir19: Pastuh hay-
dag, hoylar andagoh20. “Çoban nasılsa, koyunlar da öyledir.” Çiit tustoh 
çörgende, çoohtacañmın. “Daha gençken söylemiştim.”21 Pazım çirgeök 
çapsın pardı. “Başım tam yere yapıştı.”22 vb. Hakas Türkçesinde edat 
isimler, sıfatlar ve zarflarla birlikte bulunduğu gibi, çekimli fiillerde kişi 
ve zaman ekleriyle de bulunabilmektedir: sagın- “düşünmek” sagın-min-
oh-ça; kil- “gelmek” kil-bin-ök-tér, çör- “yürümek” çör-ib-ök-çetken23, par- 
“gitmek” par-ıb-og-ıshan24 vb. 

Ok / ök kuvvetlendirme edatının birden çok kelime türü ve çekimli 
şekille birlikte geniş olarak kullanıldığı bir diğer Türk yazı dili Tatar 
Türkçesidir. Edat, Tatar Türkçesinde kelimelerin ilk hecesinde o > u ve ö 
> ü düzenli ses değişikliğinden dolayı uk / ük şeklinde kullanılmaktadır: 
urmanga uk “ta ormana”, bügén ük “tam bugün”25. Bu yazı dilinde uk / 
ük edatı genel olarak kuvvetlendirme ve çabukluk26 anlamları verir. Rus 
diliyle yazılan Türklük bilgisi çalışmalarında çastitsa, Tatar Türkçesinde 
kisekçe terimiyle27 karşılanan tür içinde değerlendirilen bu edat, dil bil-
gisi kitaplarında genel olarak “kendisinden önceki kelimeyi pekiştirdiği” 
belirtilir28. Tatar Türkçesinde edatın kullanıldığı kelime türleri ve çekimli 
şekiller tespite imkân verecek şekilde sınırlıdır; edat, genel olarak, kendi-
sinden önceki kelime veya çekimli şekli çeşitli anlamlarla pekiştirerek 
belirtir ve bazı kelimelerle kalıplaşır. 

Tatar Türkçesinde uk / ük edatının görevi ve ifade ettiği anlam, geniş 
olarak Tatar Añlatmalı Süzlégé’nde açıklamasını bulmuştur. Bu sözlü-
ğün 3. cildinde Uk madde başında, edatın zarflardan sonra gelerek “pek” 
                                                           
19 G. İ. Donidze, a.g.e., s. 249. 
20 B. A. Serebrennikov-N. Z. Hacıyeva, Türk Dillerinin Müqayiseli Tarihi Qrammatikası, çev. 

Tofik Hacıyev, Bakü 2002, s. 316. 
21 Erdal Şahin, Hakas Destanı Altın Çüs (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin), İstanbul 2007, s. 55. 
22 Erdal Şahin, a.g.e., s. 94. 
23 G. İ. Donidze, a.g.e., s. 249. 
24 Gürsoy-Naskali, Emine-Viktor Butanayev-Erdal Şahin-Almagül İsina-Leysen Şahin-Aylin 

Koç, Hakasça-Türkçe Sözlük, Ankara 2007, s. 331. 
25 Nicholas Poppe, Tatar Manual, Bloomington 1965, s. 85. 
26 M. A. Segıytov, “Kisekçeler”, Tatar Grammatikası II Morfologiya, red. Z. Zekiyev, D. G. Tu-

maşeva, F. M. Hisamova, Moskova-Kazan 2002, s. 408. 
27 Emine Gürsoy-Naskali, Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, Ankara 1997, s. 36. 
28 Mustafa Öner, çağdaş Kıpçak lehçelerinden Tatar, Kazak ve Kırgız Türkçelerinin ses ve şekil 

bilgisini karşılaştırarak incelediği eserinde Tat. uk / ük ve Kaz. -aq’ı “sona gelen bağlaçlar” içinde 

değerlendirmiştir (bk. Mustafa Öner, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Ankara 1998, s. 245-246). 
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anlamında kullanıldığı; yönelme hâlindeki isimlerden sonra gelerek “son 
hadde; tam yanına” varmayı bildirdiği; çıkma hâlindeki isimlerden sonra 
gelerek iş veya hareketin bunların bildirdiği yerden veya zamandan baş-
ladığını veya yapıldığını ifade ettiği; bulunma hâlindeki isimlerden sonra 
gelerek “tam orada; tam o zamanda” anlamını verdiği; -GAnçI ekli zarf fiil 
şekillerinden sonra gelerek, herhangi bir işin bir şeyden önce düşünül-
düğünü veya yapıldığını anlattığı; -GandA veya -IşlIy ekli zarf fiil şekille-
rinden sonra “bu iş yapılırken, geç kalmadan” anlamını verdiği; -GAç ekli 
zarf fiil şekillerinden sonra gelerek çabukluk bildirdiği; diğer bazı zarf fiil 
şekillerinden sonra gelerek “hatta; bile” anlamında kullanıldığı belirtilir. 
Ayrıca, şundıy uk şekliyle herhangi bir şeyi başka bir şey ile karşılaştı-
rıp, onların benzerliğini, aynı olduğunu veya tamamen uygunluğunu; şul 
uk şekliyle birinin veya bir şeyin değişmeden, hep aynı şekilde kaldığını 
veya bir şeyin yinelendiğini; şunda uk şekliyle iş veya durumun bir yerde 
ve zamanda toplandığını ve geliştiğini bildirdiği ifade edilir29. Sözlükte söz 
konusu edatın yanında bulunduğu bütün kelime türleri ile çekim ekleri 
verilmemiş ve bu edatın yeni bir anlam ifade etmek üzere kalıplaştığı şe-
killer tam olarak gösterilememiştir. Bu durum, edatın birlikte bulunduğu 
kelimeler, kelime türleri ve ekler yönünden incelenmesini ve kullanıldığı yer-
lerde ifade ettiği anlamların genişçe değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. 

Tatar Türkçesinde uk / ük edatının birlikte bulunduğu kelimeler, kelime 
türleri ile çekimli şekiller ve bunlarla birlikte ifade ettiği anlamlar şöyledir: 

1. İsimlerle birlikte 

Tatar Türkçesinde, cümlede dolaylı tümleç görevinde yer bildiren ve 
zarf tümleci görevinde zaman veya sebep bildiren çekimli isimler veya 
kelime grupları uk / ük edatıyla pekiştirilir: 

a. Uk / ük edatı, cümlede dolaylı tümleç olarak yer bildiren çekimli 
isimlerden veya kelime gruplarından sonra gelerek, yüklemin veya fiilimsi 
öbeğinde fiilin başladığı, gerçekleştiği ve yöneldiği yeri “tam; daha” veya 
“ta” anlamlarıyla kuvvetlendirir. Edat, çıkma hâlindeki isimlerden sonra 
gelerek bu isimle birlikte fiilin “tam” bildirilen yerden başladığını, bulun-
ma hâlindeki isimlerden sonra gelerek bu isimle birlikte fiilin “tam” bildiri-
len yerde gerçekleştiğini, yönelme hâlindeki isimlerden sonra gelerek ise 
bu isimle birlikte fiilin “tam” bildirilen yere yöneldiğini30 ifade eder: 

Yıraktan uk kıçkırtıp, karşıbızga parohod kilép çıktı. (NÖ: 342) “Ta 
uzaktan düdük çalıp, karşımıza vapur çıkıverdi.” 

Sadıyk helfe, iké kulın gıybadet kılgandagıday tézéne kuygan kiléş, 
küzlerén yomıp dönyadan uk kitté. (G: 187) “Sadıyk Hoca, iki elini iba-
                                                           
29 İ. A. Abdullin-S. B. Vahitova-F. M. Gazizova-L. R. Gaynenova-F. E. Ganiyev-M. G. Möhem-

mediyev-Ş. S. Hanbikova-R. G. Ehmetyanov, Tatar Añlatmalı Süzlégé, C. 3, Kazan 1981, s. 303. 
30 İ. A. Abdullin-S. B. Vahitova-F. M. Gazizova vd., a.g.e., s. 303. 
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det eder gibi dizine koymuş bir şekilde, gözlerini yumup iyice dünyadan 
uzaklaştı.” 

Belki, bu tiskeréné monda uk çigéndérép bulır idé? (G: 282) “Belki, bu 
inatçıya tam burada geri adım attırmak mümkün olurdu.” 

Sugışnı bétérép kaytışlıy stansada uk oçrattım üzén. (YK: 138) “Sava-
şı bitirip dönerken tam istasyonda rastladım kendisine.” 

Zifa buylı, zeñger küzlé, iñbaşlarına uk töşép toruçı citéndey çeçlé bér 
hatın yılmayıp kilép çıktı. (TC: 187) “Zifa boylu, mavi gözlü, ta omuzlarına 
düşen lepiska saçlı bir kadın gülümseyerek çıkageldi.” 

Alar çéñlep-doñlap, cırlap-çéltérep yörekke kagıldı, koyaş çıkkandagı cılı 
nur kébék tire-yünge ceyéldé, kükke küterélép elle kaylarga - Ik buylarına 
Kükelé yaklarına uk taraldı. (TC: 189) “Onlar çınlayıp ezgi söyleyerek 
kalplere dokundu, güneş doğarkenki sıcak ışıklar gibi çevreye yayıldı, göğe 
yükselip çok uzaklara, ta Ik boylarına, Kükeli civarına kadar gitti.” 

b. Uk / ük edatı, cümlede zarf tümleci olarak zaman bildiren çekimli 
isimlerden sonra gelerek yüklemin veya fiilimsi öbeğinde fiilin zamanını 
“daha; ta; tam” anlamlarıyla kuvvetlendirir: 

Bérénçé yılnı uk miné fakultet komsomol komitetına saylap kuydılar. 
(NÖ: 349) “Daha birinci yılda beni fakülte komsomol komitesine seçtiler.” 

Belekey Kükéléden kaytıp kérüge ük Ferit cizneséne Zöbercetnéñ 
Alabugaga kitkenlégén eytti. (TC: 173) “Küçük Kükili’den döner dönmez 
Ferit, eniştesine Zöbercet’in Alabuga’ya gittiğini söyledi.” 

Ul herkön irtengé öçlerde ük uyana da gaciz bulıp tilmérép yata. (TC: 
189) “O her gün ta sabah üç civarında uyanır ve acizlikle sızlanıp yatar.” 

İmtihan birgen vakıtta uk, Mirza abıylar östénde yeşiysém kilmiyçe 
(indé yeş bebeyleré de bar), tulay torakka urnaştım. (NÖ: 349) “Daha sı-
navları verirken, Mirza abilerin üstünde yük olarak kalasım gelmeyerek  
-artık küçük çocukları da var- yurda yerleştim.” 

Bérénçé adımıñnan uk kansız bulsañ, başkalar da kaçışıp bétmes-
lermé? (STU: 186) “Ta ilk adımını atarken merhametsiz olursan, diğerleri 
de kaçışıp gitmezler mi?” 

Uk / ük kuvvetlendirme edatı şul “şu; bu” zamirinin bulunma hâli 
şeklinden sonra gelerek bu çekimli şekille birlikte şunda uk biçiminde 
kalıplaşmış olarak “tam o anda, tam o zamanda” anlamıyla kullanılır31: 

Şul kıska gına vakıt éçénde ul elégé başbaştak ir turında işétép bélgen-
nerén de iséne töşérép ölgérdé, şunda uk tiyéşlé kararga da kilép ölgérdé. 
(STU: 181) “Bu kısa zaman dilimi içinde o, bu serseri kişi hakkında duyup 
öğrendiklerini de hatırlayıverdi, tam o anda gereken karara varıverdi.” 

c. Uk / ük edatı, cümlede zarf tümleci olarak yüklemin veya fiilimsi öbe-
ğinde fiilin gerçekleşmesindeki sebep veya aracı bildiren çıkma hâlindeki 
isimlerden sonra gelerek bunları “bile; hatta” anlamlarıyla kuvvetlendirir: 
                                                           
31 İ. A. Abdullin-S. B. Vahitova-F. M. Gazizova vd., a.g.e., s. 303. 
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Nevşirvan abzıy alay yemséz tavış birmese de, anıñ kapka tavışın-
nan uk kazlar sagayıp kala. (N: 169) “Nevşirvan Abi öyle kötü ses çıkar-
masa da, onun kapıyı açış sesinden bile kazlar pür dikkat kesilir.” 

Béz, Agıydél buyında üsken malaylar, parohodlarnı tavışlarınnan uk 
tanıy idék. (NÖ: 342) “Biz, Agıydil boyunda yetişen oğlanlar, vapurları 
hatta seslerinden tanıyorduk.” 

Kunaknıñ mondıy söalné önemevé anıñ tavışı kırıslanudan uk sizé-
le idé. (G: 301) “Konuğun böyle bir soruyu uygun bulmaması onun sesi-
nin sertleşmesinden bile belliydi.” 

Ayrıca, halk edebiyatı eserlerinde uk / ük edatı, seyrek olmakla birlik-
te, özne veya nesne olan isimlerden veya kelime gruplarından sonra gele-
rek bunların ifade ettiği anlamları pekiştirebilir: 

Biyék te géne, biyék öylerden / töténner ük çıgar kıl kébék. “Yüksek 
de, yüksek evlerden dumanlar da çıkar kıl gibi.” (YKTC: 178) 

Agıydélkeyge, ay, töşerbéz, / kolaçlar uk salıp la yözerbéz. “Sevgili 
Agıydil’e, ay ineriz, kulaç da atarak yüzeriz.” (YKTC: 121) 

2. Zarflarla birlikte 

Uk edatı, fiilin tarzını ve zamanını bildiren veya derece bildiren zarf-
lardan sonra gelerek bu zarfların bildirdiği anlamları pekiştirir. 

a. Cümlede yüklemin veya fiilimsi öbeğinde fiilin tarzını bildiren zarflarla 
birlikte kullanılarak, zarfın bildirdiği anlamı “pek” anlamıyla kuvvetlendirir32: 

Nikader avır, nikader rehimséz bulsa da, kaygı-hesret yeşlék maturlu-
gın böténley ük tomalıy almagan. (G: 69) “Ne kadar ağır, ne kadar acı-
masız olsa da, üzüntü gençlik güzelliğini tamamen örtememiş.” 

Kazanda muzıka tehnikumına urnaştırıp kaytkannan birlé, Zeyniya 
buyga sizélérlék ük üsép kitken idé. (G: 289) “Kazan’da müzik meslek 
okuluna yerleştirilip döndükten itibaren, Zeyniya boyca sezilecek kadar 
büyümüş idi.” 

Anıñ bélen aldan söyleşép kuyılmavına borçılsa da, ul tiz ük üzén-üzé 
yuvattı. (G: 268) “Onun ile önceden konuşup halletmemeden dolayı kay-
gılansa da, çabukça kendi kendini yatıştırdı.” 

Kart, yahşı uk yañgırav tavış bélen cırlap ta ciberdé. (KH: 233) “İhti-
yar, iyice çınlamalı bir ses ile şarkıya da başladı.” 

