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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.

ISSN: 0255-0644

«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI»
Bakanlar Kurulu'nun 20.7.1980 tarih ve 8/1307 

sayılı kararıyla kamu yararına hizmet veren vakıf olarak 
kabul edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan

«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI»nın
yayın organıdır.
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TÜRK TARİH TEZİ VE ATATÜRK 

Okt. Fatma ÇAPAN* 

İnsanın kendi geçmişini ve atalarını merak edip araştırdığı gibi, top-
lumlar da kendi geçmişlerini merak edip araştırmışlardır. Bunun sonu-
cunda çeşitli tarih araştırmaları ve tarihe farklı bakış açıları meydana 
gelmiştir. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar tarih anlayışı İslam ta-
rihi ile sınırlı kalmış, Türklerin İslamiyet öncesi tarihleri göz ardı edilmiş-
tir. XIX. yüzyılın ortalarında Avrupa’da başlayan tarih anlayışı çerçeve-
sinde ırkların bilhassa kültür ve medeniyetlere katkıları konularındaki 
Avrupalıların taraflı tutumları, Türkleri ikinci sınıf olarak görmeleri Türk 
aydınları arasında tepkilere neden olmuştur. II. Meşrutiyet’ten başlaya-
rak Cumhuriyete kadar olan dönemde bazı Türk aydınları, Türk tarihine 
önem vermiş ve araştırmaya başlamışlardır. Ancak yeterli olamamışlar-
dır. Avrupalılar, bu tezlerini I. Dünya Savaşı’ndan sonra uygulamaya ko-
yarak Anadolu’yu işgale başlamışlardır. Kurtuluş Savaşı sonrasında da 
devam eden bu görüşe karşı yeni Türk devleti, Atatürk’ün önderliğinde 
tarih çalışmalarını başlatmıştır. Bu noktada ortaya atılan Türk tarih tezi 
ile Türklerin İslamiyet öncesi ve sonrası medeniyete olan katkılarını ispat-
lamak ve Anadolu’nun yerli halkının ve mirasçılarının da Türkler olduğu-
nu ırksal ve kültürel kanıtlarla göstermek amaçlanmıştır. Türk Tarih Ku-
rumu’nun kurulması ve Osmanlı Devleti öncesindeki Türk Tarihi’nin ay-
dınlatılması ile ilgili Türk Tarihi’nin Ana Hatları adlı eserin yazılması bu 
çalışmaların önemli bir uzantısı olmuştur. Türk Tarih Kurumu, ilk kurul-
duğu andan itibaren ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara 
önem vermiş ve katkı sağlamıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk Tarih Tezi, Türk Tarih Kurumu, Milli Tarih. 
                                                           
* Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanı. 
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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

Turkish History Thesis And Ataturk 
As human has wondered and been in quest of his own past and an-

cestors, societies have also wondered and been in quest of their own 
past. As a result of this, various history research and various aspects of 
history have revealed. In Ottoman Empire, the understanding of history 
was limited to the history of Islam until 19 th century and the history of 
Turks before Islam was ignored. In the middle of 19 th century, in the fra-
me of understanding of history which started in Europe, the biased attitu-
des of Europeans toward the contributions of races especially on cultures 
and civilization, and their regards Turks as inferiors caused reaction 
among Turkish intellectuals. From the 2nd constitutional monarchy to the 
Republic system, some Turkish intellectuals gave importance to Turkish 
history and started to search thoroughly. However, they were not suffici-
ent. Europeans put their thesis into effect after World War I and started to 
invade the Anatolia. Against this view going on after the War of Indepen-
dence, new Turkish government started history studies with the leader-
ship of Ataturk. With the Turkish history thesis put forward at this point, 
it was aimed to prove the contributions of Turks on pre and post Islamic 
civilization and to reveal with the racial and cultural evidences that nati-
ve people and inheritors of Anatolia are Turks. The work, The Highlights 
of Turkish History related to the foundation of Turkish History Institute 
and the lightening of Turkish History before Ottoman Empire has been a 
significant extension of these studies. Turkish History Institute, from the 
date it was founded, has given importance and contributed to the scienti-
fic studies at international level. 

Key words: Turkish History Thesis, Turkish History Institute, Natio-
nal History. 

Kelime olarak Tarih, geçmişte yaşamış insanı, insan topluluklarını ve 
olayları ifade etmede kullanılır. Onun için geçmişi konu edinen bilime de 
Tarih Bilimi denir1. Tarih Bilimi’nin konusu, faydası diğer bilim dallarıy-
la olan ilişkisi ile ilgili birçok tanım ve görüş mevcuttur. Genel olarak Ta-
rih, insan topluluklarının bütün faaliyetlerini ve bu topluluklar arasında 
geçen olayları yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, 
belgelere dayalı olarak araştıran ve sonuçları günümüze aktaran sosyal 
bir bilimdir2. Bütün bunların tarihi belgelere dayanması ise ön şarttır3. 

Tarih nedir? sorusuna XIX. yüzyılın ortalarından başlayarak bugün 
ki bilimsel yaklaşıma yakın cevaplar verilmiştir. Birçok bilim adamı bu 
soruya farklı cevap vermekle birlikte temel unsur insan ve insan toplum-
                                                           
1 Mübühat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1998, s. 2.  
2 İsmail Özçelik, Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler, Gündüz Eğitim Yay., Ankara 

2001, s. 18. 
3 A. Afet İnan, “Atatürk ve Tarih”, Atatürkçülük (II. Kitap), İstanbul 1988, s. 151. 
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FATMA ÇAPAN / TÜRK TARİH TEZİ VE ATATÜRK 3

larının geçmişte yaşadığı olaylar ve birbirleriyle olan ilişkileridir. Bu çer-
çevede Zeki Velidi Togan tarihi şu şekilde tarif etmiştir; Olayların geliş-
mesi, madde ve eşyanın geçmişinden ve aynı zamanda bugünkü duru-
mundan bahseden her yazı ve her hikâye tarihtir. Ancak burada kastedi-
len Tarih, daha çok insanlığın ya da milletlerin tarihidir. Tarih toplumlar 
tarafından oluşturulan olayları inceler ve olaylar arasındaki ilişkileri 
araştırarak ortaya çıkarır4. 

Edward Hallet Carr ise Tarih nedir? sorusuna “Tarihçi ile olguları 
arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün ile geçmiş ara-
sında bitmez bir diyalog”5 ifadeleriyle cevap verir. 

Ünlü Fransız düşünürü Moutesquieu Tarihi, geçmişin ışığı, olayların 
birikintisi, gerçeklerin ispatı, iyi öğütlerin ve tedbirin kaynağı, davranışın 
ve geleneklerin kardeşi olarak değerlendirmiştir. Moutesquieu “Tarih ol-
madan yaşadığımız asrın ve ülkenin sınırları içine hapsedilmiş, özel bil-
gilerimizin ve kendi düşüncelerimizin dar çemberi içine sıkıştırılmış bir 
şekilde daima geçmişe karşı bizi yabancı bırakan, bizden önce bizi çevre-
leyen her şeye karşı derin bir cehalet içinde kalmaktayız”6 diyerek tari-
hin önemini anlatmaya çalışmıştır. 

Tarih, yazılı belgelerin ve devlet arşivlerinin kaynak olarak toplanması 
ve incelenmesi sonunda kuşaktan kuşağa aktarılan, yüzyıllardır üzerin-
de çalışılan sosyal bir bilimdir. Tarihi incelemelerde, gerçeği aramak, ob-
jektif olmak ve verileri belli bir metoda göre yapmak gerekmektedir7. 
Geçmiş anlatılırken, olayların yaşandığı zamanın şartları ve mekanın du-
rumu göz önünde bulundurulmalıdır8. Ancak böyle olduğu sürece Tarih, 
bilim kimliğini kazanabilir. 

Tarih, olayların ve toplumların değişmesine paralel olarak sürekli de-
ğişmekte ve gelişmektedir. Dolayısıyla Tarih Bilimi ile ilgilenenler de bu 
gelişmeleri takip etmek için sürekli kendini yenilemelidir9. 

A- CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ TARİH ANLAYIŞI 

1. Osmanlı Öncesi Türklerde Tarih Anlayışı 

Tarih Bilimin değişmesi, gelişmesi, insan topluluklarının millet haline 
gelmesi ve milletleri etkileyen büyük olayların, inkılâpların, zaferlerin ve-
                                                           
4 A. Zeki Velidî Togan, Tarihte Usul, Enderun Kitabevi, İstanbul 1985, s. 2.  
5 Edward Hallet Carr, Tarih Nedir?, (Çeviren: Misket Gizem), İletişim Yay., İstanbul 1987, s. 37. 
6 Mehmet Alpargu, İsmail Özçelik, Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Gündüz Eği-

tim Yay., Ankara 2001, s. 16-17. 
7 İnan, “a.g.m.”, s. 151. 
8 Gustave Le Bon, Tarih Felsefesi’nin Bilimsel Yasaları, (Türkçeleştiren Abdullah Gökçen), 

Ufuk Yay., İstanbul 1999, s. 56. 
9 Bayram Kodaman, “Atatürk’ün Tarih Anlayışı”, Cumhuriyet’in Tarihi Temelleri ve Atatürk, 

Isparta 1999, s. 87. 
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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4

ya felâketlerin meydana gelmesiyle olmuştur. Aynı şekilde, Türk tarihi-
nin değişmesi, gelişmesi de Türk milletinin zaman içindeki coğrafya ve 
ideallerine bağlı olarak günümüze intikal etmiştir10. Türklerin Türkis-
tan’daki zengin tarihleri onlarda dünya hakimiyeti ve bu hakimiyetin 
ebedi olması, fikrini bir kuşaktan diğerine aktarmıştır. Bu fikir Göktürk 
Kitabeleri’nde Bengü il (ölümsüz, sonsuz devlet) şeklinde ifade edilmiş ve 
İslamiyet’in gazâ geleneğiyle pekişerek Osmanlı Devleti’nde Devlet-i Ebed-
Müddet (ebediyen yaşayacak devlet) ve XV. ve XVI. yüzyıllarda Batı’da bi-
linmeyen bir yerde fethedilecek bir ideale Kızılelma sembolüne dönüş-
müştür11. Aslında bu Batı’nın tümüne boyun eğdirmek manasında kul-
lanılan bir semboldür. Ancak XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yapılan sürekli 
savaşlar, Avrupalı devletlerin azınlık haklarını bahane ederek her fırsatta 
Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışması, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başlaması üzerine unutulmaya yüz tut-
muştur. Bu anlayış daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne Atatürk’ten 
“Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidâr kalacaktır” şeklinde ebedi bir mi-
ras olarak kalmıştır12. 

2. Osmanlı Devleti Dönemi’nde Tarih Anlayışı 
Türk Tarihi’nin en büyük halkalarından biri olan Osmanlı Devleti’ndeki 

Tarih anlayışına bakacak olursak üç ana dönem göze çarpmaktadır. 

a) Ümmet Tarihi Anlayışı 
Tarih bilimin ilerlemesi ve Tarih görüşünün zaman içinde değişmesi, 

büyük felâketlere ve sıkıntılara bağlıdır. Osmanlı toplumu XIX. yüzyıla 
kadar bu tarz sıkıntıları fazla yaşamamıştır. İslam düşüncesi teoriden 
pratiğe aktarılarak hem topluma huzur ve saadet verilmiş, hem de bu 
düşüncenin Tarih görüşü toplum tarafından kabul edilmiştir13. İslâm ta-
rih görüşü diye adlandırılan bu dönemde dini, siyasi, ekonomik … vb. 
alanlarda rahat olan toplum, bunun sürekli olarak devam edeceği hissi-
ne kapılmıştır. Bu yüzden memnun olduğu bu düzeni bozacak kötülük-
lerden ve tehlikelerden uzak durmaya başlamıştır14. Üstelik İslâm Ule-
ması, islâmî temellerine dayanan devletin Müslüman halkı arasında or-
tak bir kültür aracı yaratmak için tarihten faydalanmış ve İslam tarihini 
bu amaçla devlet tarihi olarak kabul etmişlerdi15. Tarih bir bakıma hane-
                                                           
10 Azmi Süslü, “Atatürk ve Tarih”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Ankara 1998, s. 133-134. 
11 Bekir Sıtkı Baykal, “Atatürk ve Tarih”, Belleten, S. 140, Ankara 1971, s. 533; Süslü, 

“a.g.m.”, s. 134. 
12 Baykal, “a.g.m.”, s. 533; Süslü, “a.g.m.”, s. 134. 
13 Kodaman, “a.g.m.”, s. 87. 
14 Süslü, “a.g.m.”, s. 134. 
15 Enver Ziya Karal, “Atatürk’ün Türk Tarih Tezi”, Atatürkçülük (İkinci Kitap), İstanbul 

1988, s. 157. 
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danın ve belli bir zümrenin tarihiydi16. İslam tarihinde Türklerin İslami-
yet’ten önceki tarihleriyle, İslam tarihine olan büyük hizmetlerinden hiç 
bahsedilmiyordu. Yapılan her hizmet İslamiyet adına yapılmış ve yine İs-
lamiyet içerisinde yok olup gitmişti. Bazen Millî Tarih anlayışını benimse-
yen tarihçiler ortaya çıkmışsa da seslerini duyuramamışlardır17. Bu ya-
pıya sahip bir toplumda tarih bilincinin gelişmesinin mümkün olmadığı 
gibi Osmanlı tarihçileri de geleneksel olarak İslam tarihinin dışına çıka-
mamışlardır18. Bu tabloya göre, İslam dini, tarihin ve tarih anlayışının 
ana hatlarını oluşturur. İslamiyet’ten önceki devirler için ise diğer dinler 
ve Arap efsaneleri kaynak olarak kabul ediliyordu. Daha sonraları İran 
ve Türk efsaneleri, hatta uzak doğu efsaneleri de bu kaynaklar arasına 
girmiştir19. 

Bu ümmet tarihi anlayışı sonucunda Osmanlı tarihçiliği Tanzimat’a 
kadar İslam tarihi etrafında dönmüştür. Bu nedenle tarih kitaplarında 
Türk tarihine yeterince yer verilmemiştir. Türk Tarihi sadece Selçuklu ve 
Osmanlı tarihinden ibaret gibi ele alınmış, Türkistan Türk Tarihi’ne de-
ğinilmemiştir. Bu durum ise bu dönemde Milli Tarih anlayışının gelişme-
sini engellemiş, Türk tarihi adetâ İslam tarihi içerisinde eritilmiştir. 

b) Devlet Tarihi Anlayışı 

XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı tarih anlayışında ve usulünde yavaş ya-
vaş bir değişme başlamıştır. Avrupa’nın etkisiyle yeni tarih yöntemleri bazı 
tarihçiler tarafından kullanılmaya başlamıştır20. Örneğin, Cevdet Paşa 1774 
-1826 yılları arasındaki olayları anlattığı Tarih-i Devlet-i Aliyye adlı kitabında 
olayları belgelendirmeye ve tahlile başlamıştır. Hayrullah Efendi ise Tarih-i 
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye adlı kitabında olaylar arasında sebeb-sonuç iliş-
kisi kurarak, Avrupa’daki örneklere benzetmeye çalışmıştır21. 