Kullarımnıñ atna éçénde kabarıp tişélüvé, kükrek, kalak söyeklerénéñ 
rehet sızlavı ülém kaygısın basmasa da, mehebbet sagışın yarıysı uk 
bastı. (NÖ: 344) “Ellerimin bir hafta içinde kabararak patlaması, göğüs 
ve sırt kemiklerinin rahatça sızlaması, ölüm endişesini gidermese de aşk 
acısını bayağı hafifletti.” 

Ayrıca, şulay “şöyle, öyle” zarfı uk edatıyla birlikte “aynı şekilde” anla-
mıyla şulay uk şeklinde kalıplaşmış olarak kullanılır: Üzé turında ul şu-
                                                           
32 İ. A. Abdullin-S. B. Vahitova-F. M. Gazizova vd., a.g.e., s. 303. 
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lay uk bérni söylemedé. (STU: 197) “Kendisi hakkında o aynı şekilde 
hiçbir şey söylemedi.” 

Cümlede yüklemin veya fiilimsi öbeğinde fiilin tarzını soru yoluyla 
açıklayan niçék “nasıl” kelimesi de ok / ök edatının neçe+ök > neçik > 
Tat. niçék şeklinde birleşip kaynaşmasıyla oluşmuştur. 

b. Uk / ük edatı, cümlede yüklemin veya fiilimsi öbeğinde fiilin zama-
nını bildiren zarflarla birlikte kullanılarak, zarfın bildirdiği zamanı “tam; 
hemen” anlamıyla kuvvetlendirir: 

Kileçek tormışıgıznı bozıklıktan başlamas öçén, bügén ük nikah ukıtır-
ga kirek. (G: 29) “Gelecek yaşamınızı bozukluktan başlamamak için, he-
men bugün nikah kıymak gerek.” 

Kérféklerén tüben töşéréb, ul şuşı soravga cavap ézledé, cavapnı hezér 
ük tabarga kirek idé. (TC: 73) “Kirpiklerini indirerek o bu soruya cevap 
aradı, cevabı hemen o an bulmalıydı.” 

Tanış keşéséne ul Mizhet kitü bélen tönle şıltıratkan, tégésé irtege ük 
kaytıp cit, digen. (TC: 173) “Tanıdığına o Mizhet gider gitmez geceleyin te-
lefon etmiş, diğeri “Hemen yarın dön!” demiş.” 

Sin, yözbaşı, nişlep anı başta uk eytmedén? (STU: 193) “Sen, yüzba-
şı, niçin bunu ta baştan söylemedin?” 

Küñélé aldan uk bérer hevéf sizdémé, niçékmé, emma Sacide ayırılı-
şunı bik avır kiçérdé. (G: 16) “Gönlü ta önceden bir korku sezdi mi, nasıl-
dır, ama Sacide ayrılığı pek ağır hissetti.” 

c. Uk / ük edatı, bik “pek; çok”, şaktıy “gayet, oldukça”, şul derecede 
“o derecede” gibi derece bildiren zarflarla birlikte kullanılarak bu zarfla-
rın anlamlarını kuvvetlendirir: 

Kém bélé kileçekné- anıñ heléndegé tol hatınga bik ük kiris bulu da ki-
léşép bétmiy kayçagında. (STU: 193) “Kim bilir geleceği, onun durumun-
daki dul bir kadının çok fazla sert olması uygun olmayabilir bazen.” 

Şaktıy uk kızmaça helde Zinnet kilép kérdé. (G. Beşirov)33 “Oldukça 
sarhoş bir hâlde Zinnet gelip girdi.” 

Alay da helé şul derecede ük avır buluvın Hantimér énéséne béldér-
meske tırıştı. (G: 131) “Öyle de hâli o derecede ağır olduğunu Hantimir 
küçük kardeşine bildirmemeye çalıştı.” 

3. Sıfatlarla birlikte 

Uk / ük edatı, sıfat tamlaması içinde başka bir ismi belirten sayı sıfatı 
bér “bir” ve işaret sıfatı şul “bu; şu” ile şuşı “bu; şu” kelimelerinin ifade 
ettikleri anlamı kuvvetlendirip “aynı” anlamıyla bér ük, şul uk, şuşı uk 
şekillerinde kalıplaşmış olarak kullanılır: 

Şulay iterbéz, -didé yözbaşı Ciren, bér ük süzné kabatlap. (STU: 186) 
“Öyle yaparız, dedi Yüzbaşı Ciren, yine aynı sözü tekrarlayarak.” 
                                                           
33 İ. A. Abdullin-S. B. Vahitova-F. M. Gazizova vd., a.g.e., s. 303. 
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Açuvı-yarsuvı ez géne de kimémegen, şul uk vakıtta saklık, uyaylık 
toygısın da yugaltmagan Albuga kırın küzé bélen géne anıñ herbér xereke-
tén küzetép tordı. (STU: 181) “Kızgınlığı azıcık da olsa azalmamış, aynı 
zamanda dikkat ve uyanıklık duygusunu da kaybetmeyen Albuga yan 
gözle onun her bir hareketini gözleyip durdu.” 

Bu şuşı uk işégaldında üzéne ayırım bér öy bulıp, béz karagan terezeden, 
küp bulsa, bér yöz metr cirde idé. (NÖ: 356) “Bu aynı avluda kendine özgü 
bir ev olup, bizim baktığımız pencereden en fazla yüz metre yerde idi.” 

Ayrıca, uk / ük edatı alay “öyle” sıfatıyla birlikte kullanılarak bu sıfa-
tın bildirdiği anlamı kuvvetlendirir: Tabigaté bélen ul alay uk batırlardan 
tügél idé. (G: 186) “Doğası yönünden o öyle yiğitlerden değil idi.” 

Tatar Türkçesi yazı dilinde, uk / ük edatının bunların dışında diğer tür 
sıfatlardan sonra gelerek bunların anlamlarını pekiştirmesi dikkati çek-
mez. Ancak, halk edebiyatı eserlerinde edat, seyrek de olsa, bazı niteleme 
sıfatlarından sonra gelerek bunların ifade ettiği pekiştirebilmektedir: 

Sagınamın da, enkey, sargayamın, / yabıgamın yat uk illerde. “Özle-
rim de annem, sararırım, zayıflarım yad da ellerde.” (YKTC: 189) 

4. Zamirlerle birlikte 
Uk / ük edatı, dönüşlülük zamiri üz kelimesinden sonra gelerek bu 

zamirin anlamını pekiştirir ve bu kelime ile birlikte üzé ük biçiminde 
“bizzat kendisi; kendi başına” anlamıyla kalıplaşmış olarak kullanılır: 

Temén bélép, yaratıp totınsañ, ul üzé ük siña yerdemge kile. (N: 180) 
“Tadını alıp severek girişirsen o kendisi bile sana yardımcı olur.” 

Méne hezér şakır-öy işégé açılır da, Mörşide şoma idennen şuvıp kına at-
lap kélené küterér hem takta işék indé üzé ük kayırılıp açılıp kiter. (YK: 157) 
“İşte şimdi kapıyı vurur, kapı açılır ve Mörşide kaygan zeminden kayarcası-
na gelerek kilidi kaldırır ve tahta kapı artık kendiliğinden açılıp gider.” 

Tatar Türkçesinde, uk / ük edatının bunların dışında diğer zamirler-
den sonra gelerek bunların anlamlarını pekiştirmesi dikkati çekmez34. 

5. Edatlarla birlikte 
Uk / ük edatı, özellikle bélen “ile”, kébék “gibi”35, şikéllé “gibi”, kader 

“kadar”, birlé “beri” gibi son çekim edatlarından sonra gelerek bu edatla-
rın anlamlarını kuvvetlendirir: 
                                                           
34 Kaare Thomsen, Tatar Türkçesinde, seyrek de olsa, birinci kişi zamiri min ile ük edatının 

“bizzat ben” anlamıyla min ük şeklinde kullanıldığından bahseder (bk. Thomsen, Kaare, “Ka-

santatarische und die Westsibirischen Dialekte”, Philologiae Turcicae Fundamenta I, Verlag 

Steiner, Wiesbaden 1959, s. 420.) 
35 Tatar Türkçesinde benzerlik bildiren bu edat, yine ok/ök kuvvetlendirme edatının kibi+ök > ki-

bik > Tat. kébék şeklinde birleşip kaynaşmasıyla oluşmuştur. (bk. L. S. Levitskaya-A. V. Dıbo-V. İ. 

Rassadin, Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov (Obşçetyurkskiye i Mejtyurkskiye Leksiçeskiye 

Osnovı na Bukvı K-Q), Moskova 1997, s. 16 ve bk. Zeynep Korkmaz, “Türkçede ok / ök Pekiştirme 

(İntensivum) Edatı Üzerine”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, 1. c., Ankara 1995, s. 109.) 
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Mısır mekamé bélen ük bulmasa da, kükrek tulı tın - suzıp kına sala 
torgan idék üzén! (NÖ: 355) “Mısır makamı ile tam olmasa da, göğüs do-
lusu nefesle uzatarak söyleyiverirdik onu.” 

Ul da abıysı kébék ük taza, yavız, komsız bér kéşé idé. (STU: 181) “O 
da aynı abisi gibi yapılı, kötü tabiatlı, açgözlü bir kişi idi.” 

Kommunistlar kötéphanesé, bufétları şikéllé ük, bay. (YBD: 86) “Ko-
münistlerin kütüphanesi, kantinleri kadar zengin.” 

Yırak babalarıbız hunnar béznéñ eraga kader ük korıç koygannar. (DY: 
399) “Eski atalarımız Hunlar ta milattan önceye kadar çelik dökmüşler.” 

Fehémnéñ bayadan birlé ük süz kuşası kilép utıra ide. (G: 324) “Fe-
him’in çoktandır lafa giresi geliyordu.” 

6. Fiillerle birlikte 

Tatar Türkçesinde, uk / ük edatının Aral-Sayan grubu Türk lehçele-
rinden Hakas Türkçesinde olduğu gibi çekimli fiillerle ve fiilimsi şekille-
riyle birlikte geniş kullanımı bulunmamaktadır. Tatar Türkçesinde uk / 
ük edatı fiilimsilerden sadece zarf fiil şekillerinden sonra gelerek bu zarf 
fiil şekillerinin bildirdiği anlamları kuvvetlendirir. 

a. Edat, -p ekli zarf fiil şeklinden sonra gelerek “hatta; bile” anlamla-
rıyla bu zarf fiil ile cümlenin asıl fiili arasındaki ilgiyi pekiştirir36: 

Rafael torıp uk kitté hem, kılıç bélen kiskendey, kulın séltep süzge 
nokta kuydı. (TC: 193) “Rafail ayağa bile kalktı ve kılıç ile keser gibi kolu-
nu sallayarak söze noktayı koydu.” 

Ciren de géney atımnıñ yal-koyrıgın / sehrelergey çıgıp uk tarıymın;  
/ tugan-üsken cirém iséme töşkeç, / tulgan ayga çıgıp uk karıymın. “Al 
atımın yelesini, kuyruğunu sahralara çıkıp da tararım; memleketim aklı-
ma gelince, dolun aya çıkıp da bakarım.” (YKTC: 113) 

Eytem iç, avıllarıbız térelép ük tora. (YK: 143) “Söylüyorum ya, köyle-
rimiz hatta birbirine yaslanıp duruyor.” 

Şep aşaganım hetérémde, çümele töbéne töşép ük cittém miken, elle 
iyegén uçına térep, térsegéne tayanıp miña şakkatıp karap utırgan hucanı 
kürüge tıyıldımmı? (YBD: 85) “İyi yediğim hatırımda, tınaz dibine hatta 
indim mi acaba, yoksa çenesini avucuna yaslayıp, dirseğine dayanıp ba-
na hayretle bakıp oturan sahibi görünce kendime geldim mi?” 

b. Edat, -GandA “-DIğIndA”; -GAnçI “-IncAyA kadar”, -GAç “-IncA” ve  
-IşlIy zaman bildiren zarf fiil eklerinden sonra gelerek bu zarf fiil ekleri-
nin bildirdiği anlama vurgu yaparak kuvvetlendirir37: 

Ul poyezddan töşkende ük kıstalgan idé, hezér tuvaletka kérse, Rafael 
törtép kürsetép köler kébék toyıldı. (TC: 188) “O ta trenden inerken sıkış-
mıştı, şimdi tuvalete girerse, Rafail eliyle işaret edip güler gibi hissetti.” 
                                                           
36 İ. A. Abdullin-S. B. Vahitova-F. M. Gazizova vd., a.g.e., s. 303; Zeynep Korkmaz, a.g.e., s. 107. 
37 İ. A. Abdullin-S. B. Vahitova-F. M. Gazizova vd., a.g.e., s. 303. 
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Her kön irte bélen, koyaş çıkkançı uk, Möhemmetcan babay bézné ki-
lép uyata. (M. Gali)38 “Her gün sabahleyin, güneş çıkmadan önce, Mö-
hemmetcan Dede bizi gelip uyandırır.” 

İşék açılgaç uk alarnıñ küzleré oçraştı. (A. Şamov)39 “Kapı açıldığı an 
onların bakışları rastlaştı.” 

Aysıluga kaytışlıy uk kérép çık sin. (G. Beşirov)40 “Aysılu’ya daha dö-
nerken uğrayıver sen.” 

Ayrıca, halk edebiyatı eserlerinde, aynen Hakas Türkçesinde olduğu 
gibi, uk / ük edatı yüklemden sonra gelerek, seyrek de olsa, yüklemin 
ifade ettiği anlamı pekiştirir:  

Sagınmak la tügél, sargayırsıñ, / üzégézden kitken ük balagız. “Özle-
mekle kalmaz, sararırsınız, sizden ayrılmıştır yavrunuz.” (YKTC: 113) 

Sonuç olarak, Eski Türkçede ok / ök şekillerinde kullanılan kuvvet-
lendirme (pekiştirme) edatı, Tatar Türkçesinde kelimelerin ilk hecesinde-
ki o > u ve ö > ü ses değişmesiyle uk / ük şekillerini almıştır. Edat, Tatar 
Türkçesinde tarihî Türk yazı dillerindeki görev ve bazı anlamlarını koru-
yarak veya yeni anlamlar kazanarak kullanılagelmiştir. Bu yazı dilinde 
edat, özellikle cümlede yer, zaman ve sebep bildiren çekimli isim veya 
kelime gruplarıyla; tarz, zaman veya derece bildiren zarflarla; son çekim 
edatlarıyla; -p ekli zarf fiil şekliyle ve -GAç, -GAnçI, -GandA, -IşlIy ekli za-
man bildiren zarf fiil şekilleriyle birlikte bulunarak bunları çeşitli anlam-
larla pekiştirir. Ayrıca, Tatar Türkçesinde edat şul, şuşı, şulay, şunda, 
üzé ve bér kelimeleriyle birlikte yeni bir anlam ifade etmek üzere kalıp-
laşmıştır. Eski Türkçe ne “ne”, neçe “nasıl” ve kibi “gibi” kelimeleriyle ise 
edat, ne+ök > Tat. nik “niçin, neden”, neçe+ök > Tat. niçék “nasıl” ve kibi+ 
ök > Tat. kébék “gibi” şekillerinde birleşerek kalıplaşmış olarak kullanılır. 
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71 NUMARALI AMASYA ŞER’İYYE SİCİLİ’NİN 
H. 1234-1236 (M. 1818-1821)  

TANITIMI VE FİHRİSTİ 

Sıtkı ULUERLER* 

Osmanlı tarihi araştırmalarında en önemli kaynaklar arşiv vesikaları 
olup, bunlar içerisinde Şer’iyye Sicillerinin özel bir önemi vardır. 