Bu dönemdeki tarih anlayışında, Osmanlı Devleti için başlangıç ola-
rak, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu kabul ediliyordu. Osmanlı Tarihi’nden 
önceki Türk tarihinden yine bahsedilmiyordu22. Osmanlı Devleti’ni kur-
tarmaya yönelik olarak ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık fik-
rinden hareketle bu dönemdeki tarih anlayışının hedefi Osmanlı Milleti, 
Osmanlı Tarih Şuuru oluşturarak devlet bünyesindeki çeşitli etnik grup-
ları kaynaştırarak devletin devamını sağlamaktır. Ancak bu görüşün be-
                                                           
16 Salih Özbaran, Tarih ve Öğretimi, Cem Yayınevi, İstanbul 1992, s. 20. 
17 Baykal, “a.g.m.”, s. 535-536. 
18 Süslü, “a.g.m.”, s. 134. 
19 Kodaman, “a.g.m.”, s. 88. 
20 Özkan İzgi, “Atatürk’ün Tarih İlmi Hakkındaki Düşünceleri”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, C. IV, S. 10, Ankara, Kasım 1987, s. 135; Kodaman, “a.g.m.”, s. 88. 
21 Kodaman, “a.g.m.”, s. 88. 
22 Karal, “a.g.m.”, s. 157. 
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lirli bir metodu ve sağlam temelleri olmadığı için belirlenen hedefe ulaşı-
lamamıştır. Nitekim 1789 Fransız İhtilâli’nin getirdiği milliyetçilik akımı 
dünyadaki çok uluslu imparatorlukları derinden etkileyeceği için Os-
manlı Devleti de bütün çabalarına rağmen bu akımın etkisinin dışında 
kalamamıştır. 

c) Milli Tarih Anlayışı 

Tanzimat ve Islahat fermanlarının getirdiği iyileştirmeler ve I. Meşru-
tiyet Osmanlı toplumunu bir arada tutmaya yetmemiş, milliyetçilik 
akımları da önlenememiştir. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç 
işlerine karışması ve azınlıkları her fırsatta devlete karşı desteklemeleri-
nin de etkisiyle devletin çeşitli bölgelerinde bağımsız devletler kurulmaya 
başlanmıştır. Bunun üzerine Türk aydınlarının bazıları Milli Tarih anlayı-
şına sarılmak gereğini duymuşlardır. Bunlar Türklerin, Osmanlı Tarihi 
ve İslam Tarihine yaptıkları büyük hizmetlerin belirtilmesini ve bu iki ta-
rihten önceki Türk tarihinin de incelenmesini istemişlerdir23. Bu Milli Ta-
rih Şuuru özellikle Ziya Gökalp’in Türkçülük fikrinden hareketle ortaya 
atılmıştır. Türkçülük fikrinin hareket temeli ise yine batıdaki düşünce 
akımlarının ortaya koyduğu Millet ve Milliyetçilik anlayışından kaynak-
lanmaktadır. Bu tarih görüşü Osmanlı Devleti tarafından itibarla karşı-
lanmayacaktır24. Devleti parçalanmaktan kurtarmak için Meşrutiyetle 
birlikte gelen Osmanlı Milleti anlayışı üzerinde durulmuştur. Bu fikre gö-
re çeşitli etnik gruplar bir arada yaşamayı sürdürmeli, Osmanlı ülkesin-
de çeşitli diller konuşulmalı, çeşitli dinler varlığını sürdürmeli, vatan 
topraklarının hiçbir tarafı belirli bir grubun yeri olmamalıdır. Avrupalılar 
bile o dönemde Osmanlı topraklarına, Türkiye terimini kullanırken Os-
manlı aydınları Memâlik-i Osmaniye demekten kendilerini alamamışlar 
hatta zaman zaman Avrupalılara bu söylemlerinden dolayı kızgınlıklarını 
da dile getirmişlerdir. Ancak belirttiğimiz gibi Osmanlıcılık fikri kısa za-
manda geçersizliğini ispat edecektir. II. Meşrutiyet’ten başlayarak Cum-
huriyete kadar olan dönemde bazı Türk aydınları, Türk tarihine önem 
vermiş ve araştırmaya başlamışlardır. Bu noktada Batılı tarihçilerin 
Türk Tarihi üzerindeki çalışmalarını aktarmaya başlamışlardır. Bunun 
iyi yanları olsa da, Türk tarihi hakkında gerçeğe uymayan birçok yanlış 
bilgi ve itiraflar da ülkeye girmiştir25. 

B- CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞI 

XIX. yüzyıla kadar çok fazla felaketler ve buhranlar yaşamayan Türk 
toplumu XX. yüzyılın başlarında belki de hayal bile edemeyeceği felaket-
                                                           
23 Karal, “a.g.m.”, s. 157-158. 
24 Kodaman, “a.g.m.”, s. 88. 
25 Süslü, “a.g.m.”, s. 135-136. 
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lerle karşılaşacaktır. Bu yüzyılın başlarından itibaren, Balkan Savaşları, 
I. Dünya Savaşı ve hemen arkasından imzalanan Mondros Ateşkes Ant-
laşması, Anadolu’da Türkün varlığını tehlikeye düşürmüştür. Bu nokta-
da, zaten yorgun ve fakir düşen Türk halkı, 1919-1922 yılları arasında 
Milli Mücadeleyi gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Üstelik bu mücadele 
esnasında Türk insanı tarihini, coğrafyasını ve kültürünü tahrip etmek 
isteyenler tarafından birçok asılsız iddia ve iftiraya maruz kalmıştır26. Bu 
gelişmeler Türk toplumun Tarih bilincinin kuvvetlenmesinde önemli bir 
etken olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni kurulacaktır ancak 
milletin tarihi çok şerefli ve uzun bir geçmişe sahiptir27. Bu nedenle artık 
millet kendi adını taşıyan tarihine kavuşmalıdır. İşte bu nokta Milli Tarih 
anlayışının filizlerinin kök salmaya başladığı nokta olmuştur. 

1. Türk Tarih Tezini Gerekli Kılan Sebepler 

a) Osmanlı Devleti Topraklarının Paylaşılma Projeleri 

Osmanlı Devleti kuruluşu ile birlikte sınırlarını kısa zamanda Anado-
lu ve Balkanlarda genişletmiştir. İstanbul’un fethi ve daha sonra Viyana 
kapılarına kadar genişlemesi neticesinde doğal sınırlara ulaşılmıştır. Bu 
Osmanlı Devleti’nde durgunluğa neden olmuştur. Avrupa’da Sanayi İn-
kılâbı gerçekleştirilmiş ve bunun etkisiyle Avrupa devletleri ham madde 
ve pazar arayışına girmiştir. Bu iki unsurun da mükemmel olarak bu-
lunduğu yer ise Osmanlı Devleti topraklarıdır. Üstelik Osmanlı Devleti 
dışındaki sömürgelere de en kolay ulaşım yolu yine Osmanlı toprakları-
dır. Bu yüzden Avrupa devletlerinin XIX. yüzyılın sonlarından itibaren 
tüm siyasetleri Osmanlı Devleti’ni parçalama yolunda gelişmiştir. I. Dün-
ya Savaşı öncesi yapılan gizli antlaşmalar da onların bu siyasetlerini 
doğrulamıştır. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması’na da-
yanarak inandırıcı olmayan bahanelerle işgallerini başlatmışlardır. Avru-
palı devletler bu işgalleri yaparken haklı göstermek amacıyla tarihi daya-
naklar ileri sürmeye çalıştılar. “Yunanlılar coğrafya ve medeniyet belgele-
rine başvurarak Batı Anadolu’da; Fransızlar Haçlı seferlerinden sonra bir 
Frank devleti kurulmasını, İtalyanlar ise Roma İmparatorluğu’nun mi-
rasçıları olduklarını ileri sürerek Güney Anadolu’da hak iddia ettiler. Do-
ğu Anadolu’da bir Kürt ve Ermeni devleti kurulması için tarihe başvurul-
du”28. Bunlar Türklerin buralardan kovulmaları ve yok edilmeleri gerek-
tiğine inanmışlardır. Bu nedenle Türk milletinin kültürel mirası yok edil-
meye başlanmış ve hatta bazı gafil avlanan insanlar aracılığıyla manda 
ve himaye tartışmaları bile ortaya atılmıştır29. 
                                                           
26 Süslü, “a.g.m.”, s. 136. 
27 Karal, “a.g.m.”, s. 158. 
28 Kemal Koçak, “Atatürk ve Tarih”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 74, İstanbul 1993, s. 15. 
29 Süslü, “a.g.m.”, s. 137.  
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b) Türklerin İkinci Sınıf İnsan Oldukları ve Medeniyete Katkıda 
    Bulunmadıklarına Dair Asılsız İddialar 
Avrupalı tarihçiler siyasi çıkarlar nedeniyle Türklerin sarı ırka men-

sup, ikinci sınıf bir insan tipi olduğunu yaymaya başlamışlardı. Bu bilgi 
okul kitaplarına bile geçmişti. Türkiye’de tarih araştırmaları gelişmediği 
ve mevcut tarihçilerin de büyük bir kısmının Avrupa tarihlerinden tercü-
meler yaparak, tarih kitapları yazması nedeniyle bu asılsız iddialar ülke-
mize de yayılmıştı30. 

Osmanlı Devleti döneminde Türklük ve Türk tarihi Osmanlılık adı ve 
gururu altında kaybolmuştur. Hatta eski kitapların bazılarında Türk’ten 
Etrak-i biidrâk diye söz edilmiştir. Göktürk kitabelerinde yer alan “Ey 
Türk budunu titre ve kendine dön!” tavsiyesi, ancak Cumhuriyet döne-
minde şuurlu bir şekilde duyulmuş ve ele alınmıştır31. 

Türklerin sarı ırktan ve ikinci sınıf bir insan toplumu olarak gösteril-
mesinin bir sonucu olarak medeni kabiliyet ve yetenekten mahrum ol-
dukları da iddia edilmekteydi. Avrupalılar, Türkleri hiçbir medeni eser 
yaratmayan, anlayışsız ve yeteneksizlikle itham etmekteydiler. Üstelik 
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından yapılan ıslahat hareketlerini de 
beğenmeyerek eleştirmekteydiler. Oysa, Türkler tarihin erken dönemle-
rinde çeşitli yerlere göç ederek medeniyetlerin gelişmesine katkıda bu-
lunmuşlardır. İslamiyet’i kabul edip bu dünyanın içine girdikten sonra, 
İslamiyet’in yayılmasında ve korunmasında yüzyıllar boyunca öncülük 
etmişlerdir. Buna karşılık, İslam alemi içinde Türk varlığı eritilmiş, 
Türklerin İslam dünyasına hizmetleri, yeterince değerlendirilmemiş, 
meydana getirdikleri medeniyet eserleri Arap, Fars ve Bizans’a mal edil-
miştir32. Türklerin Avrupa’dan Asya’ya sürülmesi gereken barbar kavim-
ler olduğu bile yazılmaktaydı33. Zaten daha önce de var olan ancak 1815 
Viyana Kongresi’nde siyasi literatüre sokulan Şark meselesinin asıl ama-
cı da bu olmuştur. Bu durum İngiliz devlet adamı Gladston tarafından 
“Dünya yüzünden Türklerin kötülüklerini kaldırmanın bir tek çaresi var-
dır ki, o da dünya yüzünden vücutlarının kaldırılmasıdır”34 şeklinde ifa-
de edilmiştir. 

Avrupa’da ve ne yazık ki Türkiye’de de yerleşen bu asılsız fikirler kar-
şısında Atatürk “Büyük devletler kuran ecdadımız büyük şümullü mede-
niyete de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek, Türklüğe ve cihana 
bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha bü-
yük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. O yakın tarihte göç et-
                                                           
30 Karal, “a.g.m.”, s. 159. 
31 Koçak, “a.g.m.”, s. 15. 
32 Baykal, “a.g.m.”, s. 535; Koçak, “a.g.m.”, s. 15. 
33 Karal, “a.g.m.”, s. 159. 
34 Baykal, “a.g.m.”, s. 537; Süslü, “a.g.m.”, s. 136. 
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miş olmakla bu vatanın hakiki sahibi olamaz. Bu fikir tarihen, ilmen yan-
lıştır. Türk brakisefal ırkı Anadolu’da ilk devleti kuran bir millettir. Bu ırkın 
kültür yurdu ilk zamanlarda, iklimi müsait olan Türkistan idi. İklim tabii 
şartlar dahilinde değişti. Taşı cilalamayı bulan, ziraat hayatına erişen, 
madenlerden istifadeyi keşfeden bu halk kütlesi, göç etmeye mecbur kal-
dı. Türkistan’dan şarka, cenuba, garpte Hazar Denizi’nin şimal ve cenu-
bunda olmak üzere yayıldı. Gittikleri yerlere yerleştiler, kültürlerini oralar-
da kurdular. Bazı mıntıkalarda otokton oldular, bazılarında otokton olan 
diğer bir ırk ile karıştılar. Avrupa’da tesadüf ettikleri ırk tipi delikosefal idi. 
Irak, Anadolu, Mısır, Ege medeniyetlerinin ilk kurucuları Türkistanlı braki-
sefal ırkın mümessilleridir. Biz bugünkü Türkler de onların çocuklarıyız”35 
diyerek görüşünü belirtmiştir. Atatürk’ün tarih tezinin dayanağını mad-
deler halinde şöyle sıralayabiliriz: 

1. Medeniyetin ilk çıkış yeri Türkistan’dır. 
2. Brakisefal ve beyaz ırkın ilk yurdu Türkistan’dır. 
3. Türkler, brakisefal ve beyaz ırktan olup, anayurtları Türkistan’dır. 
4. İlk medeniyetin yaratıcısı Türkler olmuştur. 
5. Türkler tarih öncesi devirde çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişler 

ve gittikleri yerlerde ya yerli halk olmuşlar ya da yerli halka kaynaşarak 
medeniyetlerini benimsetmişlerdir. Böylece medeniyet dünyaya Türkler 
tarafından yayılmıştır. 

6. Anadolu’nun ilk yerli halkı olan Hititler, Türkistan’dan gelmiş 
Türkler olup, bizim atalarımızdır36. 

C- ATATÜRK VE TÜRK TARİH TEZİ 

1. Atatürk’ün Tarih Anlayışı 

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe ve özellikle Türk tarihine karşı ilgi 
ve sevgisi, Manastır Askeri lisesinde öğrenciyken tarih öğretmeninin teş-
vikiyle başlamış ve hayatı boyunca sürmüştür37. 1930’lara kadar Ata-
türk milli mücadele ve inkılâplar esnasında tarihle ilgilenecek vakit bu-
lamamıştır. Ancak bu zor yıllarda Atatürk, zeka ve dehası yanında tarih 
bilgisinden de güçlü bir şekilde yararlanmıştır38. Türk Kurtuluş Sava-
şı’nda ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
ve halkla yaptığı toplantılarda, Türk tarihi hakkındaki gerçek bilgileri 
kendisine özgü üslubu ile herkese duyurmaya ve milletin manevi gücü-
nü yükseltmeye, milli şuurun bu yolla güçlenmesine büyük önem vermiş 
ve bunu da başarabilmiştir39. 
                                                           
35 A. Afet İnan, “Atatürk ve Tarih Tezi” Belleten, C. III, S. 10, Ankara 1939, s. 245-246. 
36 Kodaman, “a.g.m.”, s. 97. 
37 Koçak, “a.g.m.”, s. 14. 
38 Kodaman, “a.g.m.”, s. 90. 
39 Koçak, “a.g.m.”, s. 14. 
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İlk çağlardan günümüze kadar, milletlerin kaderine yön vermiş bü-
yük devlet adamlarının hemen hepsi tarih ile yakından ilgilenmişlerdir. 
Bu devlet adamları tarihi bilmeden ve ondan ders almadan başarılı bir 
devlet adamı olmanın başka bir deyişle tarih bilmeden tarih yapmanın 
imkânsızlığına inanmaktadırlar. Atatürk ise, bu bilgileri ustaca kullan-
ması, tarih yazıcılığının da ötesinde çağa uygun yeni bir tarih görüşü 
oluşturması ve genel olarak insanlık tarihinin sorunlarını ele alması gibi 
özellikleriyle ortaya çıkmaktadır40. 

23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi’nin açılış gününde, kongre 
üyeleriyle yaptığı konuşmada “Tarihin, bir milletin varlığını ve hakkını hiç-
bir zaman inkâr edemeyeceğini, bu itibarla vatanımız, milletimiz aleyhinde 
verilen hükümlerin er geç iflasa mahkum olduğunu…”41 diyerek tarihin en 
derece önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştır. 

1923 yılı Eylül ayında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profe-
sörler Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’ya fahri profesörlük unvanı vermek üzere Ankara’ya 
gelen heyete, heyette bulunan Şemsettin Günaltay’ın ifadesine göre 
“Mektep sıralarından beri çok sevdiği tarih ile daima meşgul olduğunu, bu 
itibarla fahri müderrisliğin edebiyattan ziyade tarihe ait olmasının daha 
münasip olacağını”42 söylemiştir. Bu olaydan da Atatürk’ün tarihe olan 
ilgisi açıkça ortaya çıkmaktadır. Yine Şemsettin Günaltay’a dönerek “ta-
rihçilerle çok konuşacağız” cümlesini sözlerine eklemiştir. Bu ifade bize 
O’nun tarih ile ilgili çalışmalara, daha fazla yoğunlaşacağını göstermek-
tedir. Atatürk’ün tarih ile uğraşanlardan farklı olarak, edindiği bilgiler 
sadece kafasında kalmamış, bu bilgilerini milli duygularla yoğurarak bir-
takım sonuçlara ulaşmıştır. Bu sonuçlar ise onun üstün başarılarında 
etkili olmuştur43. Atatürk’ün Türk Tarih tezi bu şekilde ve bu duygularla 
oluşmaya başlamış ve kabul görmüştür. 

2. Tarih Alanında Kurumsallaşma 

Türklerin Türkistan’daki zengin tarihleri onlarda dünya hâkimiyeti ve 
bu hâkimiyetin ebedi olması, fikrini bir kuşaktan diğerine aktarmıştır. 
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar İslâm düşüncesi teoriden pratiğe 
aktarılarak hem topluma huzur ve saadet verilmiş, hem de bu düşünce-
nin Tarih görüşü toplum tarafından kabul edilmiştir44. İslâm Uleması, 
İslâmi temellerine dayanan devletin Müslüman halkı arasında ortak bir 
kültür aracı yaratmak için tarihten faydalanmış ve İslâm tarihini bu 
                                                           
40 Baykal, “a.g.m.”, s. 531. 
41 M. Kemal Atatürk, Nutuk (Yay. Haz. Zeynep Korkmaz), AAM Yay., Ankara 1998, s. 45. 
42 Baykal, “a.g.m.”, s. 532. 
43 Koçak, “a.g.m.”, s. 17. 
44 Kodaman, “a.g.m.”, s. 87. 
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amaçla devlet tarihi olarak kabul etmişlerdi45. İslâm tarihinde Türklerin 
İslâmiyet’ten önceki tarihleriyle, İslâm tarihine olan büyük hizmetlerin-
den hiç bahsedilmiyordu. Yapılan her hizmet İslâmiyet adına yapılmış ve 
yine İslâmiyet içerisinde yok olup gitmişti. 

Milli tarihçiliğin gelişiminde İkinci Meşrutiyet dönemi önemli bir dö-
nüm notasıdır. 1908 Anayasası’nın getirdiği bazı düzenlemeler çeşitli 
alanlarda değişikliğe yol açtı. Bu dönemde birçok siyasi teşkilâtın yanın-
da, birçok dergi ve gazete yayınlanmaya başlamıştır. Ve bu görüşler 
Türkçülük görüşü ile bağdaştırılmaya çalışılmıştır46. Osmanlı öncesi 
Türk tarihinin daha geniş bir şekilde incelenmesi için çalışmalar başla-
tıldı. Daha önceleri Darülfünûn’da “Tarih-i Umumî”, “Tarih-i Düvel” gibi 
birkaç ders okutulurken bu derslerin sayısı arttırıldı. XX. yüzyıldın baş-
larında Osmanlıcılık ve Türkçülük fikirleri arasındaki çelişkiler arasında 
kurumlaşmalar başladı. 1908 yılında Türk tarihinin incelenmesi amacıy-
la Türk Derneği kuruldu47. Dernek aynı isimle bir dergi de çıkarmıştır. 
1912’den sonra bu dernek yerini “Türk Yurdu” adlı derneğe ve dergiye 
bırakmıştır. 1909 yılında Sultan V. Mehmet Reşat’ın da önderliğiyle Os-
manlı Tarihi’nin yazılması ve Osmanlı Tarihi’ne ait belgelerin toplanması 
amacıyla Tarih-i Osmanî Encümeni kuruldu. Bu Encümen tarafından 
çalışılan “Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası”nda genel olarak Osmanlı 
Tarihi’ne yer verilmiştir. 1915 yılında Türk derneğinin bazı üyelerinin de 
katıldığı “Asar-ı İslâmiye ve Milliye Tedkik Encümeni” kurulmuş ve aynı 
kuruluş tarafından “Milli Tetebbular Mecmuası” yayınlanmıştır. Bu en-
cümenin amacı ise Türklerin Osmanlı’dan önceki hizmetlerini ve tarihe 
katkılarını araştırmaktır. Bu dernekler arasında en uzun süreli olanı 
1912’de kurulan Türk Ocakları’dır. 1931 yılında Cumhuriyet Halk Parti-
si’ne bağlı bir kurum haline getirilene kadar faaliyet gösteren Türk Ocak-
ları milliyetçi ve Türkçü bir anlayış sergilemiştir. Meşrutiyetle birlikte 
başlayan bu çalışmalar Cumhuriyet döneminde Milli Tarih Anlayışı’nın 
esasını teşkil etmiştir48. Bu anlayış hem Cumhuriyet’in kuruluşunda 
hem de daha sonraki olayların gelişiminde etkili olmuştur. 

Atatürk siyasi ve iktisadi bağımsızlığı sağladıktan ve inkılâpları ta-
mamlandığına inandıktan sonra tarih ile derin bir şekilde ilgilenmeye 
başlamıştır. Sıra İstikbâl üzerinde bağımsızlığa gelmiştir49. Kurulan yeni 
genç devletin, yıkıntı halindeki Osmanlı Devleti’ne dayanması mümkün 
değildi. Fakat köksüz ve dayanaksız güçlenmek gelişmek de imkânsızdı. 
                                                           
45 Karal, “a.g.m.”, s. 157. 
46 Kemal Koçak, “Osmanlıdan Cumhuriyete Tarih Anlaşışında Kurumlaşma”, Milli Eğitim, S. 

143, Ankara 1999, s. 112. 
47 Koçak, “a.g.m.”, s. 112. 
48 Koçak, “a.g.m.”, s. 113-114. 
49 Kodaman, “a.g.m.”, s. 90. 
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Yeni devleti ve oluşan düşünceyi güçlü temellere dayandırmak ve o te-
melleri sağlamlaştırmak gerekiyordu. Bu sebeple Atatürk maziyi yeniden 
yorumlamak ve yargılamak istemiştir50. Bu anlamda Türk Tarih Tezi’nin 
ilk kıvılcımı Atatürk tarafından Afet İnan ile yaptığı bir konuşma sırasın-
da oluşmuştur. 1928’de Afet İnan Atatürk’e Fransızca olan bir Coğrafya 
kitabında, Türk ırkının sarı ırka mensup olduğu ve Avrupa zihniyetine 
göre ikinci sınıf bir insan tipi olduğunun yazdığını belirtmiştir. Atatürk 
ise bunun doğru olmadığını, bunun üzerinde çalışımlısı gerektiğini söy-
lemiştir. Bu sebeple Atatürk bu tarihten itibaren devlet işlerinin yanında 
zamanının bir bölümünü de tarih çalışmalarına ayırmıştır. Öncelikle en 
yeni kitaplardan oluşan bir kitaplık meydana getirildi. Tarihte uğraşan 
Türkiye’deki insanlar Atatürk’ün etrafında toplandılar. Yapılacak çalış-
malar için herkese konu veriliyor araştırma yapmaları isteniyordu. Yapı-
lan bu çalışmalar ve tartışalar sonucunda bazı görüşler ortaya çıkmıştı. 
Bu görüşlerin başlıcaları şunlardı: a) Türkler bir aşiret olarak Anadolu’-
da bir imparatorluk kuramaz. Bunun başka bir izahı olması gerekir. Ta-
rih bunu ortaya çıkarmalıdır. b) Türkiye’de yerli halk ve Anadolu’ya me-
deniyeti getiren halk kimlerdir? Bu medeniyet nasıl kurulmuştur. c) 
Türklerin dünya tarihinde ve medeniyetinde rolleri ve katkıları nelerdir? 
d) Türklerin İslâm tarihindeki yerleri ve rolleri nelerdir? 

Amaç bu sorulara cevap aramaktı ve çalışmalar ilk etapta bu çerçevede 
başladı51. Soruların cevaplarını ararken, modern tarih metodlarının yanın-
da, tarihe yardımcı bilimlerden de yararlanılması esas kabul edilmişti52. 
Atatürk bu çalışmaların daha bilimsel yapılabilmesi için kurumlaşmanın 
gerekli olduğunu biliyordu. Bu amaçla 1930’da 6. Türk Ocakları Kurultayı 
toplantısında ocağa bağlı olarak Türk Tarihi Tetkik Heyeti kuruldu. Ham-
dullah Suphi Bey’in başkanlığında çalışmalarına başlayan heyet Türk 
Ocakları’nın kapatılmasından sonra 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
adını aldı53. Kurulan cemiyet sayesinde çalışmalar, daha düzenli ve ilmi 
bir hüviyet kazanmaya başladı. 15 Nisan 1931’de kurulan Türk Tarih Ce-
miyeti, 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu adını almış ve 1982 Anayasa-
sı’nın 134. maddesi ve 11 Ağustos 1983 tarih ve 2876 sayılı kanunla da 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı hale gelmiştir54. 

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’nin ilk çalışması, Atatürk’ün direktifleriyle 
de hazırlanan “Türk Tarihinin Ana Hatları” isimli kitabın yazılmasıdır55. 
                                                           
50 Mahmut Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet, Ankara 1974, s. 69. 
51 A. Afet İnan, Atatürk ve Tarih Tezi, s. 244-245; Süslü, “a.g.m.”, s. 145. 
52 Süslü, “a.g.m.”, s. 146. 
53 Suavi Aydın, “Türk Tarih Tezi ve Halkevleri”, Kebikeç Dergisi, S. 3, Ankara 1996, s. 108; 

Goloğlu, a.g.e., s. 67. 
54 Süslü, “a.g.m.”, s. 149. 
55 Aydın, “a.g.m.”, s. 108. 
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Kitap “Türk Tarihin Ana Hatları” adıyla 1930 yılında İstanbul Devlet mat-
baasında basılmıştır. Fakat bu ilk teşebbüs yanlış bilgiler ve eksiklikler 
nedeniyle başta Atatürk olmak üzere birçok kişinin hoşuna gitmemiştir. 
Kitap üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmış, Atatürk bizzat eseri incele-
yerek hataların en aza indirilmesine yardımcı olmuştur. Daha sonraki 
çalışmalarda Türk Tarihini yazacak olanların kendi sahalarında çalışma-
larının gerektiği prensibi kabul edildi. 1931 yılında yine Atatürk’ün di-
rektifleriyle okullar için dört ciltlik bir tarih kitabı kaleme alınmış ve ya-
yınlanmıştır56. 1932 yılından itibaren başta Ankara olmak üzere çeşitli 
illerde kurulan halkevlerinde Dil, Tarih ve Edebiyat şubeleri açılarak 
halk bilinçlendirilmeye çalışılmıştır57. 1933 yılında kurulan Sümerbank, 
1935 yılında kurulan Etibank58 gibi iktisadî kuruluşlara verilen isimlerle 
de Türk tarih tezi desteklenmeye çalışılmıştır. 

Atatürk bunların yanında Türk Tarih Cemiyeti’ne yapacakları çalış-
malar için bir plan önermiştir. Bu plan şöyledir: 

Türk ve Türkiye Tarihi kronolojik sıraya göre incelenecektir. Türklerin 
çeşitli bölgelerde kurdukları devletlerin siyasi ve askeri hâkimiyet alanla-
rı tespit edilecektir. Daha sonra bu devletler hakkında belgelere dayanı-
larak yazılacak tarih konuları şu şekilde belirlenmiştir: 

a) Devlet Hayatı 
1. Devletin şekli, dayandığı anayasa, devlet başkanının hak ve görevleri 
2. Meclis seçim kanunları, hak ve yetkileri 
3. Hükümet’in oluşturulması ve Bakanlar Kurulunun kanuni yetkileri 
4. İdari sistem ve kuruluşların işleme şekli 
5. Ordu’nun esasları 
6. Yargı organları ve işleme şekli 
7. Mali sistem, konuları işlenecektir. 
b) Ekonomik Hayat 
Atatürk ekonomiyi şu bölümlere ayırmayı önermiştir; 
1. Üretim tarım ve ağaç ürünleri 
2. Her çeşit endüstri 
3. Yollar ve ulaşım araçları 
4. İthalat ve İhracat 
c) Fikri ve Sosyal Hayat 
Atatürk’ün verdiği üçüncü plan ise çok yönlü incelemeleri kapsamak-

tadır; 
1. Dini inanç ve ilgili kuruluşlar 

                                                           
56 Süslü, “a.g.m.”, s. 147-148. 
57 Süleyman Ünüvar, “Gaziantep Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1951)”, Gaziantep Üniversite-

si Sosyal Bilimler Dergisi, C. V, S. 1, Gaziantep 2002, s. 261-267. 
58 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Yeni Türkiye’nin Oluşumu (1923-1938), 3. Kitap Bi-

rinci Bölüm, Bilgi Yay., 2. Basım, İstanbul 2005, s. 321. 
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2. Aile yaşamı 
3. Gelenek ve görenekler 
4. Müspet ilimlerin bütün dalları 
5. Güzel sanatlar 
Atatürk bu konuyla ilgili olarak “Tarih bu plana göre işlendiği vakit çe-

şitli tarihlerde ve bölgelerde devletler kurmuş, imparatorluklar yönetmiş 
olan Türk milletinin kabiliyet ve üstünlüğü belirecektir”59 demiştir. 

Türk Tarih Tezi’nin ortaya atılmasında iki önemli amaç vardı. Bunlar-
dan birincisi Cumhuriyet’in kültürel ve tarihsel bağlarını, Osmanlı’nın ve 
İslâm’ın yanında, İslâm öncesi Türk tarihi ile ilk Anadolu tarihini ilişki-
lendirmektir. İkincisi ise Anadolu ve Mezopotamya’da medeniyetler kur-
muş halkların Türk kökenli olduğunu ispatlayarak bu toprakların yerli 
halkının ve mirasçılarının da Türkler olduğunu ırksal ve kültürel kanıt-
larla göstermektedir60. Avrupalıların dünya tarihine ve medeniyetine sa-
hip çıkmalarına bir tepki olarak doğan ve bunun da ötesinde Türk tari-
hin Türkler etrafında yeniden yorumlamak anlamına gelen Türk Tarih 
tezini önce vatan sınırları içinde daha sonra Avrupa ve dünyaya benim-
setmek amacıyla çalışmalar hızlandırıldı. 1932 yılında I. Türk Tarih 
Kongresi düzenlendi. Bu kongrede Türk Tarih tezi geniş ölçüde açıkla-
malar ve tartışmalarla millete mal edildi61. Bu kongrenin açılış konuşma-
sında Atatürk şunları söylemiştir: “Bizim memleketimiz derin bir maziye 
maliktir. Bu düşünce bizi elbette altı yedi yüzyıllık Osmanlı Türklü-
ğü’nden, Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine musa-
vi olan Türk Devletlerine kavuşturur”62. I. Türk Tarih Kongresi ile Türk 
Tarih tezinin çerçevesi kesin şeklini almış olur. Tez, bir taraftan orta öğ-
retimde okutulurken diğer taraftan da halk evlerinin özellikle konferans 
faaliyetleri içinde yayılmaya çalışılır63. Daha sonra bu tarih çalışmalarını 
hem fakülte düzeyinde yaratmak hem de onları genç nesillere öğretecek 
öğretmenler yetiştirmek üzere 9 Ocak 1936’da Ankara Dil ve tarih Coğ-
rafya Fakültesi kurulmuştur. Tarih konusundaki bütün çalışmalar, 20-
25 Eylül 1937’de yapılan II. Türk Tarih Kongresi’nde, uluslararası nite-
likte tartışılmış ve yabancı bilim adamları tarafından da rağbet görmüş-
tür. Kongre’de Türk Tarihi’nin çeşitli dönemleri ve özellikle de Türklerin 
Dünya kültürüne katkıları görülmüş ve yabancı katılımcılar tarafından 
da önemli bildiriler sunulmuştur. Ayrıca kongre dolayısıyla, tarih önce-
sinden Cumhuriyet dönemine kadar Türkiye’de ve Ortadoğu’da gelişen 
büyük uygarlıkları, maketler, mölajlar ve grafiklerle canlandıran bir sergi 
                                                           
59 A. Afet İnan, Atatürk ve Tarih, s. 152-154. 
60 Aydın, “a.g.m.”, s. 107-108. 
61 Karal, “a.g.m.”, s. 163. 
62 Süslü, “a.g.m.”, s. 150. 
63 Aydın, “a.g.m.”, s. 108. 
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düzenlenmiş ve bu sergi Atatürk’ün ölümüne kadar Dolmabahçe sara-
yında kalmıştır64. Böylece Atatürk’ün Türk tarih tezi bilimsel bir çerçeve-
ye oturmuştur. Türk Tarih Kurumu bugüne kadar hem ulusal hem de 
uluslararası düzende önemli çalışmalar yapmıştır. Atatürk’ün kurduğu 
bu kurum böylelikle kendini ispat etmiştir. 

SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar İslâm tarih görüşü belirgin bir 
şekilde işlenirken Türklerin İslâmiyet’ten önceki hizmetleri göz ardı edil-
miş ve Türk tarihi sadece Osmanlı ve İslâm Tarihi’nden ibaret gibi yansı-
tılmıştır. Bu ümmet tarihi anlayışı sonucunda Osmanlı tarihçiliği Tanzi-
mat’a kadar İslâm tarihi etrafında dönmüş ve hikâyeci, nakilci tarih an-
layışından öteye gidememiştir. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı tarih an-
layışında yavaş da olsa bir değişme başlamıştır. Bu dönem tarih anlayı-
şında yine Osmanlı Devleti’nin kuruluşu başlangıç olarak alınıyordu. 
Ancak bu yeni tarihte olaylar anlatılırken ve yazılırken sebep-sonuç iliş-
kileri de dikkate alınmış, bilimsel görüş biraz daha ön plana çıkmaya 
başlamıştır. II. Meşrutiyet’ten başlayarak Cumhuriyete kadar olan dö-
nemde bazı Türk aydınları, Türk tarihine önem vermiş ve araştırmaya 
başlamışlardır. Bu noktada Batılı tarihçilerin Türk Tarihi üzerindeki ça-
lışmalarını aktarmaya çalışmışlardır. Bu çalışmaların faydalı yanları olsa 
da, Türk tarihi hakkında asılsız birçok yanlış bilgi ve itiraflar da ülkeye 
girmiştir. XIX. yüzyılın ortalarında Avrupa’da başlayan tarih anlayışı çer-
çevesinde, özellikle Avrupalı tarihçilerin yanlı tutumları nedeniyle Türk-
lerin sarı ırka mensup ikinci sınıf bir insan tipi oldukları, dünya tarihine 
ve medeniyetine katkıda bulunmadıkları gibi asılsız iddialar ortaya atıl-
mıştır. Özellikle Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonraki işgallerini 
haklı göstermek amacıyla bu iddialarını güçlendirmişlerdir.  

Kurtuluş Savaşı sonrasında da devam eden bu görüşe karşı yeni 
Türk Devleti’nde bir çalışma başlatılması gerekiyordu. Bu nedenle Cum-
huriyet döneminde tüm bu asılsız iddialar karşısında Atatürk’ün önderli-
ğinde tarih çalışmaları başlatıldı. Atatürk bu çalışmaların daha bilimsel 
yapılabilmesi için kurumlaşmanın gerekli olduğunu biliyordu. Bu amaç-
la 1930’da 6. Türk Ocakları Kurultayı toplantısında ocağa bağlı olarak 
Türk Tarihi Tetkik Heyeti kuruldu. 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 
adını aldı65. Kurulan cemiyet sayesinde çalışmalar, daha düzenli ve ilmi 
bir hüviyet kazanmaya başladı. 15 Nisan 1931’de kurulan Türk Tarih 
Cemiyeti, 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Kurumu adını almış ve 1982 Ana-
yasası’nın 134. maddesi ve 11 Ağustos 1983 tarih ve 2876 sayılı kanun-
la da Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı hale gelmiş-
                                                           
64 Süslü, “a.g.m.”, s. 150-152. 
65 Aydın, “a.g.m.”, s. 108; Goloğlu, “a.g.m.”, s. 67. 
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tir66. Türk Tarih Kurumu yaptığı çalışmalarla uluslararası bilimsel top-
lantılarda kendini kanıtlamış bir kurum olmuştur. Cumhuriyet döne-
minde beliren tarih anlayışının sonucunda Türk Tarih Tezi oluştu. Böyle-
likle Türk milletinin dünya tarihine ve medeniyetine olan katkıları bilimsel ve-
rilere dayanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle Osmanlı’dan ve İslâmi-
yet’ten önceki Türk Tarihinin aydınlatılması için büyük özveri gösterilmiştir. 
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ZORUNLU EĞİTİME GEÇİŞTE İLKÖĞRETİM’DE 
MEKÂN VE PLANLAMA EKSİKLİĞİ VE ÇÖZÜM 

YOLLARI 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOĞAN* 

Son on yıl içinde Türkiye’de ilköğretimin kalitesini artırmak için çeşitli 
girişimlerde bulunulmuştur. Farklı yeni politikalar hayata geçirilmiştir. 
Bununla birlikte bu makalede eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkileyen 
yapısal eksikliklerden kaynaklanan problemlere kadar planlama eksik-
likleri tartışılarak iki örnekle açıklanmaya çalışılmıştır. 

Birinci olarak; zorunlu eğitimin 1997’de 5 yıldan 8 yıla geçilmesi bazı 
problemleri ortaya çıkardı. Fazladan üç yıl için yeterli planlama ve yeni 
binalar yoktu. Sınıflardaki öğrenci sayısı artarken öğretmen başına dü-
şen öğrenci sayısı fazlalaştı. Bu doğal olarak eğitimde kalitenin düşmesi-
ne sebep oldu. 

İkinci olarak; problem kırsal kesimde yaşandı. Öncelikle öğrencilerin 
az olduğu köylerde okulların düzenli bir şekilde işletilmesi zorlaştı. Böyle-
ce devlet bazı okulları kapatmayı ve merkezi yerlere öğrencileri taşımayı 
kararlaştırdı. Oluşturulan bu merkezi okullara öğrencilerin taşınması im-
kânı sağlandı. Bununla birlikte bu yeni sistem de bazı problemlere neden 
oldu. Bu merkezlerde ulaşım özellikle kış şartlarında çok zordu. 

Öğrenci, aileler çocuklarının güvenliği ve zor durumlarıyla ilgili çok en-
dişelendiler ve gönderip göndermemekte tereddüt ettiler. Sonuç olarak; 
yetersiz planlama ve yapısal eksiklikler eğitimi olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Bu durumlar öğrencilerin daha iyi gelecek endişesi taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Zorunlu Eğitim, İlköğretim, Öğretmen, Öğrenci. 
                                                           
* Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Lack Of Sufficient Planning And Infrastructure To Compulsory 
Education In Primary School For Solutions 

In the last decade there have been several attempts in Turkey to imp-
rove the quality of the primary education. Various new policies have been 
introduced and put into practice. However, as I will discuss in my paper, 
due to lack of planning as well as insufficient infrastructure there arise 
some significant problems which influence the quality of the education ne-
gatively. I will examine two such problems: 

First of all, extension of the compulsory education from 5 years to 8 
years in 1997 has led to some difficulties. Since initially there was not 
sufficient planning and new buildings, existing school buildings have not 
been adequate for this extra 3 years of education. The classrooms beca-
me overcrowded and the number of students per teacher has increased. 

This naturally led to a sharp decrease in the quality of the education. 
A second problem is encountered in the countryside. Previously some 
small villages had a low number of students and therefore it was not fea-
sible to run schools there. Thus, the state decided to close down some of 
them and assign some schools in more central regions. Students from the-
se small villages have been provided transportation. Inevitably, parents 
often worried about their children’s safety and well-being and sometimes 
became reluctant to send them to the school. In brief, insufficient planning 
and lack of infrastructure brings about adverse consequences for the edu-
cation. These issues should be addressed for a better future of the children. 

Key words: Compulsory Education, Primary School, Education, Teac-
her, Student, Planing. 

Eğitim en genel anlamıyla geçmişi kavratmak, geleceğe hazırlamak ve 
bugünü yaşatarak mutlu ve mesut bireyler yetiştirmektir. Bir bakıma in-
sanlığın tarihi eğitsel süreci ile başlar. Bu önemli bir süreç, daima insani 
mekânlarla birleşerek değer kazanmıştır. Medeniyetler tarihe inşa ettik-
leri eğitim yuvalarıyla damgalarını vurmuşlar ve bu faaliyet alanlarıyla 
kendilerine övünç kaynakları yaratmışlardır. 

Eğitim; yetişkinlerin, sosyal hayata henüz hazır olmayanlara tatbik 
edilen bir tesirdir. Eğitimin gayesi; insanı sosyal hayata hazırlayarak, 
sosyal hayatın sürekliliğini sağlamaktır1. 

Eğitim-öğretimin temel amaçlarından biri, insanlara güzel davranışlar 
kazandırmaktır; başka bir deyişle nerede, nasıl davranacağını bilen, ken-
di daire alanının farkında olan, başka dairelere rahatsızlık vermeyen, hal 
ve hareketleriyle başkalarına örnek olacak insanlar yetiştirmektir2. 
                                                           
1 Süleyman Doğan, “Eğitim ve Öğretimde Öğretmen-Öğrenci İletişiminin Püf Noktaları”, Türk 

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 156, s. 167, İstanbul, 2005. 
2 M. Volkan Coşkun-Ömer Kemiksiz, “Yapılandırıcı Yaklaşım Yöntem ve Teknikleriyle Türk-

çe Dersi İşlenişi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 178, s. 223, İstanbul, 2009. 
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İlköğretimin amacı her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi 
için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını milli 
ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini ilgi, yeti ve yetenekleri doğrul-
tusunda hayata bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. 

1997 yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemine geçilmiştir. 
Temel amaç 6-14 yaş arası öğrenci guruplarının yapılandırılması Milli 
Eğitim Bakanlığı eğitim modeline uygun olarak eğitilmelerinin sağlanma-
sıdır. 

Zorunlu eğitime geçişte birçok sorun beraberinde gelmiştir. Bunların 
başında planlama ve mekân eksikliği gelmektedir. Zorunlu eğitime ge-
çerken bunun için gereken mekân ve öğretmen eksikliği konusunda cid-
di bir planlama yapılmamıştır. Bu planlama geçmişte çok iyi yapılmadığı 
için de ihtiyaç olmadığı halde çok sayıda veteriner, ziraat mühendisi, fi-
zik, kimya ve biyoloji bölüm mezunu yetişiyor. Bunlar da her yıl işsiz 
üniversite mezunları sayısına ekleniyor. 

Bundan on yıl önce ilköğretimde öğretmen açığını kapatmak için zira-
at, veteriner, basın yayın mezunları öğretmen olarak atandılar. Aslında 
ciddi bir planlama yapılmış olsaydı sınıf öğretmeni açığı eğitim ve fen-
edebiyat fakültelerinden mezun olanlar tarafından kapatılabilirdi. Popü-
list politikalar sonucu şehirleşme eğilimi ve hızı dikkate alınmadan 1960 
-70’li yıllarda plansız ve programsız bir şekilde yapılan köy okullarının 
kapısına kilit vurulmuştur. 

Fiziki Mekân 

Okul yapılarının tasarımı ve inşaatında teknolojinin kullanılması ge-
rekliliği artık kanıtlanmıştır. Temel eğitim projesi ile eğitimde atılım baş-
latılmak istenen bu dönemde, öğrencilerin teknolojinin bütün imkânları-
na sahip, ortamlarda eğitim görmesi 21. yüzyılda ülkemizin her alanda 
daha fazla gelişme gösterebilmesi için önem taşımaktadır. 

“Fiziksel ortam, eğitim etkinlikleri için ayrılan mekânın özelliklerini 
belirtir. Sıra, masa, dolap vb. araçlarla, boş alanlar, mekânın ısı, ışık ve 
renk düzeni gibi bir dizi etken, ortamın fiziksel değişkenlerini oluşturur. 
Öğretmen-öğrenci ilişkileri, büyük ölçüde bu fiziksel değişkenler tarafın-
dan etkilenir”3. 

Bu yüzden eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ortam (mekân) düzeninin 
önemi çok büyüktür. Sınıf içi nesneler insanla birleştiğinde değer kaza-
nırken öğretime katkı sağladığı sürece fonksiyonel olacaktır. Hathaway 
“Eğitsel Binalar” adlı makalesinin girişinde şöyle diyor: “Bizler ilk önce 
binaları şekillendiririz sonra onlar bizleri şekillendirir. Okullar için bu 
çok önemlidir, çünkü gerek öğrenmeye ve insan becerisine yardımda ya 
                                                           
3 H. Aşçı, “İlköğretim Uygulamasına Geçilen Okullarda Ortaya Çıkan Problemler”, Çağdaş 

Eğitim 201, Temmuz-Ağustos 1994, s. 41, İstanbul. 
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da her ikisini de engellemek için eğitsel binaların birçok özelliğinin gizli 
güçleri vardır”4. 

Bu açıdan bakıldığında fiziki mekân öğretmen-öğrenci arasındaki iliş-
kide insanileşerek, hem öğretmen için hem de öğrenci için yaşanılır bir 
çevre oluşturmaktadır. Cohen, Manion ve Morrison da fiziksel çevrenin 
öğrenmenin bir iskeletini oluşturduğunu ve öğrenmeyi ilerletmede katkı-
da bulunabileceği gibi öğrenmeyi engelleyebileceğini belirtiyorlar ve bu 
durumu öğretmenin mümkün olduğunca kontrol altında tutması gerek-
tiğini, aslında fiziksel çevrenin öğretim için en iyi şekilde düzenlenmesi-
nin öğretmen becerisine bağlı olduğunu ve bunun da sınıftaki kişisel gü-
cüne katkı sağlayacağını önemle vurgulamaktadırlar5. 

Fiziki Ortamın Önemi 

Fiziki ortam dediğimizde bir taraftan insanın çevresi ile uyuşmasını 
gündeme getirirken diğer taraftan onun kendi iç dünyasında kendisi ile 
olan barışıklığını sağlamakta veya onu kuşatan çevresinden algıladıkları 
sayesinde kendi iç dünyasına kapanmasına uyumsuz veya psikolojik 
yönden rahatsız, huzursuz bir insan olmasına sebep olmaktadır. Bu ba-
kımdan dış görünüş itibariyle çok basit görünmesine rağmen insan ha-
yatında oldukça derin izler bırakabilecek bir problem alanı olarak algı-
lanmak zorundadır. Öğretmen-öğrenci yaşamının büyük bir bölümünün 
geçtiği fiziksel mekân yani sınıf öncelikle içerisinde birtakım özellikleri 
barındırmalıdır6. 

Fiziksel ortamın uygunluğu, etkili öğrenme-öğretme sürecinin ayrıl-
maz bir parçasıdır. 

Mekân olarak okul veya fiziksel ortam düzeni insanların; sağlıklarını, 
duygusal dünyalarını ve performanslarını olumlu veya olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Bu durum, okul mekânlarında özellikle öğrencileri 
ve öğretmenleri çok fazla ilgilendirmektedir. Eğitim kurumlarında; yerle-
şim düzeninden, öğrenci sayısına, renk uyumuna, uygun ışık ve ısı dü-
zeyine, temizliğe, gürültünün olmamasına, estetiğe varıncaya kadar bir-
çok fiziksel ortam öğesinin göz önünde bulundurularak düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. 