Kaydedildikleri dönem ve yer hakkında önemli bilgileri ihtiva eden 
Şer’iyye Sicilleri, günümüz tarih araştırmacılığında, içerdikleri belgeler 
açısından özellikle başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadırlar. 

Biz bu çalışmamızda, 71 Numaralı Amasya Şer’iyye Sicili’nin tanıtımını 
yaparak, içerdiği belgelerin konularına göre fihristini vermeye çalıştık. 

Anahtar kelimeler: Kadı, Şer’iyye Sicili, Amasya. 

The Index And Presentation Of Şer’iyye Records Of Amasya 
Numbered 71 In 1818-1821 (H. 1234-1236) 

The archival documents are completely the most significant sources 
but Şer’iyye Records have a special importance or meaning. 

Şer’iyye Records include interesting and useful information belongs to 
the time and about the place where it was kept. 

At this study, Şer’iyye Records of Amasya numbered 71 has been int-
roduced and given in an index. 

Key words: Qadi, Şer’iyye Records, Amasya. 

Giriş 

“Şer’iyye Sicilleri, kadıların (veya naiblerin) tuttuğu zabıtlardır. Bun-
lara “Şer’iyye Sicili” denildiği gibi, “Kadı Sicili, Kadı Defteri, Sicil-i Mahfuz” 
                                                           
* Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi. 
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veya sadece “Sicil” de denilmektedir. Osmanlı Mahkemeleri’nde, dava so-
nuçları ile mahkemeye intikal eden diğer kayıtları Sicillere yazma görevi, 
“Mukayyid” denilen görevlilere aitti. Mahkemeye intikal eden her türlü 
resmî yazı, belirli bir disiplin içinde bu sicillere yazılırdı. Mahallî konula-
ra ilişkin olarak, kadıların veya naiblerin verdiği kararlar, sicillerin bir 
tarafına, merkezden gelen her türlü resmî yazılar ise öbür tarafına yazı-
lırdı. Mahallî konuların yazıldığı bölüme “Sicil-i Mahfûz”, merkezden ge-
len her türlü emirlerin yazıldığı bölüme ise “Sicil-i Mahfûz Defterlü” deni-
lirdi.”1 

“… Sicillerde bulunan belgeleri 3 ana guruba ayırabiliriz; 
1- Devlet merkezinden gelen bütün fermân, emir ve tebliğler. 
2- Kadı tarafından verilen hükümler. 
3- Resmiyete geçirilmesi istenen vakıf, hibe, şehadet, vekalet, verese 

gibi konulara ait belgeler.”2 
Şer’iyye sicilleri; Osmanlı Devleti’nin çeşitli devirlerdeki hukukî, ikti-

sadî, dinî, askerî ve idarî müesseseleri hakkında çok önemli bilgileri ihti-
va etmektedirler. XV. asrın ilk yarısından XX. asrın ilk çeyreğine kadarki 
dönemde Türk tarihini, Türk iktisadını ve Türk siyasî, sosyal ve hukukî 
hayatını en iyi biçimde anlayabilmek ancak bu değerli kaynaklarımızın 
okunup değerlendirilebilmesi ile mümkündür3. 

“Genel olarak Şer’iyye Sicilleri’nin ihtiva ettikleri belge çeşitleri veya 
konular şunlardır; 

1- Merkezden gönderilen her türlü fermân, berat, mektup vb. yazılar. 
2- Ümeranın çeşitli konularda yayınlamış olduğu buyuruldular ile 

bunların gereğinin yerine getirildiğine yani icrasına dair kayıtlar. 
3- Kadı veya naiblerin değişik konularda merkeze gönderdikleri i’lâm-

lar ile görev alanları dâhilinde olan yerlerde kişiler veya kurumlar ara-
sındaki anlaşmazlıkları çözmek için vermiş oldukları hüccetler. 

4- Şehirlerin mahalle listeleri, dinî ve sosyal yapıları ve bu yapıların 
inşa’sı, bakım ve onarım vb. imar faaliyetleri bu işte kullanılan inşaat 
malzemelerinin çeşitleri ve fiyatları. 

5- Şehir nüfusu ve bu nüfusun ırkî yönden ayrımı, karşılaştığı salgın 
hastalık ve tabiî afet gibi olayların kayıtları. 

6- Evlenme, boşanma, kız kaçırma, mehir bağlama, alım-satım, mu-
kavele, kefalet senetleri, kalpazanlık, yaralama ve öldürme ile ilgili kayıt-
lar. 

7- Şehirdeki esnaf grupları, bunların meslekleri ile ilgili ürettikleri 
malların çeşitleri, usta ırgat yevmiyeleri. 
                                                           
1 Rifat Özdemir, “Şer’iyye Sicilleri’nin Toplu Kataloguna Doğru”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Dergisi, c. I, S. 1, Elazığ 1987, s. 192. 
2 Mustafa Öztürk, “Harput Şer’iyye Sicilleri”, Tarih İçinde Harput Sempozyumu, s. 74. 
3 Ahmet Akgündüz, Şer’iyye Sicilleri, c. I, s. 11. 
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8- Şehirlerde satılan malların narhlarına ilişkin belgeler. 
9- Sancak ve şehir halkından toplanan vergi miktarları ve avarız ha-

neleri ile ilgili belgeler. 
10- Altın veya para meseleleri ile ilgili kayıtlar. 
11- Tereke kayıtları ve tereke kayıtlarında yer alan etnografik eşya lis-

teleri. 
12- Bir olayın resmen tesbitine dair kayıtlar. 
13- Eşkiya takipleri, göçebeler arasındaki anlaşmazlıklar ve yerleşme, 

yaylak-kışlak davaları ile ilgili belgeler. 
14- Savaşa katılan yerli halk ile göçebelerin savaş zamanındaki vazi-

feleri, posta ve menzilhane işleri ile madenler, darphane ve tuzla işletme-
leri ile ilgili belgeler. 

15- Fetva makamından alınan bazı fetva sûretleri. 
16- Ru’yet-i hilâlin tesbitine dair kayıtlar ile dinî günlerin ilanına dair 

fermân ve tezkere sûretleri. 
17- Savaş zamanlarında orduya aynî yardımda bulunan eşrâf ve ileri 

gelenlerin isimleri ile söz konusu kişilerin yapmış oldukları yardımın 
miktar ve cinsine ait belgeler. 

18- Vakıflara ait belgeler. 
19- Bir bölgedeki müslim ve gayr-ı müslim halk arasındaki ilişkilere 

dair belgeler. 
20- Bölgenin ekonomik durumunu aydınlatmaya yarayacak birtakım 

bilgiler. 
21- Sancak veya kazalar dahilinde bulunan köylerin sayısı ve isimle-

rine ait bilgiler. 
22- Bölge halkının kullandığı isim, lakap ve unvanlar hakkında bilgi-

ler. 
23- Halkın kullandığı günlük eşyalar ve yine halkın refah seviyesini 

tesbit edebilmek için yardımcı olacak birtakım bilgiler. 
24- Savaşlar ve yeni teşkil edilmeye çalışılan askerî birlikler için halk-

tan asker temini, zahire temini ve bu hususlarda karşılaşılan güçlüklere 
ait birtakım kayıtlar.”4 

Tüm bu husûslar göz önüne alındığı zaman Şer’iyye Sicilleri’nin tari-
himiz açısından ne kadar önemli bir yer tuttuğu daha iyi anlaşılmakta-
                                                           
4 Rifat Özdemir, “a.g.m.”, F.Ü.S.B.D., c. I, S. 1, Elazığ 1987, s. 192-193; İbrahim Yılmazçelik, 

“Şer’iyye Sicillerinin Toplu Kataloguna Doğru Diyarbakır Şer’iyye Sicilleri”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Sayı: 90, İstanbul, 1994, s. 41-63; Özcan Tatar; “8 Numaralı Antakya 

Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 164, İstan-

bul, 2006. Ayrıca bakınız Feyyaz Gürkan, “Şer’iyye Mahkemeleri Sicilleri Üzerinde Bir Araş-

tırma”, IX. Türk Tarih Kongresi, c. II, Ankara 1988, s. 766-7; Münir Atalar; “Şer’iyye Mahke-

melerine Dair Kısa Bir Tarihçe”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İlimleri Enstitü-

sü Dergisi, S. 4, Ankara 1980, s. 311-312. 
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dır. Zaten son yıllardaki bu konuda araştırmacıların çoğalmasının en 
önemli sebebi, bu kayıtların ihtiva ettiği bilgilerin çok çeşitli ve zengin ol-
malarıdır. 

Şer’iyye Sicilleri’nde her türlü kayıtlar belirli bir usule göre yazılmak-
ta, buna da “sakk-ı şer’î” denilmekteydi. Siciller’deki belgeler incelendiği 
zaman bunların hüccet mi, berât mı, i’lâm mı, fermân mı olduğu belgele-
rin yazılış şekli ve takip edilen metoddan anlaşılmaktadır. Bütün bu ka-
yıtların yazılım şeklini gösteren numuneler sakk kitaplarına yazılmış ve 
Şer’iyye Sicilleri’ndeki kayıtların tanzimi meselesi düzenli ve sağlam bir 
kaideye oturtulmuştur. Şer’iyye Sicilleri’nin ilk dönemlerindeki yazı sitili 
Arapça ve Türkçenin karışımıyla oluşmuştur. Ancak XVII. asırdan itiba-
ren Türkçenin etkisi artmıştır5. 

I- Amasya Şer’iyye Sicilleri 

Amasya Şer’iyye Sicilleri, önceleri Tokat’ta muhafaza edilirken 1991 
yılında Ankara’daki Millî Kütüphâne’ye nakledilmişlerdir. Halen Milli Kü-
tüphâne’deki Şer’iyye Sicilleri’nin muhafaza edildiği kısımda bulunmak-
tadır. Bu sicillerinin tümünün mikro-filmleri çekilmiş olup, araştırmacı-
lara kolaylık sağlaması açısından mikrofilmlerden istifadeleri de sağlan-
maktadır. 

Amasya’ya ait olan Şer’iyye Sicillerinin sayısı 95’tir. İlk sicil H. 1034-
1036 (M. 1624-1626) tarihinden itibaren başlayan defterdir. Son sicil ise 
H. 1290 (M. 1873-1874) tarihli defterdir. Bundan önceki döneme ait olan 
defterler hakkında herhangi bir bilgi olmamakla birlikte, üzerinden uzun 
bir zaman geçmesine de bağlı olarak bir kısmının kaybolduğu, yangın, 
tahribat vs. nedenlerle ortadan kalktığı söylenebilir. 

Yine eldeki mevcut siciller içerisinde tarihler arasında kronolojik ola-
rak pek boşluk yoktur. Sadece 1635-1642 ile 1713-1718 yılları arasın-
daki dönemleri ihtiva eden siciller mevcut değildir. 

II- 71 Numaralı Amasya Şer’iyye Sicili’nin Genel Durumu 

“71 No’lu Amasya Şer’iyye Sicili” Ankara’daki Milli Kütüphâne’de tas-
nif edilmiş olup, 71 numarada kayıtlıdır. 

Envanter No : 71 
Tarihi : H. 1234-1236 / M. 1818-1821 
Sayfa Sayısı : 118 
Yaprak Sayısı : 59 
Toplam Belge : 195 

Sicilin tamamı 118 sayfadır. Ancak 108. sayfadan sonraki sayfalar 
boştur. Aynı şekilde sicilin 74. sayfası da boştur. Belgeler okunaklı olup, 
                                                           
5 Ahmet Akgündüz, a.g.e., c. I, s. 18. 
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defter fazla tahrip olmamıştır. Sicile sayfa numaraları sonradan verilmiş-
tir. Sicildeki belgelerin numaralandırılması ise tarafımızdan yapılmıştır. 

Defterde sicil-i mahfûz ile sicil-i mahfûz defterlû kısımları iç içe bir şe-
kildedir. Tarih sıralamasında genelde bir kronoloji takip edilmiştir. Yazı 
stili okunaklıdır. Bazı belgelerde mahiyeti icabı, Arapça ve Farsça terkip-
lerin olması dilin ağırlaşmasına neden olmuştur. Defterde ta’lik ve rika 
yazı çeşitleri kullanılmıştır. Sicilin birden fazla kâtip tarafından tutuldu-
ğu yazı stilinden anlaşılmaktadır. Tarihlendirmede kimi zaman yazıyla, 
kimi zamanda Arabi rakamlar kullanılmıştır. Sicilin içinde bulunan bel-
ge türlerini ağırlıklı olarak; fermân buyruldu, hüccet, tevzi’ defterleri, 
müfredat defterleri, nasb, vakıf, tereke, mektup ve narhlar oluşturmak-
tadır. 

III- 71 Numaralı Amasya Şer’iyye Sicili’nde Yer Alan Belgelerin 
Kısa Özetleri 

1- İdari Nitelikli Belgeler 

a- Nasb İle İlgili Belgeler 

S.4/B.14: Amasya kadılığına Ahmed Nazif Efendi’nin atandığına dair 
nasb emri ve kâdî dibacesi. 10-15 Mart 1819. 

S.4/B.15: Amasya Kadısı Ahmed’in 1234 senesi Muharremi gayetin-
den (Ekim 1818) itibaren üç ay süre ile yerinin boşalmasıyla bu görev 
Ahmed Nazif Efendi’ye tevcih edildiğine dair Anadolu Kadıaskeri’nden ge-
len atama müraselesi. 

S.4/B.16: Amasya Kadısı Ahmed’in üç ay süre ile görevinden alınma-
sı ve boş olan yerinin Amasya kadısı Ahmed Nazif’e tevcih edildiği sada-
ka buyruldusu hakkında Şubat 1819 tarihli kayıt. 

S.8-9/B.22: Yörükcü Paşa evkâfına mütevelli ta’yin edilen kişinin ve-
fatıyla, boş kalan hissesinin Ürgübü Hoca-zâde Seyyid Mehmed Kâşif’e 
tevcih edilmesiyle ilgili berât sûreti. (13 Şubat 1819). 

S.9/B.23: 1234 senesi Receb-i gurresinden (Nisan sonları 1819) iti-
baren üç ay süre ile Amasya Kazası’nın umûr-ı serdarlığına Serdengeçti-
yân Ağalarından Küçük Seyyid Mehmed Ağa’nın atandığına dair belge 
sûreti. 