Fiziki Ortamın Öğeleri 

Fiziksel ortamın bazı öğeleri bulunmaktadır. Bunlar sınıftaki öğrenci-
lerin sayısı, duvar ve eşyaların renkleri, ışık, temizlik, ısı, gürültü ve gö-
rünüm, fiziki düzen olarak ele alınmıştır. 
                                                           
4 F. Bolayır, Milli Eğitim İle İlgili Mevzuat, I. Cilt, Bolayır Yayınları, s. 206-207, Ankara, 

2007. 
5 Resmi Gazete, Numara: 18192, s. 6, Ankara, 1993. 
6 MEB, Sayısal Veriler, Ankara, 1999, s. 4. 
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Bazen bu unsurlarda istenilen durumlar gerçekleştirilemez. Okulları-
mızın yapımında olanaklar sınırlıdır. Ayrıca öğrenci sayısı da bazen zo-
runlu olarak istenilen düzeyin üstüne çıkmaktadır. Yapılması gereken 
kriterler verilir ancak olanakların sınırlı olması ve imkan yetersizliği ne-
deniyle bu unsurların sadece bir kısmı gerçekleştirilebilir. 

Fiziki ortamın öğeleri arasında öğrenci sayısı verilmiştir. Öğrenci sayı-
sı fiziki ortamın sınırları ve olanaklarını belirlemede önemli bir unsur-
dur. Bir köye ya da semte okul yapılırken o okula gelebilecek öğrenci sa-
yısı göz önünde bulundurulur. Okulun büyüklüğü, sıra sayısı, sınıf bü-
yüklüğü ve düzeni öğrenci sayısına göre belirlenmekte ve yapılmaktadır. 
Özellikle sınıflarda ideal sayıda öğrenci bulundurulmalıdır. 

Sınıfta öğrenci sayısı genel olarak 35’in üzerinde olmamalıdır. Kalaba-
lık bir sınıfta öğrenciye söz hakkı verme, tahtaya kaldırma ya da bir et-
kinliği izletme de zorluk çekilir. Öğretmen sınıfta disiplini sağlamakta 
zorluk çeker, ayrıca gürültü etmeni ilkokul sınıf ortamında fazla olduğu 
için etkin bir eğitim-öğretim verilemez. Bu durum ise en çok öğretmeni 
yorar, ancak kalabalık olmayan sınıflar öğretmene büyük kolaylık sağ-
lar. Etkin öğrenmeyi kolaylaştırabilme fırsatları verir. İstanbul’da bazı 
okullarında kalabalık sınıflar nedeniyle öğrenciler sıralarda 4’erli otur-
makta bu durum hem öğrencileri psikolojik yönden öğrencinin etkilen-
mesine hem de başarı düzeylerinin düşmesine neden olur. 

Öğrenme ve öğretme sürecini, öğrenci ve öğretmenlerin verimliliğini 
etkileyen unsurlar arasında renkte vardır. Rengin insanlar ve davranış-
lar üzerinde önemli etkilerinin olduğu çeşitli çalışmalarla ispat edilmiş-
tir. Bazı renkler insanı sakinleştir, bazıları heyecanlandırır, bazıları da 
rahatsızlık, sinirlilik verir. Yapılan bir araştırmaya göre duvarları maviye 
boyanan bir ofisin çalışanlarının “üşüyoruz” şeklindeki şikayetleri üzeri-
ne ofis kakao ve portakal renkleriyle yeniden boyanmıştır. Bu defa çalı-
şanlar “ne sıcak” demeye başlamışlarıdır. Ofisteki kaloriferin ısı derecele-
ri ofis maviye ve kakao-portakal rengine boyandığında da aynı imiş. Bu 
nedenle renkler sağlık durumumuzu etkilediği gibi mutlu olmamızı da 
sağlayabilir.  

Çünkü insanların yaşamlarının büyük bir çoğunluğu kapalı mekân-
larda geçmektedir. Bu durum öğretmen ve öğrenci içinde geçerlidir. Bu 
nedenle okulların ve sınıfların renkleri özenle seçilmelidir. Çocuk ilkoku-
la başladığında farkında olmadan ilk etkileyen okulun ve sınıfın rengi 
olacaktır. Sadece okul ve sınıfın duvarlarının rengi göz önüne alınmama-
lı. Okulda ve sınıfta bulunan eşyalarında renklerine dikkat edilmelidir. 
Çünkü duvarlar olduğu kadar eşyalardaki renklerinde öğretmen ve öğ-
renci üzerinde etkileri olacaktır. Eşyaların renk uyumu olması gerekir. 

Eğitim ve öğretim yuvası olan okul ve sınıfların fiziki ortamını düzen-
lerken ışık faktörü de göz önünde bulundurulmalı ve önemle üzerinde 
durulmalıdır. Çünkü ışık sadece öğrenmeyi etkilemez, psikolojik ve fizyo-
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lojik olarak insanları etkilemektedir. Sınıflardaki aydınlatmada öncelikle 
güneş ışığından yararlanılmalıdır. 

Okullarda özellikle sınıflardaki aydınlatmada güneş ışığından yarar-
lanmanın daha faydalı olduğu için okul mekânları bu unsura göre inşa 
edilmelidir. Çünkü öğrenme öğretme sürecini önemli düzeyde etkilemek-
tedir. Bazen güneş ışığının yetersiz olduğu sınıflar karşımıza çıkar. Böyle 
sınıflar ise tam spektrumlu (güneş ışığını taklit eden floresan ışığı) kulla-
nılmalıdır. 

Okullarda ve sınıflarda mümkün olduğunca gün ışığından yararlanıl-
malıdır. 

Öğretmen bilgiyi aktarırken fiziksel mekândaki iyi düzenlemeler öğ-
retmene yardımcı olur, karşısında daha huzurlu ve alıma açık öğrenciler 
bulur. 

Planlama Eksikliği 

Ülkemizde ikili öğretim uygulama zorunluluğunda kalınmasının temel 
iki ana nedeni derslik sayısındaki yetersizlik ve planlamada yetersizlik 
olarak belirlenebilir. Bu iki temel faktörün zorunlu eğitim çağını kapsa-
yan ilköğretim okullarının daha öncelikli sorunu olarak gündeme geldiği 
ortaya çıkmaktadır. Bu durumu artıran faktör ise 1997-98 öğretim yılın-
dan itibaren ilköğretimde sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulaması sonu-
cu ortaya çıkan derslik ve öğretmen ihtiyacı ile nüfusun hareketliliği ve 
artış hızı olarak gösterilebiliriz. Bunların yanında planlama dönemlerin-
de belirlenmiş hedeflere ulaşılamama, kaynakların optimal kullanılama-
ması olarak da belirtilmektedir. Öğretmen ve derslik ihtiyacının üst bo-
yuta çıkmasında temel neden ise ihtiyaca göre dağıtım yapılamaması so-
runudur. Yani planlama eksikliğidir7. 

Ülke genelinde kırk öğrenci standardının altına inmiş öğrenci sayısı 
mevcutken kurum bazında değerlendirildiğinde çok aşırı alt ve üst sınır-
larda öğrenci dağılımı gözlenmekte olduğu, illere göre bu durumun fark-
lılık arz ettiği anlaşılmaktadır. Örneğin İstanbul ilinde 43.5 ilköğretim 
öğrencisine bir öğretmen düştüğü halde ülke ortalamasında şehirlerde 
bu rakam 37.5’dir. Kurum ve çevre bazında ele alındığında daha da uç-
lara kaymalar gözlenmektedir. İkili öğretim öncelikle şehirlerin sorunu-
dur. Özellikle göç olgusuyla aşırı nüfus artışına ulaşan şehirlerin. Bu 
doğrultuda bazı okullarda öğrenci yığılmalarının önüne geçilmesi gerekli 
görülmektedir. 

Günümüzde eğitimle ilgili bütün eğilim ve kararlar öğrenme düzeyi-
nin artırılması amacına yöneliktir. Okul arazilerinin tespiti ve okul bina-
larının inşası öğrenci sayısı, okul türü, öğrenilen materyal, açık hava 
                                                           
7 Z. Uludağ, H. Odacı, “Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekân”, Milli Eğitim Dergisi, 

2002, Sayı 153-154, Kış-Bahar. 
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derslikleri, özellikle ders araçlarının kullanımı sonucunda gerekli olan 
mekânsal düzenlemeler göz önünde tutularak inşa edilmektedir. Bu du-
rum, eğitim kalitesinin artırılması hedefi göz önüne alındığında maliyet-
ler yükselmektedir. Maliyetin yüksekliğinin önüne geçilmesi amaçlı orta 
dereceli okullarda sınıf sayılarının azaltılması, nüfus hareketliliği olan 
bölgelerde sökülüp taşınılan okullar gibi alternatifler üretilmektedir8. 

Özellikle zorunlu olan ilköğretimde sadece okul sayısını artırmak için 
belirlenen eğitim politikası ile ilköğretim binalarında tip proje uygulama-
sına başlanmıştır. Fakat bu uygulamanın sonucunda, hiçbir çevre veri-
sini göz önünde bulundurmayan, içinde sadece sınıfların bulunduğu 
sağlıksız yapılar ortaya çıkmıştır. 

İkili öğretim sorunu aşılması için derslik kiralama, başka kurumla-
rın dersliklerinden yararlanma, diğer genel müdürlüklere bağlı derslik-
lerin kullanılmasında yasal prosedürü (izlek) azaltma, taşınan derslik-
lerin üretimi gibi geçici çözüm yolları uygulanabilir. İlköğretimde plan-
lama ve plan eğitim açısından gerekli olduğu gibi yasal zorunluluk da 
taşır. 

Bir öğretim terimi olarak plan, belirli eğitim amaçlarına ulaşmak için 
öğretim konusu olabilen etkinliklerden hangilerinin seçileceğini, bunla-
rın öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağını, ne gibi yardımcı tamamlayı-
cı kaynak ve araçların kullanılacağını, elde edilen başarının nasıl değer-
lendirileceğini önceden tasarlayıp kâğıt üzerinde belerleme olarak tanım-
lanmaktadır. 

Öğretimin kendisi, başlı başına planlı bir etkinliktir. Bir öğretmen 
mesleki tecrübesi ne kadar çok olursa olsun, plansız çalışamaz. Çünkü 
öğretim, tesadüfî bir süreç değildir. Plansız yapılmaya kalkışılan öğretim, 
zamanı boşa harcamaktan başka bir şey değildir. 

Planlamanın Gereği ve Önemi 

Eğitim politikası, eğitim üretim siteminin çalışanlarına işlerin yürü-
tülmesinde yol göstericilik eden bir genel hareket planıdır. Böyle bir 
plan, ilgili üretim sistemi içinde uygulanacak eğitim düzenlemelerine 
ilişkin bir genel yaklaşımı, bir genel konsepti içerir. Türkiye de eğitime 
ilişkin makro düzeyde belirleyiciler; anayasa ve onun genel çerçevesi, 
kalkınma planları, iktidara gelen siyasi partilerin programları, eğitim şu-
raları, ulusal, uluslararası düzeylerde yapılan eğitim toplantı tutanakla-
rı, genel felsefesi olarak tespit edilebilir9. 

Eğitim ve öğretimin istenen amaca ulaşması, eğitimde birlik ve bü-
tünlüğün sağlanması; bu hizmetlerin planlı, programlı ve düzenli yürü-
tülmesiyle mümkündür. 
                                                           
8 M. Hesapçıoğlu, Eğitim Araştırmaları, p.124, 1994, İstanbul. 
9 D. Özcan, Eğitimde Program Geliştirme, Pegem-a Yayıncılık, s. 152, 2006, Ankara. 
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Eğitimde, kabul edilen belli amaçlara ulaşmak esas olduğuna göre, 
plansız ve programsız çalışmalar eğitim öğretimi amacından uzaklaştırır. 

Planlar, eğitim etkinliğinin çeşidine göre hazırlanır, kısıtlı ve belli bir 
örneğe bağlı değildir. Ancak plan, katı, biçimsel olmaktan çok, az ayrıntılı, 
daha yararlı nitelikte olmalı, planlama çalışmalarında çevre özellikleriyle 
okul-çevre ilişkileri de göz önünde tutularak eğitim öğretimi en iyi şekilde 
ve belirli sürede sağlayacak yönde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Planlamayı bozan bir başka sorunda göç olgusudur. Okulların yoğun-
luğunun şehirlerde bulunması sebebiyle şehirlerin göç aldığı da göz önü-
ne alındığında derslik yetersizliği daha da yoğun olarak artışını hissettir-
mektedir. Özellikle şehirlerdeki nüfus artışına göç olgusu da eklendiğin-
de eğitime talep artırmakta ve derslik yetersizliğinden kaynaklanan ikili 
öğretim uygulaması sürekliliğini korumaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı 2006-2007 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Okullarında, 
Öğrenciler ve Öğretmenler10 

Öğrenci Sayıları Okul 

Tipleri 

Okulların 

Sayısı Toplam Erkek Kız 

Öğretmen 

Sayısı 

İlköğretim 34,656 10,846,930 5,684,609 5,162,321 402,829 

İlköğretimde 

Açıköğretim 

Okulları 

 

1 

 

287,350 

 

159,985 

 

127,365 

 

- 

Kamu  

İlköğretim 

Okulları 

 

33,898 

 

10,346,509 

 

5,408,525 

 

4,937,984 

 

381,354 

Özel  

İlköğretim 

Okulları 

 

757 

 

213,071 

 

116,099 

 

96,972 

 

21,475 

Özel Türk  

İlköğretim 

Okulları 

 

621 

 

206,988 

 

112,815 

 

94,173 

 

20,263 

Özel Statüde 

İlköğretim 

Okulları 

 

95 

 

2,566 

 

1,545 

 

1,021 

 

717 

Özel Azınlık 

İlköğretim 

Okulları 

 

30 

 

2,420 

 

1,165 

 

1,255 

 

326 

Özel  

Uluslararası 

İlköğretim 

Okulları 

 

9 

 

1,056 

 

556 

 

500 

 

162 

                                                           
10 Milli Eğitim Bakanlığı 2007 veri tabanı. (www.meb.gov.tr) 

30



SÜLEYMAN DOĞAN / İLKÖĞRETİM’DE MEKÂN VE PLANLAMA EKSİKLİĞİ 9

Özel Yabancı 

İlköğretim 

Okulları 

 

2 

 

41 

 

18 

 

23 

 

7 

Kamu Toplam 

İlköğretim 

Okulları 

 

33,645 

 

10,330,690 

 

5,398,759 

 

4,931,931 

 

377,343 

İlköğretim 

Okulları 
33,042 10,048,558 5,230,771 4,817,787 364,506 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde istatistik bilgiler çarpıcı sonuçları 
bize gösteriyor. Bu bilgiler ışığında tabloyu incelediğimizde; ilköğretim’de 
devlet okullarıyla özel okullar arasında çok ciddi mekân ve planlamada 
farklılık olduğu görülecektir. Sekiz yıllık zorunlu eğitim ve öğretime gece-
li 10 yıl olmasına rağmen ilköğretim’de fiziki mekân ve planlama eksikli-
ği halen devam etmektedir.  

Yukarıdaki tabloya göre; 1500 adet köy okullarında kapatıldığını dü-
şündüğümüzde, bir okula 350 öğrenci düşerken, özel okulda bu sayıda 
281’dir. Yine devlet okulunda 30 öğrenciye bir öğretmen düşerken, özel 
okulda 9 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Kasaba ve küçük şehirler-
de okul başına bazen 100 öğrenci düşerken, bu durum şehirlere ve bü-
yükşehirlere gelindiğinde bir okulda öğrenci sayısı yer yer 3 bine, dört 
bine çıkmaktadır. O zaman bir sınıfta yer yer 80 öğrenci öğrenim gör-
mektedir. Bu durumda planlamanın ve fiziki mekânın eksikliği kendini 
göstermektedir. 

Sonuç 

Şu anda ilköğretim okullarında uygulamada bulunan okul bölgesine 
göre kayıt sisteminin istenilen başarıyı elde edemediği söylenebilir. Belir-
li baskılarla bölge dışından öğrenci kayıtları yapılmakta, nitelikli olarak 
algılanan okullarda yığılmaların önüne geçilememiş bu okullar, derslik-
lerinde 50-60 öğrenci sıkıştırılmış okullar durumuna dönüşmüşlerdir. 
Bu nedenle çevreyi sınırlandırmakla sorun çözümlenememiştir. Bunun 
yanında daha alt düzeyde sosyo-ekonomik güce sahip insanların yaşadı-
ğı bölümlerde kalan okulların bir kısmı da yirmi otuz öğrenci ile eğitim 
çalışmalarına devam etmektedirler. 