S.21-22/B.41: İstanbul ve buraya bağlı Ermenilerin Patriği Bogos, 
Divan-ı Hümâyûn’a sunduğu arz-ı hâlinde, berâtla atanmış olan Amasya 
ve Merzifon’a bağlı Ermeni murahhası Rahip Abraham’ın ölümü ile yeri-
ne 12 Cemâziyelâhir 1234 (10 Nisan 1819) tarihinde Karabet adlı rahibin 
berât-ı şerifle atandığı ve bu kişinin görev süresi içinde gerekli mükellefi-
yetlere uyması ve kanuna aykırı hareket etmemesi husûsu ile ilgili 1 Ni-
san 1819 tarihli berât sûreti. 

S.31/B.58: 4 Şevval 1234 (27 Temmuz 1819) tarihinde vuku’ bulan 
tevcihâta göre Sivas Eyaleti valiliğinin tekrar Lütfullah Paşa’nın uhdesi-
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ne verildiğine dair haberini Amasya’ya getiren Menzilci Mehmed Ağa’nın 
getirdiği buyruldunun hülâsası (10 Ağustos 1819). 

S.31/B.59: Amasya ve Zünnu’n-Abâd kazalarında Kâim-makamlık 
yapan Sâdât-ı Kirâmdan mevlevihâne şeyhi el-Hâc Efendi’nin Eylül baş-
ları 1820 tarihi itibariyle görevinin devam ettiği ve Seyyidlik i’lâmı bulu-
nan kişilerden nâ-marziyye ve ‘arûsiye gibi vergilerin alınmamasına dair 
konuları kapsayan fermân sûreti. 

S.33/B.61: Amasya ahâlisinden Yusuf Ağa’nın A’yân nasb edildiği ve 
adı geçen şahsın adalet ve hakkaniyet içinde görevini yürütmesi gerektiği 
husûslarını içeren 24 Ağustos 1819 tarihli buyruldu sûreti. 

S.33/B.62: 1234 senesi Şevvalinin (Temmuz sonları 1819) başından 
itibaren üç ay süre ile Amasya’nın umûr-u serdarlığının, Amasya ahâli-
sinden es-Seyyid Mehmed Hanif Ağa’ya ihâle ve tefviz olunduğuna dair 6 
Eylül 1819 tarihli Yeniçeri Ağas’nın mektubu. 

S.33/B.63: Amasya’ya müftü olarak Ahmed Necib Efendi’nin tekrar 
atandığını gösteren 22 Ağustos 1819 tarihli mürâsele kaydı. 

S.37/B.70: 1235 senesi Muharreminden (Ekim 1819) üç ay süre ile 
Amasya’nın umûr-u serdarlığının Amasya sâkinlerinden es-Seyyid Meh-
med Hanifi Ağa’ya ihâle olunduğu hakkındaki 19 Ekim 1819 tarihli bel-
ge sûreti. 

S.37/B.71: 1235 senesi Rebîülâhiri başından (Ocak ortaları 1820) üç 
ay süre ile Amasya’nın umûr-u serdarlığının Amasya sâkinlerinden Ev-
katlı-zâde Mehmed Ağa’ya ihâle ve tefviz olunduğu hakkında 27 Ocak 
1820 tarihli Yeniçeriyân Ağası Şerif Ahmed Ağa’nın mektubu. 

S.39/B.73: Vakıf Divânî ve Nısf-ı Malikâne gallesine mutasarrıf olan 
Hüseyin bin Hüseyin’in vefatından sonra mahlûlunun oğulları Mehmed 
Emin ile Mehmed’e tevcih olunması lazım gelirken sadece Mehmed kendi 
üzerine berât alıp kardeşine gadr etmiş. Bu arada aynı yerde mutasarrıf 
olarak bulunan Halil b. Musa’nın ölümüyle ondan boş kalan yerin Meh-
med Emin’e tevcih edildiğine dair berât sûreti. (25 Kasım 1819). 

S.39/B.74: Amasya Kazası’ndaki Hayreddin Köyü tamam malikânesi 
mahsûlundan Kutlu Mülk vakfının 4 hissesinin yarı zaviyedarlığı Meh-
med Emin’e babasından intikâl ettiğine dair Mehmed Emin’e verilen mü-
râsele-i Şer’iyye hakkında 25 Kasım 1819 tarihli belge. 

S.41/B.78: Amasya ve Zünnu’n-Abâd’daki Sâdât-ı Kirâmlar üzerleri-
ne Kaim-makam bulunan Lütfullah Beğ 1235 senesi Ramazanı birinden 
(12 Haziran 1820) itibaren Kaim-makam nasb ve ta’yin edildiği, ayrıca 
sâdât-ı kirâma gerekli alâkanın gösterilmesi ve hiçbir şekilde vergi alın-
maması husûsu ile ilgili olarak Nakibü’l-Eşrâf’dan gelen atama yazısı. 

S.49/B.90: Haremeyn-i Şerifeyn Evkâfı Nazırı Hafız İsa Ağa, Divan-ı 
Hümâyûn’a gönderdiği ‘arzda Amasya’da bulunan Bülbül Hatûn vakfın-
da mutasarrıf olan es-Seyyid Ahmed ve es-Seyyid Mehmed’in kendi rıza-
larıyla bu görevlerinden feragat ettikleri ve bu görevin Amasya kadısının 
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‘ilâmı ile Hafız Halil ve Mehmed Ali’ye tevcih edildiği ve berât-ı şerifin 
mezbûr Ağa’ya sunulduğu buna istinâden de Hafız Halil’e 1234 senesi 
Şevval’inde verilen berât hakkında kayıt (23 Ağustos 1819). 

S.49/B.91: 90. belgede de geçtiği üzere Bülbül Hatûn vakfının muta-
sarrıflığının ikinci kişisi olan Mehmed b. Ali’ye tevcih edildiğini gösteren 
berât hakkında kayıt (23 Ağustos 1819). 

S.60/B.113: 1235 senesi Şevvalinden (Temmuz 1820) 3 ay süre ile 
Amasya’da Yeniçeri Serdarlığına Altmışdört Cemâ’atından Mehmed Ağa’-
nın atandığına dair belge (Temmuz 1820). 

S.72-73/B.132: Hacı Yusuf-zâde Ali Ağa önceden yapmış olduğu mü-
tesellimlik görevini başarı ile yürüttüğü ve ahâlinin teveccühünü kazan-
dığı malûm olduğu için görev süresi 1236 Muharremi başından (Ekim 
1820) itibaren bu görev mezkûr kişiye verildiğine dair Sivas Eyaleti’nden 
gelen buyruldu sûreti (25 Eylül 1820). 

S.75/B.133: Amasya Kadısı Ahmed Nazif’in 1235 senesi Ramaza-
nı’ndan (Haziran 1820) itibaren üç ay süre ile ref’ edilmesi ve yerinin boş 
kalması ile bu görevin müddet-i ‘örfiyye süresi içinde Mevlânâ Şeyh-zâde 
Ahmed Es’ad Efendi’ye nasb edildiğini gösteren ve Anadolu Kadı-askeri 
tarafından gönderilen mürasele. 

S.75/B.134: Amasya Kadısı Ahmed Nazif’in gayet-i şehrâtiden 3 ay 
süre ile ref’ edilmesi ve yerinin boş olması sebebiyle, yerine Mevlânâ 
Şeyh-zâde Ahmed Es’ad’ın 1235 senesi Muharrem-i gurresinden (Ekim 
1820) itibaren atandığına dair mürasele. 

S.75/B.135: Amasya Kadısı Ahmed Es’ad Efendi’nin, Mevlânâ es-
Seyyid Mustafa Edib Efendi’yi Naib olarak 1236 senesi Muharremi gur-
resinden itibaren (Ekim 1820) kendi yerine atadığına dair nasb belgesi. 

S.79/B.145: Amasya müftülüğünün eskiden olduğu gibi, yine Ahmed 
Necib Efendi ‘uhdesinde olduğu ve görevi süresi boyunca Hanefi mezhebi 
doğrultusunda hareket etmesi lâzım geldiği husûsu ile ilgili 11 Ekim 
1820 tarihli belge sûreti. 

S.80/B.147: 1236 senesi Muharremi başından (Ekim 1820) itiba-
ren 6. bölükten Hanifi Mehmed Ağa’nın serdar ta’yin edildiğine dair 
nasb. 

S.90/B.164: 1236 senesi Rebiü’l-âhir gurresinden (5 Ocak 1821) iti-
baren üç ay süre ile Amasya Serdarlığı’nın Seyyid Hacı Bekdaş Ağa’ya 
nasb edildiğini gösteren belge sûreti. 

S.95/B.173: Amasya Kadısı Ahmed Es’ad Efendi’nin kendi yerine Na-
ib olarak atamış olduğu Mustafa Edib Efendi’nin 1236 senesi Recebin-
den (Nisan 1821) itibaren eskisi gibi bu görevi yürütmesine dair Ahmed 
Es’ad Efendi’nin atama yazısı. 

S.97/B.181: 1236 senesi Receb’inden (Mayıs 1821) üç ay süre ile 
Amasya’nın umûr-u serdarlığına Serdengeçti Ağalarından Küçük Ahmed 
Ağa’nın atandığına dair 2 Mayıs 1821 tarihli belge sûreti. 
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S.98/B.182: Amasya Kazası müftülüğünün Ahmed Necib Efendi ‘uh-
desinde olduğu ve mezkûr kişinin vermiş olduğu fetvalarda dikkatli ol-
ması ve Hanefi mezhebi imamlarının içtihadları doğrultusunda hareket 
etmesi gerektiğinden bahsedilerek, fetvalarda kendi isminin yazılması 
husûsu ile ilgili belge sûreti (8 Nisan 1821). 

b- Menzillerle İlgili Belgeler 

S.19/B.38: Van üzerine görevli Doğu Ser’askeri Hafız Ali Paşa’nın 
Der-‘âliyye’ye gönderdiği bir yük hazineyi götüren bu kişinin tatarı İsma-
il’e Amasya Menzilhânesinden güvenilir cebelüler verilmesi ve hazinenin 
emin bir şekilde götürülmesinin sağlanması ile ilgili 8 Temmuz 1819 ta-
rihli belge sûreti. 

S.23-24/B.43: Turhal Menzili’nin düzeni ile ilgili olarak 8 Temmuz 
1819’da gelen fermân sûreti. 

S.24-25/B.44: Turhal Menzili’nin yeniden bir düzene bağlanması do-
layısıyla Sivas Valisi Lütfullah Paşa tarafından vürûd eden buyruldunun 
sûreti. (Haziran sonu 1819). 

S.90/B.163: Sivas Valisi Behram Paşa’nın idaresi dahilinde olan 
menzilhânelerin düzeni, işleyişi ve buradan gelip geçen tatarların ve 
ulakların ihtiyaçlarını giderebilmeleri husûsu ile ilgili olarak Sivas Valisi 
tarafından gönderilen 3 Aralık 1820 tarihli buyruldu sûreti. 

2- İktisadi Nitelikli Belgeler 

a- Para İle İlgili Belgeler 

S.16/B.33: Zamanla ülke genelinde kalb paranın çoğaldığı, alınıp sa-
tılmasının yaygınlaştığı ve kalpazanların yoğunlaştığından bahisle gelen 
emirnâmede; kalb para ve kalb sikke alınıp verilmemesi, ecnâs altun ile 
akçenin tanzim olunan fiyat mukarreresinden fazlaya verilmemesi ve 
kalpazanlarla mücadele edilmesi husûslarını hâvî Nisan ortaları 1819 
tarihli fermân sûreti. 

b- İmdad-ı Menzil, Tevzi’, Salyane, Avarız, Masraf Defterleri, Ver-
gi ve Vergi Tahsili İle İlgili Belgeler 

S.2/B.5: Amasya Sancağı’nın hâvî olduğu kazaların köylerinin isimle-
rini içeren liste. 

S.6-7/B.19: Şâp konusu ile ilgili olarak, alınıp satılması ve bu işle il-
gili tüccarlara müdahale edilmemesi, ülke genelinde şabın satışı ve işle-
nişi husûslarını kapsayan 12 Kasım 1818 tarihli fermân sûreti. 

S.7/B.20: Penbe (Pamuk) vergisi ile ilgili olarak 1234 senesi (1818-
1819) tahsilatının Sivas valisi Lütfullah Paşa’ya iltizâm edildiği ve mez-
kûr verginin toplanması sırasında pamuklu eşyaların vergi bedellerini 
gösteren 16 Aralık 1818 tarihli fermân sûreti. 
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S.8/B.21: Amasya Sancağı’na bağlı olan kazalarda alım satımı yapı-
lan penbe (pamuk) ipliğin ve kozalı pamuğun, resm-i mirîleri olan vergi-
lerin toplanmasına dair ve belirli mahallerde satışı yapılan mezkûr pen-
belerin beher kıyyelerinden birer-ikişer para ve bir akçe resm alınması 
husûsu ile ilgili olarak 16 Aralık 1818 tarihli fermân sûreti. 

S.10/B.25: 1234 senesi Rûz-ı Hızırından-Rûz-ı Kasımına kadar (Ma-
yıs-Kasım 1819) 6 ay süre ile Amasya menzilhânesinin imdâd-ı menzili 
28.000 gurûş olup bu da Hacı Bekdaş Ağa’ya ihâle ve tefviz edilmiştir. 
Mezkûr meblâğın Amasya Sancağı kazalarına ve köylerine taksimâtını 
gösteren 8 Mayıs 1819 tarihli tevzi’ defteri. 

S.11/B.26: 1234 senesi Muharreminden Receb-i şerifi gurresine 
(Ekim 1818-Nisan 1819) kadar Amasya Sancağı’nın mesarifât defte-
ri. 

S.11/B.27: Sancak mesarifâtı olan 14.448 gurûşun Amasya Sancağı 
kazalarına ve taksimatını gösteren tevzi’ defteri (30 Nisan 1819). 

S.12/B.28: Amasya Sancağı’ndan Turhâl Menzilhânesine üç ayda 
i’ane ve imdad olunmak üzere imdadiyye ve hizmet-i mübâşiriyyenin top-
lamı 15.750 gurûş olup bunun taksimatını gösteren 2 Mayıs 1819 tarihli 
tevzi’ defteri. 

S.12-13/B.29: 1234 senesi Muharremi gurresinden Recebine kadar 
(Ekim 1818-Nisan 1819) umûr-u belde için harcanan masrafın, A’yân-ı 
belde, Şehir Kethüdâsı ve Ser-Haciyân ma’rifetiyle taksimatını gösteren 
12 Mayıs 1819 tarihli mesarifât defteri. 

S.13/B.30: Amasya şehrindeki masrafların toplamı olan 79.431 gu-
rûşun Amasya Mahalleleri, kaza ve köylerine taksimatını gösteren tevzi 
listesi (16 Mayıs 1819). 