İkili öğretim sorunun çözümünün yanında dersliklerin standartları-
nın yükseltilmesi de gerekli görüldüğünde köklü çözümlerin üretilmesi 
bu nedenle önemlidir. Temel çözüm eğitim ortamlarının yerleşke şekline 
dönüştürülmesidir. 

Özellikle aşırı nüfus yoğunluğu yaşanan şehirlerde merkezi olan bi-
naların satılarak yerine şehir dışında kamulaştırma yoluyla satın alın-
mış kampus alanlarına çağın gerektirdiği bölümleri ve özellikleri içeren 
tüm öğretim kurumlarını içerecek okul binalarının yapılması ve bunların 
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şehirle bağlantılı servis yollarının planlanarak yapımının gerçekleştiril-
mesi için merkezde değerli olan binaların gerçek değeri ile satılması yo-
luyla giderin büyük bir yoğunluğunun karşılanacağı düşünülmektedir. 
Bu tür bölge projeleri oluşturularak, eğitime katkı payı ile desteklenme-
siyle kısa bir sürede uygulanabilirliği sağlanacaktır. 

Öğretmen yetiştirilmesinde, yeniden yapılanma ile ilgili olarak bütçe-
den daha fazla kaynak ayrılarak, öğretmen yetiştiren kurumların Milli 
Eğitim Bakanlığınca desteklenmesi, iki kurum arasındaki ilişkilerin artı-
rılması ve özellikle optimal olarak öğretmen ihtiyacının karşılanmasın-
daki hedef tutarlılığının sağlanması gerekmektedir11. 

İlköğretim’de bir başka sıkıntıda öğretmen yetersizliğidir. Özlük hak-
ları ve maaşları yetersiz olan öğretmenlerin yetiştirilmesinde de ciddi so-
runlar bulunuyor. Öğretmen adaylarına yetersiz bir uygulama eğitim ve-
rilirken, stajlar da sadece merkezi okullarda yapılıyor. Hiç köy hatta ka-
saba görmeyenler köylere öğretmen atanınca sıkıntılar yaşanıyor. Bu sı-
kıntıları fark eden YÖK de eğitim fakültelerinin programlarını yeniliyor. 

Öneriler: 

İlköğretim’de planlama ve mekân eksikliğini gidermek için başta Milli 
Eğitim Bakanlığı olmak üzere koordineli bir şekilde merkezi idarenin ya-
nı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artı-
rılmalıdır. İlköğretim’de planlama ve mekân eksikliğini gidermek için 
bütçeden eğitime ayrılan pay artırılmalıdır. Son birkaç yıldan beri bütçe-
den eğiteme ayrılan pay savunmanın önüne geçmiştir. Bu sevindirici ol-
makla birlikte yeterli değildir. İlköğretim’de planlama ve mekân eksikliği-
nin giderilmesi için aşağıda sıraladığım öneriler dikkatle alınırsa bu 
alanda önemli eksiklik giderilmiş olacaktır. 

1. Okulların fiziksel imkânları (sınıf, kütüphane, laboratuar, revir vs.) 
öğretim için öğretmenlerce yeterli bulunmadığından, okulların fiziki im-
kânlarında iyileştirme çalışması yapılmalıdır. Bir palan ve program dahi-
linde yeni okul ve derslikler ivedilikle yapılmalıdır. 

2. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmalı, ücretsiz hale getirilmeli, ilk-
öğretim bünyesinde zorunlu hale getirilmeli. 

3. Taşımalı uygulama ile yatılı okulların olumsuzluklarını gidermek 
için, bu okullarda çok az gerçekleşen okul-aile işbirliği geliştirilmeye çalı-
şılmalıdır. Veliler aydınlatılmalı, öğrencileri ile daha fazla ilgilenmeleri sağ-
lanmalı ve öğrencileri birbirine kaynaştırıcı etkinliklere önem verilmelidir. 

4. Okulların fiziki yapısı yeni müfredata uygun olarak düzenlenmeli; 
okullar, uygun araç gereç ve malzemeyle donatılmalı. 

5. İlköğretim yaşında olup da okula gitmeyen her 5 çocuktan 3’ü kız-
dır. Kız çocuklarının okullaştırılmasına özel önem verilmeli. 
                                                           
11 A. Uçar, İlk ve Orta Öğretimde İkili Öğretim Sorunu, Bl. 4. ve 5., 1999, s. 104, Ankara. 
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6. Türkiye geneli için yüzde 86,5 olan ilköğretimden ortaöğretime ge-
çiş oranı artırılmalı, özellikle bu oranın yüzde 70’in altında olduğu illere 
öncelik verilmelidir. 

7. Derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının üze-
rinde olan illerden başlamak üzere fiziki altyapı planlı bir şekilde yapıl-
malıdır. 

8. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı eğitime % 100 destek kampan-
yasına devam edilmelidir. 

9. Eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak 
kullanım imkânları geliştirmeli, ilköğretimde tekli eğitime geçmek kay-
dıyla sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesi sağlanmalıdır. 

10. Yapılan araştırmalara göre zihinsel ve ruhsal gelişimin yüzde 80’i, 
6 yaşına kadar tamamlanıyor. Bu yaş grubu ilköğretimin başlangıcıdır. 
Son beş yıl içinde okullaşma oranı 17’5’luk bir artış sağlanırken, öğrenci 
sayısı da iki katına çıkmıştır. İlköğretimdeki uzun yıllardır bir türlü ba-
şarılamayan yönlendirme ve kalabalık sınıflar sorunu çözülmelidir. 
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GİRESUN BASININDA “TRABLUSGARP SAVAŞI” 
VE TOPLANAN YARDIMLAR 

Yrd. Doç. Dr. Melek ÖKSÜZ* 

1911-1912 Trablusgarp Savaşı ülke çapında büyük yankı uyandır-
mıştır. Halkın savaş konusunda bilgilenmesinde Türk basınına büyük rol 
düşmüştür. Bu konuda yerel gazeteler de aynı hassasiyetle hareket et-
mişlerdir. Nitekim Giresun Kazası’nın belli başlı gazetelerinden olan Ha-
dim-i Millet, Giresun ve Giresun Maarif Gazeteleri de, ajanslardan aldık-
ları haberleri ve kendi yorumlarını gazetelerinde yayınlamışlardır. Bu ga-
zeteler halkı savaş konusunda bilgilendirme görevinin yanı sıra, başlat-
tıkları yardım kampanyaları ile de vatan ve millet uğruna hiçbir fedakâr-
lıktan kaçınmayan Giresun halkını yardıma çağırmışlardır. Bu anlamda 
Giresun basını, savaş süresince halkın haber alma kaynağı olması ve baş-
lattıkları yardım kampanyaları ile önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. 

Anahtar kelimeler: Trablusgarp Savaşı, Giresun Basını, Yardımlar. 

The Support Campain For Trablusgarp War Of Giresun Press 
1911-1912 Trablusgarp War created a great publicity around the co-

untry. Turkish Pres had a great role to inform people about the war. Local 
newspapers took an action with the same sensitivity as well. As a matter 
of fact, Hadim-i Millet, Giresun and Giresun Maarif newspapers, which 
were some of the main newspapers in Giresun, published news from 
agencies and their related comments. In addition to their duty of infor-
ming people about the war, these newspapers called people of Giresun, 
who could make any possible sacrifices for our motherland and nation, 
for help with their support campaigns. In this context, Giresun Pres provi-

                                                           
* Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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ded a very important public service as an information source during the 
war, and with their support campaign. 

Key words: Trablusgarp War, Giresun Press, Aids. 

Giriş 

1870 yılında siyasal birliğini tamamlayan ve Avrupa’nın önemli dev-
letleri arasında yer almayı hedefleyen İtalya bu amacına erişmek için sö-
mürgecilik yarışında geç kaldığının farkındaydı. Bunun telafisini, Os-
manlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp’ı ele ge-
çirerek gerçekleştirmek istedi. 

İtalya’nın 1881 yılı sonrasında izlediği dış politikasında Trablusgarp 
meselesi önemli bir yer tutmuştur1. Bu tarihten sonra Avrupa devletleri 
ile diplomasi turlarına başlayan İtalya 1882 yılında Almanya ve Avustur-
ya ile Üçlü Anlaşmayı imzalar2. 1887’de İngiltere ile anlaşan3 İtalya, 
Fransa ile de 1896, 1900 ve 1902 anlaşmalarını yapar4. Böylece İtalya, 
yaptığı gizli anlaşmalarla Trablusgarp üzerindeki iddialarını büyük dev-
letlere kabul ettirmede önemli mesafe almış oldu. 

Trablusgarp konusunda büyük devletlerin onayını alan İtalya 1911 
yılı içinde işgal planını hayata geçirmek için bir dizi askeri ve diplomatik 
hazırlıklar yapmıştır5. Osmanlı Devleti ise yapmış olduğu hazırlıklarla il-
gili yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen İtalya’nın savaşa yönelebilece-
ğine ihtimal vermiyordu. Çünkü İtalya’nın Trablusgarp ile ilgili bütün ta-
lepleri karşılanmıştı. Her türlü iktisadi imtiyazı elde eden İtalya’nın, 
Trablusgarp’ı işgali için ortada bir sebep yoktu6. Fakat durum Osmanlı 
Devleti’nin düşündüğü gibi olmadı. İtalya 28 Eylül 1911’de İstanbul’daki 
İtalyan elçiliği aracılığıyla, Osmanlı Devleti’ne bir nota gönderdi7. 
                                                           
1 İsrafil Kurtcephe, Türk-İtalyan İlişkileri (1911-1916), Ankara 1995, s. 11. 
2 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, C. I, Ks. II, Ankara 1991, s. 36-37; Fahir Arma-

oğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara 1997, s. 357-361; İlhan F. Akın, Siyasi 

Tarih 1870-1914, İstanbul 1983, s. 78; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. IX, Ankara 

1996, s. 261. 
3 Bayur, a.g.e., C. I, Ks. II, s. 55-56. 
4 Bayur, a.g.e., C. I, Ks. II, s. 108, 150, 170; Armaoğlu, a.g.e., s. 453-457; Akın, a.g.e., s. 

86-90. 
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kurtcephe, a.g.e., s. 30-44. 
6 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 80; Kurtcephe, a.g.e., s. 45; İtalya’nın Trablusgarp’ta elde etti-

ği iktisadi imtiyazlar için bkz. Celal Bayar, Ben de Yazdım, C. II, İstanbul 1997, s. 106; Ba-

yur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 78; Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İliş-

kileri, Ankara 1989, s. 23-26; Kurtcephe, a.g.e., s. 12-19; Özcan Mert, “Osmanlı Belgelerine 

Göre Banco Di Roma’nın Faaliyetleri”, Belleten, C. LI, Sayı: 200, Ankara 1987, s. 829-847. 
7 Gönderilen nota için bkz. Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 93-95; Kurtcephe, a.g.e., s. 53, 61-

67; Akın, a.g.e., s. 218; Şıvgın, a.g.e., s. 35, 36; Armaoğlu, a.g.e., s. 639. 
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İtalya verdiği bu nota ile Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı ihmal etti-
ğini, burada asayiş ve güvenliği sağlayamadığını, oysa İtalya’nın bölgeye 
medeniyet götürme amacında olduğunu belirtmekteydi8. Ayrıca İtalya, 
bölgede yapmak istediği her türlü iktisadi teşebbüsün Osmanlı Devleti 
tarafından engellendiğini, dolayısıyla da İtalyan çıkarlarının zarar gördü-
ğünü ifade ederken, halkın can güvenliğinin kalmadığını da ilave etmek-
teydi9. İtalya, bu notanın ardından 29 Eylül’de de Osmanlı Devleti’ne sa-
vaş ilan etti. 

Savaşa Karşı İlk Tepkiler 

İtalya’nın savaş ilanı Osmanlı ülkesinde büyük yankı yapmış ve tep-
kiyle karşılanmıştı. Savaşa dönemin Türk basınından da büyük tepki 
gösterilmiştir. Gazeteler aracılığıyla işgal kınanmıştır. Yerel gazeteler de 
ajanslardan aldıkları haberleri ve kendi yorumlarını gazetelerinde yayın-
lamak suretiyle Anadolu’nun her köşesinde halkın Trablusgarp savaşın-
dan haberdar olması sağlanmıştır. Bu anlamda, o tarihlerde Trabzon Vi-
layeti’ne bağlı bir kaza olan Giresun’da halkının bu konuda bilgilenme-
sinde yerel basın önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Savaş ile ilgili pek 
çok haber ve yorum, Hadim-i Millet, Giresun, Giresun Maarif gibi Gire-
sun’un belli başlı gazetelerinde yayınlanmıştır. 

Trablusgarp’ın işgaliyle ilgili olarak Trabzon’da çıkan Tarık Gazetesi’-
nin 30 Kasım 1911 tarihli nüshasında yayınlanan bir makale dikkatleri 
çekmektedir. Bu yazı, Amerika’nın eski İstanbul elçisi tarafından bir 
Amerikan gazetesinde yayınlanan makalenin tercümesidir. “Trablusgarp 
Tavassutu Hakkında” başlıklı bu makalede, Trablusgarp’ın Osmanlı 
Devleti’nin bir vilayeti olduğu, ortada ciddi bir sorun yokken İtalya’nın 
dost bir ülke toprağına yönelik olarak yaptığı bu işgale Osmanlıların bir 
anlam veremediği belirtilmekteydi10. 

Yazıda ayrıca, 30 Eylül’de İtalya Hariciye Nezareti’nin basına gönderdiği 
bir beyannameden de bahsediliyordu. Bu beyannamede İtalya’nın, Osmanlı 
Devleti ile ilgili bazı şikâyetlerinden bahsedilerek, bunların aslında savaş se-
bebi olabilecek nitelikte bulunmadığı şu cümlelerle ifade edilmiştir: 

“... Mezkûr beyannamedeki şikâyetten hiçbiri ve hatta cümlesi herhan-
gi adat ve ahlak beynelmilelle mikyas tutulursa tutulsun, muharebeye kı-
yamla bir dost hükümetin bir vilayetini işgal edilmesini tecviz eder bir se-
bep ve ehemmiyetini haiz değildir. Başlıca şikâyetleri, hükümetin ahaliyi, 
                                                           
8 İtalya, bu mücadeleyi “barbarlara” karşı “uygarlık” yolundaki mücadele olarak niteliyordu. 

(Akın, a.g.e., s. 219). 
9 Kurtcephe, a.g.e., s. 64-66; Şıvgın, a.g.e., s. 35-37. 
10 Tarık, No: 87, 30 Kasım 1911. Gazetelerin ilk sayfalarında hem Hicri hem de Rumi tarih 

yer almakla birlikte rastladığımız bir iki örnekte bu tarihlerin birbirlerini karşılamaması se-

bebiyle, tarihleri Miladi tarihe çevirirken Rumi tarih esas alınmıştır. 
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İtalya sermayesiyle tesis edilen Roma bankasıyla muamelede bulunmala-
rının men eylemesi ve İtalyanlar tarafından su yolları ve telsiz telgraf ve 
tarik-i inşaat ve teşkilatı hakkında imtiyaz itası için hükümete vaki olan 
müracaatlarında cevab-ı red almaları gibi mevaddan ibarettir. Mütemed-
din veya nim medeni bir hükümetin, bir devletin tarihinde böyle küçük se-
beplerle ilan-ı harb edildiğini görmedim.”11 

Buradan da anlaşılacağı üzere, İtalya’nın savaş sebebi olarak ileri 
sürdüğü gerekçeler tarafsız bir devletin nazarında dahi, geçerli sebepler 
olarak görülmemektedir. 