S.17/B.34: Kılâ-ı Hâkâniye ve Donanma-yı Hümâyûn için lâzım olan 
280.000 vukiyye bakırın Ergani ma’deninden alınıp Tokat kalhânesinde 
tıbh ettirildikten sonra Samsun iskelesine ve buradan da deniz yoluyla 
İstanbul’a gönderilmesi ile ilgili olarak, gerekli dikkat ve ihtimamın gös-
terilmesi husûsunu hâvî 10 Nisan 1819 tarihli fermân. 

S.18/B.36: 1234 senesine ait olan (1818-1819) imdâd-ı hazeriyyenin 
ikinci taksitinin zamanı içinde tamamen toplanıp teslim edilmesi ile ilgili 
olarak 26 Haziran 1819 tarihli buyruldu sûreti. 

S.18/B.37: 1234 senesine ait (1818-1819) imdâd-ı hazeriyyenin ikin-
ci taksitinin tahsili ile ilgili olarak Sivas mahkemesinden gelen pusula 
sûretinde; harc-ı bâb, harc-ı buyruldu ve hizmet-i mübâşiriyye gibi gi-
derlerin toplamı 2024 gurûş olup bunun Amasya Sancağı kazalarına 
taksimâtını gösteren 4 Temmuz 1819 tarihli tevzi’ defteri. 

S.19/B.39: Donanma-yı hümâyûn ihtiyacı olan ve kalıba dökülecek 
toplar için Ergani madeninin 1232 senesi (1816-1817) hasılâtından olan 
iki yüz seksen bin vukiyye bakırın Tokat’tan yüklenilip Samsun iskelesi-
ne götürülmesi ücreti ve araba tedariki ile ilgili olarak Amasya kazaları-
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nın hissesine düşen 600 arabanın taksimatını gösteren tevzi’ defteri (4 
Temmuz 1819). 

S.25/B.45: Amasya Sancağı’nın hâvî olduğu kazalardan Gümüş ma’-
Hacı Köyü ile Zeytûn Kaza’sı hariç diğer dokuz kazanın Turhal Menziline 
senede iki ay i’ane ve imdâd eylemeleri için üzerlerine düşen 11.250 gu-
rûşun taksimatını gösteren 30 Temmuz 1819 tarihli tevzi’ defteri. 

S.25/B.46: Amasya Sancağı’na gelen fermân mûcebince tekâlif-i pa-
dişâhiden Amasya Kazası’na isabet eden meblâğdan, burada vâki’ Yöri-
kân karyelerinden Bekir, Aksalur ve Çavuş karyelerinin 110 parayı edâ 
etmek üzere huzur-u şer’de tanzim edildiğini gösteren belge sûreti. 

S.25/B.47: Veray Kazası’nda vâki’ Yörikân karyelerinden altı tanesi-
nin, mezkûr Kazaya isabet eden tekâlif-i padişahiden yedi payından biri-
ni ödemeleri hakkında belge. 

S.25/B.48: Zünnu’n-Abâd Kazası’na bağlı Köse Eyyüb karyesinde sâ-
kin Yörikân ta’ifesinin zikr olunan kazaya isabet eden tekaliften 60 his-
seden 5 hisse vermesine dair 19 Ocak 1819 tarihli belge sûreti. 

S.26/B.49: Mirî şâbın alınıp satılması ile ilgili olarak bazı husûslara 
dikkat edilmesi konusunda 9 Kasım 1819 tarihli fermân sûreti. 

S.27-28/B.50: Van üzerine görevli Doğu Seraskeri Hafız Ali Paşa’nın, 
maiyyeti için Amasya’dan toplanacak olan toplam 69 aded süvari ile 
bunların bedeliyesi ile diğer muhtelif giderlerin yekünü 41.450 gurûş 
olup, bunun Amasya mahalleleri, kazaları ve köylerine taksimatını gös-
teren tevzi’ listesi (9 Ağustos 1819). 

S.30/B.56: Tütün işi ile uğraşan tüccarların yüklerini alıp Amasya’ya 
getirip, burada satmaksızın Tokad’a götürmeleri sırasında, Amasya güm-
rükçüsünün haksız yere bu tüccarlardan vergi aldığı şikâyet konusu ol-
muştur. Bu hususla ilgili olarak gelen 20 Temmuz 1819 tarihli buyruldu 
da ancak bir yerde alışveriş olduğu takdirde, gümrük vergisi alınacağı 
bunun haricinde verginin alınmaması hususu ile ilgili kayıt. 

S.38/B.72: 1235 senesi (1819-1820) rûz-ı kasımından rûz-ı hızırına 
kadar altı ay süre ile Amasya şehrinden gelip geçen ulaklara zorluk çı-
kartılmaması, Paşalar ve elçilerin gelip geçişlerinde hayvanları ile ilgili 
husûslar ve Amasya şehrinin imdâd-ı menzil için ödemesi gereken meb-
lâğın 33.000 gurûş olduğu ve bunların kazalara ve karyelere taksimini 
gösteren tevzi’ defteri (Ekim sonu 1819). 

S.43/B.80: Van maslahatına memûr hâlâ Şark tarafı Ser-‘askeri Dev-
letlû el-Hâc Hafız Ali Paşa’nın maiyyetindeki askerlerin tayinâtları için 
arpa ve buğday alınıp bedellerinin ödenmesi husûsunda önceden belir-
lenmiş fiyatlara 10’ar akçe zam verilip toplam tutarla zahire alınması ve 
bu işlerle görevli kişilerin mesârifatlarının toplamının belirlendiği Sivas’-
tan gelen pusula sûreti (20 Ocak 1819). 

S.43/B.82: 1235 senesine mahsûben (1819-1820) Amasya Sancağı 
kazalarından yedi aded kazadan tahsil edilecek mübâya’a bedeli ve hiz-
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met-i mübâşiriyye 5500 gurûş olup, bunun kazalara göre taksimatını 
gösteren 23 Kasım 1819 tarihli tevzi’ defteri. 

S.43/B.83: Yeniçeriler, Topçu ve Top arabacı ve Tersâne-i ‘Amire 
Ocakları tayinâtları için hassa kasab başısı es-Seyyid Ali Ağa’nın marife-
tiyle tesbit edilmiş koyun etinin temini için Rumeli’den toplanacak mik-
tar ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığı için geri kalan kısmının Ana-
dolu’dan temini hususunda Amasya Sancağı kazalarının hissesine dü-
şen bin baş koyunun bedelinin nakden tahsil olunması ve hazineye irsâli 
konusunda gelen 23 Eylül 1819 tarihli fermân sûreti. 

S.44-45/B.84: 1234 senesi Receb-i şerifinden (Nisan 1819) 1235 se-
nesi Muharremi gurresine (Ekim 1819) kadar umûr-u sancak için belli 
olan mesârifât defteri hakkında 14 Kasım 1819 tarihli belge. 

S.45/B.85: Amasya Sancağı’nın 1235 senesi (1819-1820) mesarifâtı 
olan 63447.5 gurûşun Amasya Sancağı’nın hâvî olduğu yedi tane kazaya 
tevzi’ olduğunu gösteren 16 Kasım 1819 tarihli belge. 

S.45-46/B.86: 1234 senesi Receb-i şerifinden (Nisan 1819) 1235 se-
nesi Muharremi gurresine (Ekim 1819) gelinceye kadar belde işleri için 
A’yân-ı Belde, Şehir Kethüdası ve cümle ma’rifeti ile vâki’ olan mesarifât 
defteri hakkında (16 Kasım 1819). 

S.46/B.87: Toplam 79.227 gurûş olan mesarifâtdan, Amasya mahal-
leleri ve Nahiye-i Erba’a kurâlarına isabet eden meblağın taksimatı ile il-
gili Aralık başı 1819 tarihli belge. 

S.52/B.97: Amasya kazalarından 1235 senesine (1819-1820) mah-
sûb olmak üzere tahsil edilecek bedel-i nüzûl hânesi hakkında fermân 
sûreti (Ekim 1819). 

S.53/B.98: Amasya’ya bağlı kazalardan 1235 senesine mahsûben 
(1819-1820) hânehâ-i bedel-i nüzûl ve hânehâ-i bedel-i avarız defteri. 

S.55/B.102: Darbhâne-i ‘Âmire tarafından idare olunan mirî şâb mu-
kâtaasının 1234 senesinden 1236 senesine kadar (1818-1821), Marutiye 
ve Gürûs şâbhânelerinin işletilmesi, şâbın imâl ve satışı iltizam usulü ile 
Hafız Mehmed’e ihâle ve tefviz olduğu, şâbla ilgili olarak şâbın alınıp sa-
tılmasından, şâbhâne-i mezkûrelere bağlı olan yerlerde, başka yerlere ait 
olan şâbın satılmaması gibi birçok husûsu hâvî 4 Mayıs 1820 tarihli fer-
mân sûreti. 

S.56/B.103: 1235 senesine ait olarak (1819-1820) senede iki taksit 
olarak alınan imdâd-ı hazeriyyenin birinci taksitinin toplanması ile ilgili 
olarak Sivas Mütesellimi İbrahim Ağa’ya 23 Şubat 1820 tarihinde gelen 
buyruldu sûreti. 

S.56/B.104: 1235 senesine mahsûben (1819-1820) Amasya’dan top-
lanılacak imdâd-ı hazeriyyenin birinci taksitinin bedelini gösteren ve Si-
vas’tan gelen 19 Şubat 1820 tarihli pusula sûreti. 

S.56/B.105: Amasya Sancağı’na ait olan imdâd-ı hazeriyyenin birinci 
taksiti ile hizmet-i mübâşiriyyenin toplamı 5400 gurûş olup, bunun 
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Amasya Sancağı kazalarına taksimatını gösteren tevzi’ listesi (28 Şu-
bat-1 Mart 1820). 

S.56/B.106: Devriyye vergisinin tahsili için Sivas Valisi Behram Paşa 
tarafından Amasya, Tokad ve İblikli kazaları kadılarına hitaben gönderi-
len 26 Mayıs 1820 tarihli buyruldu sûreti. 

S.61/B.115: 1235 senesine ait olarak (1819-1820) ödenecek olan im-
dâd-ı hazeriyyenni ikinci taksitinin 14 Nisan 1820 tarihine kadar yetiş-
mesi ve toplanacak verginin tam ve zamanında tahsiline dikkat edilmesi 
husûsunda Sivas Valisi Behram Paşa tarafından gönderilen buyruldu 
sûreti. (18 Nisan 1820). 

S.61/B.116: Amasya kazalarına isabet eden ve ödenecek olan imdâd-
ı hazeriyyenin ikinci taksitinin meblâğını ve kazalara göre tevzi’ini göste-
ren Sivas mahkemesinden mahreç pusula sûreti (Nisan ortaları 1820). 

S.62-63/B.117: 1235 senesi (1819-1820) Rûz-ı hızırından Rûz-ı kası-
mına kadar 6 ay süre ile gelip geçen ulaklar ve elçiler için 40 baş attan 
fazlasının vilayet tarafından verileceği ve medine-i mezbûrun imdâd-ı 
menzilinin tutarının 33.000 gurûş olup bunun toplanması ile de Amasya 
sâkinlerinden Hacı Yusuf-zâde İbrahim’in görevli olduğunu ve tahsilat 
yapılacak mahalle, kaza ve köyleri gösteren 28 Nisan 1820 tarihli tevzi’ 
defteri. 

S.63-64/B.118: 1235 senesi Muharreminden, Cemâziyelâhir sonuna 
kadar (Ekim 1819-Mart 1820) umûr-u sancak için yapılan masrafın 
müfredat defteri hakkında 8 Mayıs 1820 tarihli kayıt. 

S.64/B.119: Mesârifâtın toplamı 83.041 gurûş olup bunun Amasya’-
nın hâvî olduğu yedi aded kazaya taksimatını gösteren 6 Mayıs 1820 ta-
rihli tevzi’ defteri. 

S.64/B.120: 1235 senesi Muharreminden Cemâziyelâhiri’ne (Ekim 
1819-Mart 1820) kadarki süre içerisinde, umûr-u belde masrafını göste-
ren defter-i müfredât (6 Mayıs 1820). 

S.65-66/B.121: Meblâğ-ı mezbûr 79.227 gurûşun mahalle ve köylere 
göre taksimatını gösteren tevzi’ defteri. 

S.69/B.124: Rüsûm-ı devriyye, hizmet-i mübâşiriyye ve Turhal men-
ziline iki aylık i’ane tutarı olan 17.500 gurûşun Amasya’nın yedi aded 
kazasına taksimatını gösteren 26 Haziran 1820 tarihli tevzi’ defteri. 

S.69/B.125: 1233 senesine ait olarak (1817-1818) Ergani madeninin 
hasılâtından 300 bin vukiyye bakırın Tokat kalhânesinde işlenmesi ve 
buradan Samsun İskelesi’ne gönderilmesi husûsları için gerekli olan 
araba tedariki ve bu arabalardan Amasya Sancağı’nın yedi aded kazası-
nın hissesine düşen miktarı gösteren 24 Mayıs 1820 tarihli tevzi’ liste-
si. 

S.69/B.126: Sivas Valisi tarafından Amasya’da matlûbât mu’tadeleri-
nin tahsiline görevlendirilen kişiye hizmet-i tahsildariyye ve diğer bazı iş-
ler için alınacak masrafın toplamı 7500 gurûş olup, bunun Amasya’nın 
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yedi aded kazasının hissesine düşen taksimatı gösteren 24 Mayıs 1820 
tarihli tevzi’ listesi. 

S.70/B.127: Haziran 1820 tarihli altun rayici hakkında Amasya 
mahkemesine vürûd iden fermân sûreti. 

S.76/B.136: Saçma, kurşun, fişenk ve külçe kurşunun rayici, işletil-
mesi vd. husûslar hakkında gelen emir ile Amasya ve tevâbi kazasının 
saçmacılığı 1236 senesi Muharremi gurresinden (9 Ekim 1820) Zilhicce 
sonuna değin (30 Ağustos 1821) bir sene süre ile Seyyid Hafız Mehmed’e 
ilzâm olunduğuna dair fermân sûreti (20 Mart 1820). 

S.76-77/B.137: Rumeli ve Anadolu’da vâki tüm Osmanlı ülkesinde 
i’mâl ve kalıplanan saçma, fişenk ve kurşunun alınıp satılması inhisar 
(tekel) usulü serbestiyyet üzere zabt ve idare edilmesi husûsu ile Amasya 
saçmacıbaşılık mukâtaasının bir sene ile (Ekim 1820-Ağustos 1821) 
Seyyid Hafız Mehmed’e ilzâm edildiği ve buna göre belli olan bedeli tefviz 
ve ilzâm etmesi konusunda şartnâme sûreti. 

S.77/B.138: Amasya kazasının bedel-i maktu’ zecriyye vergisi (Alkol-
lü içkilerden alınan vergi) hissesinin Ağustos başından itibaren toplana-
cağı ve 1100 gurûşun 1235 senesine (1819-1820) ait olarak yerli yerin-
den toplanarak bu işle görevli olan mübâşire teslim edilip, İstanbul’daki 
zecriyye sandığına teslim edilmesi husûsu ile ilgili olarak 26 Haziran 
1820 tarihli fermân sûreti. 