Savaşın ilerleyen günlerinde İbnül Hasan imzasıyla Hadim-i Millet’te 
yayınlanan “Türkiye İtalya Harbi mi, Cihad-ı Mukaddes mi?”, başlıklı 
makalede de yine aynı hususa dikkatler çekilmekteydi: 

“Harb-i hazırın birkaç asırdan beri medeni devletlerin icra ede geldiği 
muharebata şeklen ve ahden mugayir olduğunu itiraf etmek zaruridir. 
Karn-ı hazırda bir devletin diğer devlet arazisine hücumu -uzak bir maziye 
aid olan fikr-i istiladan sarf-ı nazar- ya hudud kavgaları, ticaret münazaa-
ları, nakz-ı ahd gibi esbab-ı mantıkıyyeden yahud haysiyet-i milliyeyi rah-
nedar eden sevaik-i zaruriyeden inbias eder. İtalya’nın bu işgal ve suver-i 
mantıkıyyeden hangisine itinaden Trablus’a hücum ettiğine hayret ediyo-
ruz. İşte bu hayret ve tereddütledir ki harb-i ahirin kuru bir kavga değil, 
bir cihad-ı mukaddes olduğuna hükm ediyoruz.”12 

Makalenin devamında, “... ahalisi Müslüman olmaktan, hilafet-i İslami-
ye’ye merbut bulunmakdan başka kabahatleri yok”13 denilmek suretiyle 
savaşın geçerli bir sebebinin olmadığı tekrar vurgulanmaktaydı. 

Tarık Gazetesi’ndeki makalede ayrıca, Amerikan elçisinin Londra’da 
yayın yapan gazetelerden birisinin de, İtalya’nın bu hareketini “haydut-
luk ve korsanlık” olarak kabul ettiğini belirtmektedir14. Makalenin deva-
mında İtalya’nın bu tavrının sadece Osmanlı Devleti’ni değil, Lahey Kon-
feransı’na dâhil olan devletleri de ilgilendirdiği şu şekilde ifade edilmek-
teydi: “Her ne olursa olsun İtalya’nın bu hareketinin daha ağır ve daha 
büyük bir ciheti vardır ki o da sadece muharibine değil, Lahey Konferan-
sı’na vaz-ı imza eden bilcümle devletlere de şümul olmuşdur.”15 

Osmanlı Devleti, İtalya’nın savaş ilanından hemen sonra, savaşı önle-
mek için büyük devletlere başvurarak arabuluculuk yapmalarını iste-
miştir. Fakat, Almanya ve İngiltere nezdinde yapılan girişimler bir sonuç 
vermedi16. Osmanlı Hükümeti, diğer ülke başkentlerine gönderdiği telg-
                                                           
11 Tarık, No: 87, 30 Kasım 1911. 
12 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
13 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
14 Tarık, No: 87, 30 Kasım 1911. 
15 Tarık, No: 87, 30 Kasım 1911. 
16 Kurtcephe, a.g.e., s. 71, 72. 
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raflarda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü sağlamayı taahhüt 
eden anlaşmaları imzalayan devletlerden yükümlülüklerini neden yerine 
getirmedikleri ve İtalya’yı engellemedikleri sorularak geç de olsa arabulu-
culuk yapmaları isteniyordu17. 30 Kasım tarihli Tarık Gazetesi’ndeki yu-
karıda bahsedilen makalede bu husus şu cümlelerle dile getirilmiştir: 
“Hakan-ı sabikı hal’ eden ve Türkiye inkılâbının kahramanı diye alkışla-
nan Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın “Bundan sonra hukuk-u bey-
nelmilele kim itimad eder?” demesine hakkı var. Belki hafî itilaf veya itti-
faklar Avrupa kabinelerinin sulh ve vicdan sadalarını susturmuştur.”18 

Bu girişimlerin netice vermesi mümkün değildi. Çünkü, Avrupalı bü-
yük devletlerin çoğunun İtalya ile gizli antlaşmaları vardı ve Osmanlı 
Devleti’nin arabuluculuk konusundaki istediğinin karşılık bulması ihti-
mal dışıydı. Yine de Osmanlı basını batı kamuoyunun vicdanını harekete 
geçirmek için yayın faaliyetini sürdürmekten geri kalmamıştır. Bu mana-
da Trabzon basınının, Tarık Gazetesi aracılığı ile İngiltere’ye yaptığı çağrı 
ilgi çekicidir. Gazetenin 30 Kasım 1911 tarihli nüshasında, Trabzon ba-
sın ve yayın organlarından olan Hekim, Meşveret, Tarık, İkbal, Phoros 
Tis Anatolis, Envar-ı Vicdan, Pejichg ve Orient’in “Londra’da (London 
Opinion) Gazetesi’ne” başlıklı duyuru ile İtalya’nın saldırısını kınayan 
yazılara teşekkürlerini belirttikten sonra, insanlığın koruyuculuğunu her 
daim yapan İngilizlerin bu kez de İtalya’ya karşı durması gerektiğini ve 
bu konuda İngiltere’ye duyulan güvene şu şekilde dikkat çekilmiştir: 
“İtalya vahşetine karşı ilan-ı nefret ve lanet ve alem-i insaniyete ibraz-ı hi-
mayet yolundaki neşriyat insaniyet-kestranelerine teşekkürler ederiz. 
Ananat-ı necibanelerine cidden riayetkâr İngilizlerin uknum-ı insaniyetin 
muhafızlığı vazife-i nezihelerine bu defa dahi sadık kalacaklarından ve 
bunu da Türkleri tarik-i terakkilerinde mazhar-ı muavenet etmeleriyle is-
bat edeceklerinden eminiz.”19 

Avrupalı devletler, İtalya ile yaptıkları gizli anlaşmaların da etkisiyle, 
Osmanlı Devleti’ne arabuluculuk konusunda beklediği desteği verme-
miştir. Dolayısıyla siyasi teşebbüslerle İtalya’yı barışa razı edemeyen Os-
manlı Hükümeti, Trablusgarp’ta direnişi güçlendirme kararı alma yoluna 
gitmiştir. 

Gönüllü Türk Subaylarının Trablusgarp’a Gitmesi 

Ekim ayı içinde başta Trablusgarp olmak üzere Tobruk, Derne ve 
Bingazi gibi önemli yerleşim merkezleri İtalyanlar tarafından ele geçiril-
mişti20. Diplomatik teşebbüslerle, İtalya’yı savaştan men edemeyen Os-
                                                           
17 Kurtcephe, a.g.e., s. 72; Karal, a.g.e., s. 273, 274. 
18 Tarık, No: 87, 30 Kasım 1911. 
19 Tarık, No: 87, 30 Kasım 1911. 
20 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 103; Kurtcephe, a.g.e., s. 84; Şıvgın, a.g.e., s. 65. 

39



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

manlı Devleti, bu defa Trablusgarp’ta direnişi güçlendirmeye karar verdi. 
Nitekim Trablusgarp Kumandanlığı’na çekilen bir telgrafta, İtalyanlara 
karşı tüm imkânların kullanılarak direniş gösterilmesi istenmekteydi21. 
Yani Trablusgarp bölgesel güçlerle savunulacaktı22. 

Öte yandan, savaşın başından beri Trablusgarp’taki gelişmeleri ya-
kından takip eden Türk subayları, Trablusgarplı kardeşlerini destekle-
mek ve direnişe katılmak amacıyla gönüllü olarak bölgeye gitmeye karar 
verdiler. Gerekli izinler alındıktan sonra, güvenlik gerekçesiyle Mısır üze-
rinden gizlice bölgeye gidilmesi kararlaştırıldı. Gönüllü subaylar dikkat 
çekmemek için takma isim ve değişik kıyafetlerle ve de küçük gruplar 
halinde hareket ettiler23. Ekim ayı içinde bölgeye ulaşan Türk subayla-
rından Enver Bey Bingazi’ye, Mustafa Kemal de Derne’ye ulaşmıştır24. 

Artık İtalyanlara karşı sürdürülen direnişin tüm kontrolü Türk su-
bayların elindeydi. Buradaki askerler ve yerli halktan oluşturulan gönül-
lülerle birlikte İtalyanlara karşı mücadeleye girişildi. 23 Ekim 1911’de 
başlayan ilk düzenli saldırılar, Türk subayların liderliğinde devam etmiş 
ve İtalyanlara büyük kayıplar verdirilmiştir. Ocak 1912 sonlarına doğru 
Derne, Tobruk, Bingazi ve Trablusgarp’taki Türk saldırıları iyice yoğun-
laşmıştır. 

Trablusgarp’ta mücadelenin şiddetle devam ettiği günlerde, Anadolu’-
da yayınlanan gazetelerde de, Trablusgarp’ta vatan savunması için veri-
len eşsiz mücadele ve bu mücadeledeki Türk subaylarının vatanseverlik-
lerini anlatan mektuplar ve yazılar yayınlanmıştır. Bunlardan en ilgi çe-
kici olanı Giresun Gazetesi’nin 15 Ocak 1912 tarihli nüshasında Feru-
dun Bahir imzasıyla çıkan bir yazıdır. Bu yazı, Salih adlı subay arkada-
şının Trablusgarp’ta şehit olması üzerine yazılmıştır. 

Ferudun Bahir, “Birkaç Gün Daha Sabret” başlıklı yazısında; “Trab-
lus’un Şanlı Bir Kahramanına” şeklindeki hitabından sonra arkadaşının 
okul günlerinden itibaren vatana hizmet aşkıyla yanıp tutuştuğunu şu 
cümlelerle anlatmaktadır: “Mektepte bulunduğun zamanlar daima şu mü-
barek vatanın şanlı bir fedaisi olmak emeliyle yaşamış ve hiçbir dakika-i 
mesaini israf etmemiştin.”25 

Yazar, yazının devamında Salih Bey’in vatan sevgisini ve mezun oldu-
ğu gün aralarında geçen konuşmayı da aktarmaktadır: “Evet Osmanlılığa 
layık bir zabit olmuştun, Şişli’de seni tebrik ettiğim gün beni samimi bir 
hürmetle kucaklamış ve sonra da kılıncının püskülüyle oynayarak: “Ah 
                                                           
21 Kurtcephe, a.g.e., s. 89. 
22 Karal, a.g.e., s. 276. 
23 İlk grupta Enver Bey, Hamdi takma adı ve halı tüccarı hüviyetiyle hareket ederken, ikinci 

grupta ise Mustafa Kemal gazeteci Şerif adıyla hareket etmişti (Karal, a.g.e., s. 276, 277). 
24 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 107; Kurtcephe, a.g.e., s. 90, 91; Şıvgın, a.g.e., s. 74, 75. 
25 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
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kardeşim bilsen... Vatanın ne acı dertleri var. Bugün zabit oldum. Fakat 
Allah’tan niyaz ederim ki selamet-i vatan namına milletin ilk kurbanı ben 
olayım. Bu yurdun her karış toprağına benim gibi yüz bin Salih feda ol-
sun” demiştin. Ne bahtiyarsın ki bu mübarek vatanın ilk şehidi, ilk kurba-
nı sen oldun.”26 

Yazının ilerleyen satırlarında, Salih Bey’in, vatan savunması uğruna 
canını seve seve verişi “… Salih, dedesinin yurduna uzanan elleri doğra-
mak emeliyle günlerle çarpıştı. Düşmanın ta kalpgâhına kadar sokuldu. 
Nihayet birkaç arkadaşıyla ele geçti ve sonra anlı şanlı şehid oldu”27 cüm-
leleriyle anlatmıştır. 

Ferudun Bahir’in, “Salih abi, bil ki sen ölmedin… Bu millet senin inti-
kamını alacak… Osmanlılığın şan ve azametini her tarafa tanıttıracaktır”28 
şeklindeki seslenişiyle devam eden yazı, “Bu acı dakikaların ferda-yı mu-
zafferiyetini görmek için birkaç gün daha sabret”29 şeklindeki ümit dolu 
cümlesiyle bitirilmektedir. 

Salih Bey gibi vatan uğruna şehit olmayı arzulayan ve Trablusgarp’ta eş-
siz bir mücadele örneği veren genç subaylardan biri de Enver Bey’dir30. En-
ver Bey’in, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Genel Merkezi’ne gönderdiği ve 
Hak Gazetesi’nden alınan 10 Şubat 132731 (23 Şubat 1912) tarihli mektu-
bu, Hadim-i Millet’in 7 Nisan 1912 tarihindeki nüshasında yayınlanmıştır. 

Gazete başlığında hürriyet ve harp mücahidi olarak ifade edilen Enver 
Bey mektubunda vatanlarını düşmana teslim etmemek için mücadele ve-
ren Trablusgarp halkının yanlarında olmaktan duyduğu sevinci şöyle an-
latmaktadır: “Vatanın düşman ayağı altında çiğnenmeğe maruz olan şu 
mukaddes parçasında hamiyyet (…)32 olan silah arkadaşlarım ile sizleri ha-
tırladık. İnsan, din ve memleketin muhafazası, hilafetin ila-yı şanı için güle 
güle, kadını, çoluk çocuğuyla meydan-ı marekeye atılan, cidden eski Arap 
mücahidlerinin ahfadı olduklarını isbat eden şu mukaddes, saf kitle-i muaz-
zama-i mücahidin arasında bulunmakla son derece mesrur oluyor.”33 
                                                           
26 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
27 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
28 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
29 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
30 Enver Bey’in yanında bölgeye gidenlerden biri de Ömer Naci’dir. (Bkz. Hadim-i Millet, No: 

6, 7 Mayıs 1912). Trablusgarp’a gönüllü giden diğer subaylardan bilinenler için ayrıca bkz. 

Karal, a.g.e., s. 277. 
31 Mektupta 10 Şubat 328 tarihi yer almaktadır. Oysa bu tarihin miladi karşılığı 23 Şubat 

1913’tür. Bu tarihin doğru olması mümkün olmadığı için muhtemelen mektuptaki tarih 10 

Şubat 327’dir. Çünkü bu tarihin miladi karşılığı 23 Şubat 1912’dir. 
32 Üzerinde çalıştığımız nüshada, genellikle silik olmasından dolayı okunamayan kelimele-

rin yerine (…) konulmuştur. 
33 Hadim-i Millet, No: 6, 7 Nisan 1912. 
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Enver Bey mektubunda kendisinin arkadaşları ile birlikte yardım için 
bölgeye geldiğini, burada maddi ve manevi desteklerinin tam olduğunu, 
düşman karşısında her açıdan güçlü durumda olduklarını da şu şekilde 
ifade etmiştir: “Benim gibi tüm arkadaşlar da, ihramına bürünmüş, elin-
deki tüfengine güvenerek kalbini Allah’ına bağlamış bu arslanlar ile düş-
manı kahr edinceye kadar uğraşmak için fevkalade bir metanet-i manevi-
ye vardır. Hepimiz atinin bize yar olacağından eminiz. Hamdolsun her gün 
gerek maddeten gerek manen kuvvetimiz artıyor. İlk düşman ayak bastığı 
zaman kuvve-i müdafaası cüz’i bir kuvve-i nizamiyeden ibaret olan bu kı-
tada, bugün yüz bine karib mücahid, düşman karşısında bulunuyor… Yi-
yeceğimiz var, cephanemiz bol, kalplerimiz müsterih ve metin.”34 

Enver Bey bu sözleriyle Anadolu’da eli yüreğinde savaşın zaferle so-
nuçlanmasını bekleyen binlerce vatanseverin yüreğine su serpmiş olu-
yordu. 

Trablusgarp’ta mücadele edenlerin gururlarını okşayan ve cesaret 
aşılayan ifadelerle devam eden mektupta, İtalyanlara karşı üstün geline-
ceği ve mutlaka başarı elde edileceğinin de altı çiziliyordu: “Emin olunuz 
ki, biz âleme Osmanlılık ile İslamiyet ile oynamanın ne kadar müthiş oldu-
ğunu göstereceğiz. Bize matuf melûl nazarları güldürecek, düşmanlarımızı 
ağlatacağız… Hülasa biz seve seve, sevine sevine düşmanlarımıza atılıyo-
ruz. Güle güle ölüme koşuyoruz. Ya galib geleceğiz ya öleceğiz. Fakat öl-
sek de geride kalanlar yine buraları düşmana çiğnetmeyeceklerdir. Buna 
emin olunuz.”35 Enver Bey, mektubunu Türk milletine sabır, birlik ve be-
raberlik öğütleyerek bitirmiştir36. 