S.78/B.141: 1236 senesine (1820-1821) ait olarak lâzım olan et ihti-
yacı için devamlı olarak Rumeli’den alınan etlerin ta’yinat ihtiyacına yet-
memesi nedeniyle Anadolu’dan koyun alınması sûretiyle et ihtiyacının 
giderilmesi ile ilgili olarak, Amasya’dan alınacak koyun ve keçilerin cinsi 
ve fiyatını içeren 11 Ekim 1820 tarihli fermân sûreti. 

S.78/B.142: 1236 senesine (1820-1821) mahsûben Amasya ve kaza-
larına isabet eden ağnam bedeliyesi ve hizmet-i mübâşiriyyenin toplamı 
5500 gurûş olup kazaların hissesine düşen miktarı gösteren tevzi’ liste-
si (22 Ekim 1819). 

S.79/B.143: 1236 senesine ait (1820-1821) olarak Muharremin ba-
şından (Ekim 1820) itibaren senede iki taksit olarak alınan imdâd-ı ha-
zeriyyenin birinci taksitinin Amasya Sancağı kazalarına isabet eden 
meblâğını gösteren ve Sivas Valisi Behram Paşa tarafından gönderilen 15 
Ekim 1820 tarihli buyruldu sûreti. 

S.79/B.144: İmdâd-ı hazeriyyenin birinci taksiti ile hizmet-i mübâşi-
riyyenin toplamı olan 1653,5 gurûşun madene bağlı olmayan yedi aded 
kazanın hissesine düşen meblâğı gösteren belge. 

S.81-82/B.149: 1235 senesi Receb’inden (Nisan 1820) 1236 senesi 
Muharremi başına kadar (Ekim 1820) sancak için yapılan masrafın def-
ter-i müfredâtı hakkında 23 Ekim 1820 tarihli belge sûreti. 

S.82/B.150: Meblâğ-ı mezbûr olan 85041 gurûşun Amasya’nın kaza-
larından yedi tanesine taksimini gösteren tevzi’ defteri. 

227



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14

S.82-83/B.151: 1235 senesi Recebinden (Nisan 1820) 1236 senesi 
Muharremi gurresine kadar (Ekim 1820) umûr-u memleket için harca-
nan masrafın müfredât defteri hakkında 23 Ekim 1820 tarihli belge sû-
reti. 

S.83-84-85/B.152: 151. belgede geçen mezkûr masrafın tutarı olan 
95.067 gurûşun Amasya Kazası Mahalleleri ve Nahiye-i Erba kurâlarına 
taksimatını gösteren tevzi’ defteri. 

S.86-87-88/B.155: 1236 senesi Rûz-ı hızırından Rûz-ı kasımına ka-
dar altı aylık süre ile (1820-1821) Amasya’nın imdâd-ı menzili için 
40.000 gurûş verilmesi ve idâre-i menzil-i mezbûr Mizan oğlu Hasan 
Alemdar’ın ‘uhdesine ihâle ve tefviz olunmuş olup, bu meblağın Amasya 
mahalleleri ve kazalarına göre taksimatını gösteren tevzi’ listesi (Kasım 
başları 1820). 

S.88/B.157: Çeşitli konularla ilgili olarak yapılan (duhân bahâ, rü-
sûm-ı devriyye, kahve bahâ vs.) masraflar mukâbilinde Amasya Sancağı 
hissesine düşen payın kazalara göre taksimatını gösteren 14 Kasım 
1820 tarihli belge sûreti. 

S.90/B.161: Altın rayici husûsu ile ilgili olarak 21 Aralık 1820 tarihli 
fermânın hülâsası. 

S.90-91/B.165: Ergani maden-i hümâyûnunun 1233 senesi (1817-
1818) hasılâtından 300.000 vukiyye nuhâsın (Bakır) Tokat kalhânesine 
götürülmesi, burada kalıplara dökülmesi ve buradan Samsun’a oradan 
da Darbhâne-i ‘âmire’ye götürülmesi için gerekli olan arabanın tedariki 
ve diğer bazı konuların temin edilmesi husûsunda 17 Temmuz 1820 ta-
rihinde gelen fermân sûreti. 

S.91/B.166: 1234 senesinde (1818-1819) Van maslahatı için Sivas’tan 
toplanan zahirenin bakâyasının tümünün tahsili için mübâşir ta’yin bu-
yurulan Hacı Hüseyin Efendi’nin, çeşitli giderlerinin tutarı olan masraf 
3410 gurûş, toplanacak zahire bedelininde 20304 gurûş olduğunu göste-
ren Sivas mahkemesinden gelen 21 Aralık 1821 tarihli pusula sûreti. 

S.91/B.167: Mezkûr Mübâşir Hacı Hüseyin Efendi’nin, görevi icabı 
gideri olan toplam 5.000 gurûşun Amasya kazalarına tevzi’ olunan defte-
ri hakkında belge (11 Aralık 1820). 

S.94/B.171: Tuna sahilinde yapılan kalenin inşâ’atı masrafından 
1230 senesine (1815) ait olan ve Amasya Sancağı’nın ödemesi gereken-
den 2.259 gurûşun borç olarak kaldığı, bunun ödenmesi ile ilgili olarak 
da Sivas Valisine gelen fermân ve onunda yolladığı buyruldu mûcebince 
borcun görevli kişiye ödendiği husûsundaki i’lâm kaydı (16 Ocak 1821). 

S.94/B.172: Sivas Valisi Süleyman Paşa’nın Sivas’a teşriflerinin du-
yurulması husûsu ile görevli Enderun Ağalarından Alemdar Hacı Vahi-
düddin Ağa’nın, hizmet-i mübâşiriyye ve diğer masraflarının toplamı 
5.500 gurûş olup bunun Amasya Sancağı kazalarına taksimatını göste-
ren 16 Ocak 1821 tarihli tevzi’ defteri. 
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S.95/B.174: 1236 senesine ait olarak (1820-1821) Amasya Sancağı’-
na isabet eden imdâd-ı hazeriyyenin ikinci taksitinin ödenmesi husû-
sunda Sivas Valisi Süleyman Paşa tarafından gelen buyruldunun özeti 
(11 Nisan 1821). 

S.95/B.175: 1236 senesi (1820-1821) imdâd-ı hazeriyyesinin ikinci 
taksiti olan ve Amasya Sancağı’nın ödemesi lâzım gelen meblâğ 1103,5 
gurûş ve 48,5 akçe olup bu konu ile ilgili olarak Sivas mahkemesinden 
gelen 6 Nisan 1821 tarihli pusula sûreti. 

S.95/B.176: Mâl-ı hazeriyyeden 1103,5 gurûş ve 48,5 akçeden yalnız 
madene bağlı olan dört aded kazanın hisse-i mûsibesi ile zikr olunan be-
dellerin madene bağlı olmayan yedi aded kazanın hissesini gösteren 30 
Haziran 1821 tarihli belge. 

S.97/B.180: Doğuya gönderilecek askerlerin masrafının Amasya ka-
zalarına göre taksimatını gösteren tevzi’ listesi (14 Nisan 1821). 

S.98/B.183: 1236 senesi Muharremi gurresinden (9 Ekim 1820) Re-
ceb-i şerifi gurresine (4 Nisan 1821) kadar sancak masrafını gösteren 
defter-i müfredât (24 Nisan 1821). 

S.98/B.184: Mesarifât olunan 102.609 gurûşun Amasya Sancağı ka-
zalarına taksimatını gösteren tevzi’ defteri. 

S.99-100/B.185: 1236 senesi Muharremi gurresinden (9 Ekim 1820) 
Receb-i şerifi gurresine (4 Nisan 1821) kadar belde için masrafı gösteren 
defter-i müfredât (24 Nisan 1821). 

S.100-101/B.186: Meblâğ-ı mezbûr 111.564 gurûş olan masrafın 
Amasya mahallelerine ve nahiyyelerine bağlı köylere taksimatını göste-
ren 24 Nisan 1821 tarihli tevzi’ listesi. 

S.102/B.187: Amasya Sancağı’nda menzilkeş olan olmayan 9 aded 
kazanın Turhal menziline senede iki ay verdiği i’ane ve imdâddan 1236 
senesine (1820-1821) ait olmak üzere toplam 16.800 gurûşun 9 aded 
kazalara taksimatını gösteren tevzi’ listesi (2 Mayıs 1821). 

S.102-103/B.188: 1236 senesi Rûz-ı hızırından Rûz-ı kasımına ka-
dar 6 ay süre ile Amasya’dan gelip geçen elçiler ve ulakların gerekli ihti-
yaçlarının giderilmesi ile ilgili olarak Amasya’nın imdâd-ı menzili 47.000 
gurûşdur. Bunu tahsil etmek üzere de Yörükcü Osman’a ihâle ve tefviz 
olunmuştur. Bu meblâğın Amasya kazalarına taksimatını gösteren 2 Ma-
yıs 1821 tarihli tevzi’ listesi. 

S.103/B.189: Doğu Ser’askeri Hüsrev Mehmed Paşa ma’iyyetine ace-
le olarak Amasya’dan gönderilecek askerin, başbuğuna verilecek meblâğ 
ile bu askerin isticâline gelen Nazır Ağa’ya verilen bedelin yedi kazaya 
göre taksimatını gösteren 2 Mayıs 1821 tarihli tevzi’ listesi. 

S.104-105/B.190: Amasya’dan gönderilecek olan 158 nefer süvari-
nin harcırahı olan 14.000 gurûşun Amasya mahalleleri ve nahiyyelerine 
bağlı köylerinin hisselerine düşen meblâğı gösteren 6 Mayıs 1821 tarihli 
tevzi’ listesi. 
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S.105-106/B.191: 1234 senesine (1818-1819) ait olarak Ergani ma-
deni hasılâtından 300.000 vukiyye nuhasın (bakır) Tokat kalhânesinde 
kalıba dökülerek buradan Samsun İskelesi’ne oradan da İstanbul’a gön-
derilmesi husûsu ile ilgili olarak araba ve hayvan temininden diğer ge-
rekli işlere kadar birçok konuyu kapsayan 18 Nisan 1821 tarihli fermân 
sûreti. 

S.106-107/B.192: 1233 senesine (1817-1818) ait olarak alına-
cak olan zahirenin fiyatı 51.000 gurûş olup zahire sahiplerine bu-
nun ödenmesi husûsunda sâdır olan 15 Kasım 1820 tarihli fermân 
sûreti. 

S.107/B.193: 1234 senesine (1818-1819) ait olan ve Ergani made-
ninden temin edilecek olan 300.000 vukiyye bakırın Tokat kalhânesine 
ve oradan da Samsun İskelesi’ne sevki işleri için Amasya Sancağı kaza-
larının te’min etmesi gereken 600 arabanın kazalara göre taksimini gös-
teren tevzi’ listesi. 

c- Narhla İlgili Belgeler 

S.1/B.1: 13 Cemâziyelulâ 1236 tarihinde (16 Şubat 1821) pamuk ti-
careti ile uğraşan esnafa verilen narh. 

S.1/B.2: 1236 senesi Cemâziyelâhiri’nin 11. gününde (16 Mart 1821) 
Amasya’da pamukçu esnafının sattığı hallaç ve pamuğun batmanına ve-
rilen 16 Mart 1821 tarihli narh kaydı. 

S.1/B.3: 1236 senesi Şa’bânın 11. günü (14 Mayıs 1821) göncü esna-
fına verilen narh. 

S.3/B.6: 15 Cemâziyelevvel 1234 (10 Mart 1819) tarihinde Amasya’-
daki pamukçu esnafına verilen narh. 

S.3/B.7: 15 Zilka’de 1234’te (6 Eylül 1819) Amasya’da satılan koyun 
eti ve kuyruğuna verilen narh kaydı. 

S.3/B.8: Kasabbaşının isteğiyle, 20 paraya kadar narh verilen koyun 
etinin 26 paraya kadar satılabileceğini gösteren 16 Mayıs 1819 tarihli 
narh kaydı. 

S.3/B.9: 17 Rebîülâhir 1235 (4 Şubat 1820) tarihinde gümüş nalının 
ve kara sığır nalının narhı hakkında kayıt. 

S.3/B.10: 27 Receb 35 (10 Mayıs 1820) tarihinde koyun eti ile ilgili 
narh kaydı. 

S.3/B.11: 24 Temmuz 1820 tarihli don yağı, mum ve kuyruğun kıy-
yesine verilen narh hakkında kayıt. 

S.3/B.12: 17 Zilhicce 1235 (25 Eylül 1820) tarihinde mor koyunun 
etine ve kuyruğuna verilen narh kaydı. 

d- Cizye İle İlgili Belgeler 

S.37/B.69: 1235 senesi (1819) Amasya kazasına ait cizye boğçasının 
pusulası. 
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3- Sosyal Nitelikli Belgeler 
a- Alacak, Verecek, Miras-Mal Davası ve Borçlarla İlgili Belgeler 
S.5/B.17: Gümüşlüzâde Mahallesi sâkinlerinden Cakcık oğlu Giyorg 

adlı zimmînin Gazgancı Mahallesi sâkinlerinden Ebubekir b. Mehmed ile 
aralarındaki mal davası sonucu Giyorg’a verilen 10 Mart 1819 tarihli 
hüccet sûreti. 

S.6/B.18: Üçler Mahallesi sâkinlerinden iken vefat eden Ömer b. Re-
ceb’in mallarının varisleri arasında paylaştırılmasından bir müddet son-
ra, Ömer’in kardeşi olan Osman’ın, varislerin hissesine düşen bir bağ ile 
ilgili olarak davacı olması ve yapılan duruşma sırasında şahitlerin din-
lenmesi sonucu, Osman’ın haksız olduğunun anlaşıldığına dair 12 Mart 
1819 tarihli hüccet. 

S.15/B.32: Medine-i Amasya Mahallâtından Gümüşlü-zâde Mahalle-
si sâkinlerinden Avıdık ve kız kardeşi Kadre isimli zimmîlerin mahkeme-
ye başvurarak, babaları ve anneleri öldüğünde kendilerine intikal eden 
malları yaşları küçük olduğu için amcaları Toros isimli zimmînin tasar-
rufunda bulunduğunu söyledikleri ve şu an için yaşlarının bâliğ olma-
sıyla kendilerine ait olan malları amcalarından aldıklarını beyân ettikleri 
18 Haziran 1819 tarihli hüccet. 

S.31/B.57: Kurşunlu Mahallesi sâkinlerinden Seyyid Mehmed Ağa’-
nın, zahire kıtlığı olduğu bir yılda ahâliden özellikle zimmîlerden faizle 
para aldığı ve işlettiği yolunda bazı kişilerin şikâyette bulunmaları ve bu 
kişinin bu iddiaları reddetmesi ile ilgili 19 Ağustos 1819 tarihinde verilen 
hüccet. 

S.32/B.60: Ayşe Hatûn isimli kişi 21 yıl önce kedisine ait olan bir kı-
ta ‘bağın gelirinden bir kısmını, vefatından sonra ruhuna cuma geceleri 
Yasin-i Şerif okutulması şartıyla vakfederek, mütevelliliğine kızı Zeyneb 
ile onun çocuklarını tayin etmiştir. Zeyneb’in vefatıyla buranın idaresi 
kızı Fatma’ya geçmiş, Fatma da mahkemeye başvurarak buranın geliri-
nin tümünü kendisi almak istediğini söylemiştir. Yapılan duruşma sıra-
sında şahitlerin dinlenmesi ve fetvalara bakılması sonucu böyle bir şeyin 
olamayacağına dair verilen karar ile ilgili Fatma Hatûn’a verilen hüccet 
sûreti (19 Ağustos 1819). 

S.35-36/B.67: Kavak Çayırı adlı mahalde bulunan bağın sahibi olan 
Conkoğlu adlı kişinin, Seyyid Mehmed’in bu bağı fuzûli olarak işgal etti-
ğini söylediği, Seyyid Mehmed’in ise; verdiği ifadede adı geçen bağın yarı 
hissesine sahip olan Conkoğlunun hissesini bundan 14 sene önce kız 
kardeşi Şerife Hatun’a sattığını, Şerife Hatun’un da bağın tümüne sahip 
iken kendisine satış yaptığını söylediği, ancak bu sırada Şerife Hatun’un 
ölmesi sebebiyle kendisinin parayı veremediğini beyân ettiğine dair 23 
Eylül 1819 tarihli hüccet sûreti. 

S.50/B.93: Amasya’nın Devehâne Mahallesi sâkinlerinden iken vefat 
eden Ali Efendi kızı Emine Hatun’un malları, kızları Fatıma, Rukiyye ve 
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Hanife ile bu kişinin erkek kardeşinin oğulları olan Ömer ile başka yerde 
olan ve ölüp ölmediği belli olmayan Mehmed’e intikâl etmiştir. İntikal 
sonrasında Ömer, kendisine intikal eden mallar husûsunda Fatıma, Ru-
kiyye ve Hanife’ye dava açmış, mal yüzünden çıkan bu anlaşmazlığın çö-
zümü ile ilgili olarak da şehrin ileri gelenleri araya girmesi sonrasında 
anlaşma sağlandığına dair hüccet sûreti (10 Aralık 1819). 

S.51/B.94: Medine-i Amasya mahallelerinden Hacı İlyas Mahallesi sâ-
kinlerinden Halil Ağa kızı Kaya Hatun’un validesi Zübeyde Hatun, 30 yıl 
önce gelirini kendisine ve evlatlarına hayır dualar okunması için vakf ettiği 
bağ ile bağçenin bir kısmını, Mukdisi Moses isimli bir zimmî zabt ettiğinin 
iddia edildiği, bu husus ile ilgili Moses’in, merhûm Zübeyde Hatun’un ha-
yatta iken burayı kendisine 3.000 gurûşa sattığını söylediği ve konu ile il-
gili şahitlerin mahkemede dinlenmesinden sonra buranın vakıf olduğuna 
kanaat getirildiğine dair 8 Aralık 1819 tarihinde verilen hüccet sûreti. 

S.52/B.96: Bayezid Paşa Mahallesi sâkinlerinden Mehmed oğlu Salih 
ve Abdullah kardeşler; babalarına, dedelerinden intikâl eden mirası ba-
balarının vefatı dolayısıyla alamadıklarını söyleyerek, mezkûr miras ma-
lını halalarının kocası Ali adlı kişinin ahz ettiğini ve Evkâtlızâde Mehmed 
Ağa’ya sattığını söyleyerek, kendi hisselerinin verilmesini istemişlerdir. 
Mehmed Ağa ise davacıların dedeleri olan şahsın bedel-i iltizâmdan câ-
nib-i mirîye olan borcu dolayısıyla malının müzâyede yoluyla satıldığı ve 
kendisinin de aldığını söyleyerek, bunu da şahitlerle mahkeme huzurun-
da ispatlayarak davacıların davadan men edildiklerine dair 28 Aralık 
1819 tarihli hüccet. 

S.53/B.99: Hazinedarbaşı Mehmed Şakir Ağa’nın Amasya’da bulu-
nan emlâkinde oturan Amasya Hanedanından Abdulvasi Çelebizâde Mu-
hiddin Efendi’nin 1231, 1232, 1233 senelerine (1815-1818) ait olan bor-
cunu ödediğine dair hüccet (Mart başı 1820). 

S.54/B.100: Hacı İlyas Mahallesi sâkinlerinden iken Şam’da vefat 
eden Gözlemecioğlu Hacı İbrahim’in mirasının varisleri arasında paylaş-
tırıldığı ve aralarında alacak verecek kalmadığını gösteren 23 Ocak 1820 
tarihli hüccet. 

S.85/B.153: Ebros isimli zimmî, Gemici oğlu Karabet adlı şahıstan 
mahkemede davacı olarak, kendisinin ölmüş olan karısının önceleri bir 
Yahudi ile olan şirket ortaklığından hissesine düşen meblâğın (25.000 
gurûş) tahsili için, mezkûr Karabet isimli şahsı vekil ta’yin ettiğini ve Ka-
rabet’in de bu parayı gidip tahsil ettiğini, Karabet’in bu parayı faizle ça-
lıştırdığını ve zimmetine geçirdiğini söyleyerek davacı olduğu, Karabet’in 
bu iddiaları reddettiği, şahitlerin dinlenmesi sonucunda Karabet’in haklı 
olduğu ve Ebros’un yalan söylediğinin ortaya çıktığına dair hüccet sûre-
ti (29 Ekim 1820). 

S.86/B.154: Müteveffâ Ali oğulları Hüseyin Arif ile Mehmed’e, baba-
larından miras olarak kalan bağ, babalarının sabit bir borcuna istinaden 
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Mağruc nâm zimmîye satılmış, Mağruc isimli zimmî de sonradan Kızr 
isimli zimmîye burayı satmıştır. Bu arada Hüseyin Arif ile Mehmed’in 
küçük yaşta olan kardeşleri Ali, bu satışın geçerli olmadığını ve usulsüz 
olduğunu iddia ederek davacı olmuştur. Bu husus ile ilgili şahitlerin 
dinlenmesi sonucu, gerçekten de bağın mecburi bir borç yüzünden satıl-
dığı ve bunun da sahih olduğu teyit edilmiş olduğuna dair 21 Ekim 1820 
tarihinde Kızr adlı zimmîye verilen hüccet sûreti. 

S.88-89/B.158: Amasya Kazası ahâlilerenin, Merzifon ve Merzifon 
Abâd kazaları ahâlileri zimmetlerinde alacak hakları olan meblâğın tah-
sil edilmesi husûsu ile ilgili olarak, 13 Ekim 1820 tarihli fermân sûreti. 

S.92/B.168: Gedegra Mahallesi sâkinlerinden iken vefat eden Süley-
man Göle isimli kişinin mirası, eşi, kızı ve oğluna intikal etmiş olup, bu 
mallardan biri olan ve Acem Hanında bulunan ekmekci dükkânı, mer-
hûm İsmail Göle’ye meşrû yollardan değil de usulsüz olarak geçtiği, as-
lında dükkânın gerçek sahibi Mehmed b. İsmail olduğu yapılan şikayet 
sonrasında, şahitlerin dinlenmesi ve gerçeğin ortaya çıkması ile ilgili ola-
rak Mehmed b. İsmail’e verilen 14 Ocak 1821 tarihli hüccet sûreti. 

b- Vasi Nasbı ve Vasiyyet İle İlgili Belgeler 

S.9/B.24: Eski Kethüda Mahallesi sâkinlerinden iken hac yolculuğu 
sırasında vefat eden Osman b. Ali adlı kişinin, mirasından önceden yap-
mış olduğu vasiyyete binaen 3/1 hissesinden 500 gurûşun çalıştırılıp, 
mütedeyyin bir kimseye verilmesi ve bu kişinin de câmi’lerde kur’ân 
okuyup sevabını müteveffânın ve diğer mü’minlerin ruhuna bağışlaması 
ile ilgili olarak 2 Mayıs 1819 tarihli belge sûreti. 

S.15/B.31: Bazar-ı Sufla mütemekkinlerinden iken ölen veled-i Makdisi 
Agob nâm zimmînin çocuklarına vasi nasbı ile ilgili hüccet (18 Haziran 1819). 

S.58/B.110: Hac yolculuğunda iken Gülek Boğazı denilen yerde vefat 
eden Hacı Halil’in varisleri tarafından vekil ta’yin edilen Koca oğlu Meh-
med’in, müteveffâyı mezbûrun vâsî-i muhtarı olan Amasya ahâlisinden 
Seyyid Abdullah Efendi’nin yanında bulunan eşya, emtia ve parasını tes-
lim aldığına dair 7 Mart 1820 tarihli hüccet. 

c- Eşkiyâlık İle İlgili Belgeler 

S.49/B.92: Diyarbakır Valisi Behram Paşa ile muharebeye ictisâr ile 
firar eden bazı kişilerin yanlarındakilerle birlikte görüldükleri yerde ya-
kalanıp haps edilmesi ve Der-aliyyeye gönderilmesi husûsunda gelen 
fermân sûreti (9 Aralık 1819). 

S.51/B.95: Kapusuz taifesinin halka baskı yapması ve gezdikleri yer-
lerdeki fukara ve züefaya teaddilerinden dolayı, bunların hangi kazada 
ve yerde olurlarsa olsunlar herhangi bir huzursuzluğa mahal vermemek 
için def’ ve ref’ edilmeleri husûsunda Sivas Eyaleti’ndeki kadılara Sivas 
Valisi Behram Paşa’nın göndermiş olduğu buyruldu (1819). 
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S.79/B.146: Amasya ve çevresinde gezen bazı eşkiyâların halka bas-
kı yapmasını önlemek, şekâvetlerini engellemek ve görüldükleri yerde ya-
kalanmalarını sağlamak husûsunda, Sivas’tan gelen 17 Ekim 1820 ta-
rihli buyruldu sûreti. 

d- İç Düzenle İlgili Diğer Belgeler 

S.2/B.4: Hüdavendigâr Sancağı Mutasarrıfı Nurullah Paşa’nın, 
Amasya’ya gelmeleriyle, maiyetindeki el-Hâc Mahmud Efendi’nin satması 
için elinde bulunan fişenk ve barut defteri hakkında belge sûreti (19 Ka-
sım 1819). 

S.2/B.13: Mahkemenin saraydarı Oganis isimli zimmînin, altı ayda 
bir verilen salyane miktarı ile ilgili olarak mahallesi ahâlileri ile anlaştığı-
nı gösteren kayıt (5 Ekim 1820). 

S.18/B.35: Sivas Hakimi Ebubekir Sıdkı Efendi tarafından gelen 
adamı Hüseyin Ağa yedine itâ eylediği tahrir hakkında belge (19 Haziran 
1819). 

S.19-20-21/B.40: Amasya Sancağı kazalarından Merzifon ve Merzi-
fon Abâd kazalarının Sivas Eyaletinden ayrılıp, mezkûr Livadaki Gümüş 
ma’-Hacı Köyü madeni hümâyûnuna bağlanması hakkında gelen fer-
mân sûreti (12 Temmuz 1819). 

S.22-23/B.42: Patrikliğe dahil olan bazı mahallerde Voyvoda ve 
‘Ayân gibi ahâliden bir kısım kimselerle, bazı Papazlarla Karabaşlar’ın, 
usulsüz bir şekilde nikâh ca’iz olmayan zimmîye nikâh kıydıkları tesbit 
edilmiştir. Karabet isimli Rahibe verilen berâtta, bu konulara temas edi-
lerek usulsüz ve kanunsuz davranışlardan kaçınılması hususu ile ilgili 
18 Temmuz 1819 tarihli fermân. 

S.34/B.65: Zile Voyvodaları’nın husûsi işlerine başkalarının müda-
hale etmemesi husûsunda merkezden gelen 12 Eylül 1819 tarihli fer-
mân sûreti. 

S.40/B.75: Amasya, Ladik, Merzifon, Merzifon, Abâd ve Köprü kaza-
larının enfiyyeciliğinin 1234 senesi Ağustos’u başından (1819) bir sene 
süre ile (1820) idare edilmesi üzere Seyyid Mehmed b. Osman’a ihâle 
edildiği ve enfiyye alışverişi ile ilgili işlerden bu kişinin sorumlu olduğu, 
başkasının müdahale etmemesi ve edenlerin cezalandırılması hakkında 
26 Ekim 1819 tarihli fermân sûreti. 

S.41/B.76: Amasya ve tevâbi kazalarının enfiyyeciliği 1819 Ağus-
tos’undan 1820 Temmuz’una kadar, bir yıl süre ile Seyyid Mehmed b. 
Osman’a ihâle olunduğuna dair temessük mûcebince enfiyye satışından 
sadece bu şahsın sorumlu olduğunu gösteren ferman. 

S.41/B.77: Vezirlik rütbesi alınarak Sinob’a ikâmete mecbûr edilen 
önceki derya kaptanı Seydi Ali Paşa’nın, buranın havasından rahatsız ol-
duğunu ve hastalığının artmasına sebebiyet verdiğini gerekçe göstererek 
yerinin değiştirilmesi husûsundaki mürâcaatının kabul edilmesi sonra-
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sında Amasya’ya sürgün olarak gönderilmesi ve burada ikâmete mecbûr 
edilmesi ile ilgili olarak 30 Ekim 1819 tarihli fermân sûreti. 

S.43/B.81: İbrahim Tatar tarafından on altı yük gümüşün darbhâne-
i ‘âmire tarafına irsâl olunması sırasında hangi kazadan geçerse geçsin 
bir an önce irsâlinin sağlanması için her türlü yardımın yapılması bâbın-
da, Ergani Ma’deni Hümâyûnu Emini Mehmed Nurullah Paşa’nın buy-
ruldusu hakkında 16 Kasım 1819 tarihli belge sûreti. 

S.48/B.89: 14 Ekim 1819 tarihinde II. Mahmud’un oğlu Şehzâde Ah-
med’in doğumu ile ilgili Kasım ortaları 1819 tarihinde gelen fermân sû-
reti. 

S.54/B.101: Keban madeninde çıkartılan gümüşün darbhâne-i ‘âmi-
reye götürülmesi husûsunda görevli olan Mehmed Ağa’ya Amasya men-
zilhânesinden cebelüler verilmesi sûretiyle eminen ve salimen gönderil-
mesinin sağlanması husûsunda 3 Ocak 1820 tarihli ferman. 

S.56/B.107: Sivas Valisi Behram Paşa’nın görevini liyakatla sürdür-
mesi nedeniyle tekrar ‘uhdesine ibkâ ve ihsan-ı hümâyûn buyurulduğu-
na nâtık olarak kendisinin teşekkürü bâbında vürûd eden buyruldunun 
hülâsası (20 Temmuz 1820). 

S.59/B.111: Taşralardan İstanbul’a ev göçünün fazla olması sonucu 
başta nüfus yoğunluğu olmak üzere; işsizlik, temel gıda maddelerinde 
kıtlık ve bundan başka bir çok konuda huzursuzluk yaşandığı gibi, ke-
sin göç yapanların çiftini çubuğunu bırakıp yaşadıkları yerleri terk etme-
si daha fazla sorun doğurması sebebiyle, bu tür göçlerin önlenmesi için 
bundan böyle İstanbul’a gitmek isteyenlerin ne için gitmek istediklerini 
gösterir bir belgeyi, sâkini olduğu kazanın hakimi ve zabitinden alması 
gerektiği ve böylece ev göçü sorununun hâl edilmesi konusunda 7 Mart 
1820 tarihinde gelen fermân sûreti. 

S.61/B.114: Amasya Sancağı’na tabi’ Koru-yı Hümâyûn Ağalığı’na 
bir müddetten beri ağa vekili bulunan Tarhanacı oğlu İsmail adlı kişiye 
tevcih edildiği husûsu ile ilgili Sivas Valisi Behram Paşa tarafından gön-
derilen buyruldu kaydı (10 Nisan 1820)  

S.68/B.123: Mülk olan bir üzüm bahçesi ile vakıf olan bir dut bahçe-
sinin istibdal edilmesi hususunda 9 Haziran 1820 tarihli ferman. 

S.70/B.128: İstanbul’dan Bağdad’a, Bağdad’dan da İstanbul’a gidip 
gelen Tatarlar önceleri kimi zaman yüksüz kimi zamanda bir iki yük ile 
gelirken bir müddetten beri külliyetlü yük ile gelmeye başlamışlardır. Bu 
durum hem menzilhânelerin hem de ahâlinin dikkatini çekmiştir. Bun-
dan böyle Tatarların fazla yük, özellikle de tüccar yükü getirmemeleri, 
şayet getireni olursa da bunların cezalandırılmaları husûsu ile ilgili 26 
Temmuz 1820 tarihli fermân sûreti. 

S.70/B.129: Amasya’da Sultân Bayezid Hân Câmii İmamı Hafız Ah-
med, vermiş olduğu ‘arzuhâlde kendisine berâtla verilmiş olan hissesin-
den, şer’i cevaz olmayan ve alınmaması lâzım gelen vergiler alındığını bil-
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dirmiştir. Bunun üzerine bu tür vergilerin kanuna aykırı olduğu ve alın-
maması gerektiği husûsundaki ferman sûreti (Haziran sonları 1819). 

S.72/B.131: Merzifon sâkinlerinden iken birkaç seneden beri Amas-
ya’da oturan Hacı İsmail Efendi ile Amasyalı Veli Hüseyin oğlu Seyyid 
Hüseyin, bazı olumsuz davranışları sonucu Limni Adası’na sürgün edi-
len, ancak bir süre sonra ikisinin de salıverilmeleri sonucunda Amasya’-
ya geri dönmelerinden rahatsız olan ahalinin şikayet etmeleri üzerine, 
bu kişilerin Merzifon’da ikâmet etmeleri husûsundaki 17 Aralık 1819 ta-
rihli ferman sûreti. 

S.77/B.139: Keban madeni hasılâtının 1235 senesine (1819-1820) 
mahsûb olan kısmının görevli tatarlar tarafından eminen ve salimen 
Amasya Menzilhânesine gelmesiyle birlikte burada cebelüler tahsis edil-
mesi husûsunda Sivas Valisi Behram Paşa tarafından gelen buyruldu 
(31 Ağustos 1820). 

S.77/B.140: Bir müddetten beri görevli olarak Şam’da ikâmet eden 
önceki Yeniçeri Ağası Mehmed Ağa’nın, Amasya’ya ta’yini ile birlikte mü-
nasib bir yerde ikâmetinin sağlanması husûsunda ferman sûreti (23 
Ekim 1820). 

S.80-81/B.148: Ladik Kazası koru-yı hümâyûnunda bulunan reâyâ-
nın senevi olarak ödemesi gereken meblâğı noksansız ödemeleri gerektiği 
hususunda Nisan ortaları 1820 tarihli fermân sûreti. 

S.88/B.156: İstanbul’a ev göçünün engellenmesi hususunda 
1236 senesi evâsıt-ı Muharreminde (20-25 Ekim 1820) gelen fermân 
sûreti. 

S.89/B.159: Amasya’da ikâmet eden Ermeni milletinden Boran oğlu 
Melkon isimli zimmînin, bazı uygunsuz davranışlarda bulunması ve Er-
menileri küçük düşürücü tavırlar takınması sonucu, Ermeni Patriğinin 
de konuyu bir ‘arzuhâlle Der-sa’âdete bildirmesiyle Trabzon’a sürgün 
edilmesi hususunda 1820 senesi Ekim sonlarında gelen fermân sûreti. 

S.89-90/B.160: Amasya’da ikâmet eden Ermeni milletinden Şahbaz 
oğlu Acıcudur isimli zimmînin bazı uygunsuz davranışlarda bulunarak, 
Ermenileri küçük düşürücü hareketler takınması ve ahâliye müdahale 
edici tavırlarından dolayı, Ermeni Patriğinin de konuyu bir ‘arzuhâlle 
Der-sa’âdete bildirmesiyle mezkûr kişinin Gümüşhane’ye sürgün edilme-
si ve oradaki ikâmeti ile ilgili olarak Ekim sonları 1820 tarihinde gelen 
fermân sûreti. 

S.90/B.162: Maraş Mutasarrıfı Mehmed Celaleddin Paşa’nın, tatarla-
rı tarafından İstanbul’a götürülen 8 haml hazineyle Amasya’ya vardıkla-
rında buradan güvenilir cebelüler verilmesi ve yol güvenliğinin sağlan-
ması hususu ile ilgili 1 Kasım 1820 tarihli fermân. 

S.93-94/B.169: Bazı yöneticilerin haksız yere fukara ve züefadan çe-
şitli adlar altında vergi aldıklarının malûm olduğu, bu gibi kişilerin yap-
tıkları haksızlıkların önüne geçilmesi ve diğer husûsları kapsayan ve es-
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bâk Sivas Valisi Mehmed Behram Paşa tarafından gönderilen zahire 
buyruldusunu da kapsayan 3 Şubat 1821 tarihli belge. 

S.94/B.170: Erzurum Eyaleti’nde bulunan bazı aşiret ve kabilelerin 
koyunlarını nerede saydırıp satacakları ve devlete vermeleri gereken ko-
yun vergisi husûsunda İstanbul’dan Erzurum’a kadar kazaların kadıları-
na hitaben gönderilen 18 Ocak 1821 tarihli fermân hülâsası. 

S.108/B.194: 1236 senesine (1820-1821) ait olarak Amasya Kazası’-
nın aded-i ağnâmının Amasya Hanedanından Abdullah Beyzâde Meh-
med Bey ‘uhdesine ihâle edildiğini gösteren 14 Nisan 1821 tarihli kayıt. 

S.108/B.195: Hacca gidenlerin selamet mektublarını getirmek üzere 
görevli Müjdecibaşılardan Seyyid Hüseyin ile Hacı Mehmed’in birer sene 
dönüşümlü olarak bu görevi yürütmelerine dair Eylül sonu Ekim başı 
1821 tarihinde gelen fermân sûreti. 

4- Askeri Nitelikli Belgeler 

a- Askerî İkmâl, Zahire, İaşe ve Askerî Düzenle İlgili Belgeler 

S.28-29/B.51: Sivas Naibi ‘Ayni-zâde Ebu-Bekir Sıdkı Efendi’nin, im-
zasıyla gelen ve Van tarafı işleri için gidecek olan askerin günlük yiyecek 
ihtiyaçları için alınacak zahirenin miktarını, fiyatını ve satın alınması ile 
ilgili husûsları içeren 9 Mayıs 1819 tarihli fermân sûreti. 

S.29/B.52: Van işlerine memûr Erzurum Valisi ve Doğu tarafı Seras-
keri Hafız Ali Paşa’nın, maiyyetindeki askerlerin günlük yiyecekleri için 
alınan buğday ve arpanın miktarını gösteren 13 Ağustos 1819 tarihli 
belge. 

S.30/B.53: Şark tarafı Ser‘askeri Hafız Ali Paşa’nın maiyyetine katıl-
mak üzere Sivas ve Amasya’dan toplanacak süvari nefer sayısı hakkında 
Sivas mahkemesinden mahreç pusula sûreti (26 Haziran 1819). 

S.30/B.54: Sivas mahkemesinden mahreç pusula mûcibince Amas-
ya’ya isabet eden 249 süvari neferden Amasya kazalarına isabet eden 
süvari nefer sayılarını gösteren 4 Temmuz 1819 tarihli belge sûreti. 

S.30/B.55: Van maslahâtı için Amasya’dan tertib olunacak askerin 
Amasya Sancağı kazalarına isabet eden liste içinde Merzifon ve Merzifon 
Abâd kazaları, Gümüş Mâdeni’ne bağlı olduğu için bahsi geçen kazaların 
muaf tutulması hasebiyle bunların listeden çıkartılması ve sadece 7 
aded kazaya taksimatını gösteren 20 Temmuz 1819 tarihli belge. 

S.33/B.64: Van üzerine gidecek askerin çeşitli işleri ile ilgili olarak 
yapılan masrafın (56.000 gurûş) Amasya Sancağı’nın hâvî olduğu Merzi-
fon ve Merzifon Abâd kazalarından hariç diğer yedi aded kazaya taksi-
matını gösteren 28 Temmuz 1819 tarihli liste. 

S.35/B.66: Diyarbakır’da bazı kimselerin düzene ve devlete karşı is-
yâna kalkışmaları neticesinde, bu kişilerin yakalanıp tesirsiz hale getiril-
meleri için Sivas Sancağı kazalarından 1.000 kadar süvari askerin, baş-
buğuyla birlikte harekete geçip, Diyarbakır Valisi Behram Paşa ma’iyye-
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tinde ve emrinde olmaları husûsu için gelen 26 Ağustos 1819 tarihli fer-
mân sûreti. 

S.36-37/B.68: İranlılar’ın bazı sınır boylarında Osmanlı toprağına 
karşı tecavüzkâr bir tutum takınması ve düşmanlık yapmasına karşılık 
olarak Sivas Valisi’nin gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, Bağdat tarafı-
na hemen hareket etmesi ve buradaki diğer Osmanlı askerî güçleri ile 
birleşmesi hususunda 15 Ekim 1819 tarihinde gelen fermân sûreti. 

S.42/B.79: Erzurum Valisi ve Doğu Seraskeri Hafız Ali Paşa maiyye-
tinde toplanacak askerlerin günlük yiyecekleri için alınacak arpa ve buğ-
dayın miktarı ve fiyatları ile ilgili olarak 23 Eylül 1820 tarihli fermân sû-
reti. 

S.96/B.177: İranlı eşkiyâsının bir müddetten beri, kendi başına doğu 
sınırına tecavüzlerde bulunduğu, hatta Hakkari ve Erciş dolaylarındaki 
kalelere çeşitli saldırılar yaptığı belirtildikten sonra, böyle bir duruma 
mahal verilmemesi için vakit kaybedilmeden üzerlerine asker sevk edil-
mesi için gerekli hazırlıkların yapılması husûsunda Ocak sonları 1820 
tarihli fermân sûreti. 

S.97/B.178: Doğuya gönderilecek 2.500 askerden Amasya Sancağı’-
na isabet eden 394 nefer süvariden 158 neferini hemen gönderip, 236 
neferi de hazır ve amâde olarak bekletilmesi husûsundaki belge. 

S.97/B.179: Doğu Ser’askeri Hüsrev Mehmed Paşa maiyyetine gön-
derilecek askerden Amasya’nın hissesine düşen asker sayısı 394 süvari 
olup, bunların ihtiyaçları ve diğer husûslar için gerekli olan meblâğ 
3.940 gurûş olduğu hususunda Sivas mahkemesinden gelen 4 Nisan 
1821 tarihli pusula sûreti. 

5- Vakıfla İlgili Belgeler 

S.57/B.108: Amasya Mahallelerinden Hacı İlyas Mahallesi sâkinle-
rinden hayır ve hasenât sahibi Keklik oğlu Hacı Ali kızı Hadice Hatun’un 
kendisine ait olan dükkânı vakfettiğine dair vakfiyye sûreti (28 Şubat 
1820). 

S.67/B.122: Kurşunlu Mahallesi sâkinlerinden hayır ve hasenât sa-
hibi Özlü Seyyid Yusuf Ağa adlı kimse, Vâdu nâm yerde bulunan değir-
meninin 24 hissesinden 14 hissesini vakfettiğine dair 28 Mayıs 1820 ta-
rihli vakfiyye sûreti. 

S.71/B.130: Hoca Süleyman Mahallesi sâkinlerinden hayır ve hase-
nât sahibi Ömer oğlu Abdullah Ağa, kendi mülkü olan iki oda bir mağa-
za ve bir miktar bağçeyi vakfettiğine dair 18 Nisan 1820 tarihli vakfiyye 
sûreti. 

6- Tereke İle İlgili Belgeler 

S.47/B.88: Aslen Tokat’lı olup Amasya’da nehr-i kebirde fevt olan 
Mahmud oğlu Devriş Hacı Ali’nin 16 Temmuz 1820 tarihli terekesi. 
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S.58/B.109: Sinob’a bağlı Küplü nâm köyde oturan ancak hacc-ı şe-
rif için çıkmış olduğu yolda, Gülek Boğazı adlı yerde vefat eden Hacı Ha-
lil oğlu Mehmed’in 1 Mart 1820 tarihli terekesi. 

S.60/B.112: Amasya Mahallelerinden Çeribaşı Mahallesi sâkinlerin-
den iken vefat eden Mukdisi Artin isimli zimmînin çocuklarına intikal 
eden malları ile mezat yerinde mallarının satılması ile ilgili 14 Eylül 
1820 tarihli tereke. 

SONUÇ 

Hazırlamış olduğumuz bu çalışmamızda; 71 Numaralı Amasya Şer’iy-
ye Sicili’nde yer alan belgelerin özetlerini vermeye çalıştık. Bu bağlamda 
yer alan belgelerden; mürasele, arz, hüccet, tereke, ferman, berat ve tev-
zi listelerinin özetlerini verdik. 

Özetlerini verdiğimiz bu belgelerin bir kısmı, Amasya içindeki mahalli 
meselelerin yanında, aile hukuku ve miras konuları ile ilgilidir. Ayrıca 
Amasya şehrindeki aile yapısı ile ilgili bilgileri ihtiva eden belgeler de bu-
lunmaktadır. Bunun yanında, doğu bölgesinde Osmanlı topraklarına yö-
nelik başlayan yoğun İran saldırılarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
belgeler de sicil içinde bulunmaktadır. 
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