Enver Bey ile ilgili olarak gazetelere şehit olduğuna dair bir uydurma 
haber de yansımıştı. Hadim-i Millet Gazetesi “Tercüman-ı Hakikat”ten 
aldığı “Enver Bey’in Sıhhati ve Telgrafı” başlıklı haberde, özellikle Avrupa 
gazetelerinde Enver Bey’in şehit olduğuna dair haberlerin yer aldığını, 
oysa bu haberin uydurma bir haber olduğunu bildirmekteydi.  

Bunu haberin yayınlanmasından bir gün önce Enver Bey’in Derne’-
den babasına çektiği “Beşiktaş’ta pederim Hacı Ahmet Bey’e, sıhhatte-
yim, ahvalimiz fevkalade iyidir”37 mesajını içeren telgraf yalanlamaktay-
dı. Bu telgrafın mevcudiyetiyle Enver Bey’in şehit olmadığı, aksine sağlık 
durumunun iyi olduğu gazeteler aracılığıyla Türk halkına duyurulmuş 
oluyordu. 

Trablusgarp ve Bingazi’de Türk subaylarının direnişin başına geçerek 
verdikleri mücadele karşısında, İtalya ümitsizliğe düşmüş ve savaşı 
Trablusgarp’ın dışına taşıma fikrini hayata geçirmiştir. 
                                                           
34 Hadim-i Millet, No: 6, 7 Nisan 1912. 
35 Hadim-i Millet, No: 6, 7 Nisan 1912. 
36 Hadim-i Millet, No: 6, 7 Nisan 1912. 
37 Hadim-i Millet, No: 10, 5 Mayıs 1912. 
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Savaşın Trablusgarp Dışına Taşınması ve İtalya’nın  
Kızıldeniz’deki Faaliyetleri 

İtalya savaş öncesinde Avrupalı devletlerin onayını alırken özellikle 
Avusturya ve Rusya’nın isteği üzerine, savaşın Trablusgarp’la sınırlı ka-
lacağına dair garanti vermişti38. Fakat başarısızlığa uğrayınca bu sözün-
den dönerek savaş alanını genişletmiştir. 

İtalya belli başlı şehirleri işgal ettiği ve Türk direnme gücünün kırıldı-
ğı gerekçesiyle39 5 Kasım 1911’de Trablusgarp ve Bingazi’yi ilhak ettiğini 
açıklamıştı40. Fakat gerçek bunun tam tersi idi ve İtalya başarısızlığını 
örtmek için bu defa savaşı başka bölgelere kaydırma kararı aldı. Bu kap-
samda savaşı Akdeniz’e kaydırarak önce 24 Şubat’ta Beyrut’a saldırdı41. 
Daha sonra ise Kızıldeniz’e savaş gemisi ve asker göndermeye başladı42. 

Savaş başladığında Arap yarımadasında Osmanlı Devleti’ni uğraştı-
ran önemli sorunlar vardı. Nitekim 1910-1911 yılları içinde Yemen’de 
İmam Yahya, Türklere karşı ayaklanmıştı. Asir’de bulunan Seyyid İdris 
de devleti uğraştıran önemli bir isyancıydı43. 1911 yılında yapılan anlaş-
ma ile İmam Yahya isyanı sona ermiş ancak, Seyyid İdris’in isyanı hâlâ 
devam etmekteydi44. Seyyid İdris, isyancı olmasının ötesinde, Trablus-
garp Savaşı sürecinde İtalya ile işbirliği yapması açısından ayrıca bir 
önem arz etmekteydi. Seyyid İdris, Osmanlı Devleti’ne karşı İtalyanlar-
dan her türlü para ve silah yardımı görmüştür45. Karşılığında ise Osman-
lılar hakkındaki bilgileri İtalyanlara vererek46 Arap halkını Osmanlı Devle-
ti’ne karşı ayaklandırmak ve İtalya’ya meylettirmek için uğraşmıştır47. 

Seyyid İdris’in bu ihaneti Osmanlı Devleti ve İslam âleminde büyük 
bir tepkiyle karşılanmıştı. Gazetelerde İdris’in İtalya ile işbirliği yapması-
nı eleştiren yazılar yayınlanmıştır. Bu yazılardan birisi de Hadim-i Mil-
let’in 5 Mayıs 1912 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Bu yazı, Tanin 
Gazetesi’nden alınarak yayınlanan tercüme bir mektuptur. 
                                                           
38 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 120, 121, 128, 129; Armaoğlu, a.g.e., s. 632, 633. 
39 Karal, a.g.e., s. 283. 
40 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 116; Armaoğlu, a.g.e., s. 640. 
41 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 123; Kurtcephe, a.g.e., s. 106-109. 
42 Kurtcephe, a.g.e., s. 130; Şıvgın, a.g.e., s. 102. 
43 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 45, 46; Kurtcephe, a.g.e., s. 130, 131; Mustafa Kemal’in İdris 

üzerine gönderilecekken, Trablusgarp Savaşı’nın çıkması üzerine, Trablusgarp’a gittiğini Ba-

yur, Mustafa Kemal Paşa’dan duyduğunu ifade etmektedir. (Bkz. Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 

102, 103). 
44 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 46; Kurtcephe, a.g.e., s. 131. 
45 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 129; Kurtcephe, a.g.e., s. 132; Şıvgın, a.g.e., s. 102. 
46 Şıvgın, a.g.e., s. 102. 
47 Kurtcephe, a.g.e., s. 135. 
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“Harp ve İslamiyet” başlıklı söz konusu mektupta o dönemde çokça 
konuşulan iki önemli olayın varlığına dikkat çekilmektedir. Bahsedilen 
olaylardan birisi, Trablusgarp halkının İtalya’ya karşı topraklarını sa-
vunma mücadelesi, ikincisi de İtalya ile işbirliği yapan Seyyid İdris’in 
ihanetidir. Bu durum şu cümlelerle dile getirilmiştir: “Bu vasi muhitlerde 
en büyük simalardan mürekkeb olmak üzere tesadüf ettiğim bütün ictima-
atta İtalyanların Trablusgarp’a taaddilerinden ve İdris’in İtalyanlarla bir-
leşmek suretiyle devlet-i İslamiye üzerine vaki olan tecavüzden başka hiç-
bir mesele mevzubahis olmuyor. 

Herkes tarihin bu iki vakayı bir anda yazacağını, erbab-ı diyanet ve 
hamiyyetin Trablusgarp’ta bulunan din kardeşlerine vaki olan muavenet-i 
dindaranelerini lisan-ı iftihar ve mübahat ile zikrederken aynı zamanda 
cehennem tarafından badi-i elem ve medar-ı nuhuset olmak üzere bize 
gönderilen bu hainin irtikab ettiği arî-i kemal-i lanet ve nefretle tescil ede-
ceğini söylemektedir.”48 

Mektupta bir yandan İslam âleminin, Trablusgarp için bir araya gel-
mesi ve yapılan yardımlardan söz edilirken öte yandan Seyyid İdris’in 
İtalya ile işbirliği yapması hainlik olarak niteleniyor ve bunun İslam âle-
minde lanet ve nefretle kınandığı üzerinde duruluyordu. Mektubun de-
vamında, böylesine kritik bir dönemde Müslüman bir insanın en önemli 
görevinin kardeşlerine yardım etmek ve birliktelik ruhunun güçlendiril-
mesi gerekliliği üzerinde durularak Seyyid İdris’in tutumuna şöyle bir 
eleştiri yapılmaktadır: “Böyle bir sırada İdris gibi şerafeti ve Hazret-i Ra-
sul-u müctebaya intimayı iddia eden bir müslümana terettüb eden bir 
vazife iday-ı din-i mübine karşı devlet ve milletine müzaharet ve muave-
net değil mi idi? Cenab-ı Kübra bize ittihad ve ittifakı emretmedi mi?”49 

Mektupta ayrıca, Yemen meselesi halledildikten sonra bütün Müslü-
manların dayanışma içerisine girdiği bir dönemde Seyyid İdris’in böyle 
bir harekete kalkışmasının sebepleri sorgulanmakta ve bu davranış biçi-
mi ihanet olarak değerlendirilmektedir50. 

Bu süreçte yukarıda bahsedilen olayla ilgili olarak Osmanlı Hüküme-
ti, İdris’in faaliyetleri karşısında Mekke’deki ulemadan bir bildiri yayınla-
yarak, İtalyanlarla işbirliği yapanların şer’i kanunlara göre hain ilan edil-
mesini istedi. Böylece Yemen’deki halkın dini duygularına hitap edilerek 
devletin yanında yer alması sağlanmaya çalışılmıştır51. 

İtalya’nın Kızıldeniz’deki faaliyetleri ufak tefek olaylarla barış anlaş-
ması imzalanmasına dek sürmüştür52. 
                                                           
48 Hadim-i Millet, No: 10, 5 Mayıs 1912. 
49 Hadim-i Millet, No: 10, 5 Mayıs 1912. 
50 Hadim-i Millet, No: 15, 5 Mayıs 1912. 
51 Kurtcephe, a.g.e., s. 132, 135. 
52 Kurtcephe, a.g.e., s. 135. 
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İtalya’nın Çanakkale’ye Saldırması ve Boğazlar Sorunu 
İtalya, savaşın başından beri Trablusgarp ve Bingazi’yi ele geçireme-

menin kızgınlığı ile Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için bu sefer en 
kesin çözüm yolu olarak53 18 Nisan 1912’de Çanakkale Boğazı’na saldır-
dı. Fakat İtalya donanması boğazı geçemedi ve geri püskürtüldü54. 

Çanakkale’ye saldırı olayı, İtalyanlara karşı kızgınlığı bir kat daha ar-
tırdı. Gazetelerde konu ile ilgili çeşitli haberler ve makaleler yayınlandı. 
Hadim-i Millet Gazetesi, bombardıman ile ilgili olarak gelen bir telgrafı 
21 Nisan’daki nüshasında yayınlamıştır. Telgrafta, İtalyan donanması-
nın 4 zırhlı, 20 torpido ve 3 nakliye gemisiyle harekete geçtiği, saldırının 
saat 5’te başladığı, Türk mevzilerinden açılan ateş karşısında bir İtalyan 
gemisinin battığı ve saat 9’da saldırının neticelendiği ve boğazı geçeme-
yen İtalyanların geri çekilmek zorunda kaldıkları belirtiliyordu55. 

Aynı gün ve sayılı gazetede, konu ile ilgili yayınlanan başka bir yazıda 
İtalya’nın şiddetli muharebe de bulunacağına dair Avrupa basınının bir 
iki aydan beri sürekli dile getirdiği hareketin Çanakkale’nin bombardı-
manı ile kendini gösterdiği belirtiliyordu. Yazının devamında Trablus-
garp’daki mücadelede perişan olan İtalya’nın, Çanakkale’de de aynı akı-
bete uğrayacağı ifade edilerek, İtalya’nın bu yöntemlerle Osmanlı Hükü-
meti’ni barışa mecbur etmek şöyle dursun İtalya’ya karşı düşmanlık ve 
intikam hislerini bir kat daha arttırdığı savunuluyordu. Ayrıca İtalya’nın 
ilhak kararnamesini bırakmadıkça barışa yanaşmanın imkânsızlığı üze-
rinde özellikle durulmuştur. İtalya’nın isteklerini kabul eden bir anlaş-
maya hükümetin yanaşmasının kabul edilemez olduğu ileri sürülerek 
böyle bir hareketin neticesi ile ilgili olarak şu cümleler sarf edilmiştir: 
“Maamafih hükümet, efkar-ı umumiye-i milletten aldığı kuvvet ve metanet-
le Trablus’un ebediyen müdafaasına azmetmiştir. Ahalisi baştan başa İs-
lam olan koca bir ülkeyi Hıristiyan bir hükümetin kucağına atmak, alem-i 
İslamiyet için en acı bir darbe-i hakaret telakki edilecektir. Tarihin lanet ve 
nefritini (nefretini) davet edecektir.”56 

Hadim-i Millet’in 2 Haziran tarihli nüshasında benzer bakış açısıyla 
yazılmış başka bir yazı daha yayınlanmıştır. “Arityas’a Cevabımız”57 baş-
                                                           
53 Nitekim Osmanlı Hükümeti, İtalya’nın savaşı Ege Denizi’ne kaydırması halinde boğazları kapata-

cağını duyurmuştu. İşte bu, İtalya’ya beklediği fırsatı verebilirdi. Çünkü ticari gemilerin boğazdan 

geçememesi durumunda, çıkarlarını korumak isteyen devletler, savaşı bir an önce sona erdirmek 

için taraflara baskı yaparak anlaşma yolu arayacaklardı (Bkz. Kurtcephe, a.g.e., s. 114, 115). 
54 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 125, 126; Armaoğlu, a.g.e., s. 640, 641; Akın, a.g.e., s. 219. 
55 Hadim-i Millet, No: 8, 21 Nisan 1912. 
56 Hadim-i Millet, No: 8, 21 Nisan 1912. 
57 Arityas gazetesi, Hadim-i Millet gazetesinin 12 nolu nüshasındaki baş makaleyi eleştiren 

bir yazı yazmıştır. Hadim-i Millet de o eleştiri yazısına cevap olarak, “Arityas’a Cevabımız” 

başlıklı yazıyı kaleme almıştır. 
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lıklı yazıda, Osmanlı Devleti’nin son asırda politik sebeplerden dolayı sa-
vaş yapmaksızın bazı topraklarını kaybettiği belirtiliyordu. Bu anlamda 
daha 4 yıl evvel Bosna-Hersek’in ve Doğu Rumeli Eyaleti’nin kaybedildiği 
hatırlatılarak “Şimdi de Trablus’u İtalyanlara mı verelim? Girit’i Yunanlıla-
ra mı bağışlayalım?” serzenişinde bulunuluyordu. Yazının devamında 
Hıristiyan ülkelerin gaddar ve istilacı politikaları karşısında boyun eğ-
mektense, onlara karşı koymak ve vatan uğrunda yiğitçe ölmenin gerek-
liliği üzerinde duruluyordu58. 

Hadim-i Millet Gazetesi’nin 5 Mayıs tarihli nüshasında “Çanakkale 
Bombardımanı Münasebetiyle” başlıklı bir makale daha yayınlandı.  

Söz konusu makalede, Trablusgarp’ta mücadele eden bir avuç kahra-
manın başarıları karşısında İtalya’nın Çanakkale’ye saldırması şu şekil-
de anlatılıyordu: “Trablus darül harbinde Enverlerin, Fethilerin, her biri bi-
rer dâstan-ı mefharet teşkil eden silsile-i muzafferiyatı, yirmi otuz müca-
hidin hamaset-i gazanferane ile İtalya kıtaatına saldırması Roma muhiti-
ne dil-hıraş taninlerle aks ediyordu. Her gün tekrar eden bu acı haberler-
den İtalyanlar kuduruyordu, köpürüyordu. Matbuat ise efkar-ı milliye ce-
reyanlarına kapılarak bu ateş-i hüzün ve teessürü bir kat daha körüklü-
yordu. İtalya hükümeti bu esbab ve sevaikledir ki Çanakkale’yi topa tut-
tu.”59 

Makalenin devamında “Fakat Osmanlıları korkutamadı. Osmanlılığı 
azm-i mukavemetinden, mukavemet azim-perveranesinden döndüremedi. 
Asırlardan beri mertlikle yetişmiş, mayası cengâverlik kanıyla yoğrulmuş 
bir millet -bir millet-i müsellaha- böyle kuru gürültülere pabuç bırakamaz-
dı”60 cümleleri ile İtalya’nın bu saldırısının Türk milletini kesinlikle kor-
kutup yıldıramadığı ifade edilmiştir. 

Makalede ayrıca bu saldırıda İtalya’nın Osmanlı Devleti’ne ve askerle-
rine bir zarar veremediği bilakis Çanakkale istihkâmlarının sağlamlığı ve 
gücü karşısında yenilgi alarak çekildikleri, çekilirken de zırhlılarından 
birinin battığı, yedi sekiz gemisinin de tahrip olduğu belirtilmiştir.  

Özetle saldırının neticesi şu şekilde ifade edilmiştir: “İtalya filosu-
nun da sahne-i harbde ordusu kadar korkak ve zayıf olduğu cihan as-
keri nazarında olanca çıplaklığıyla tezahür etti. Hülasa, Trablus’da yüz 
çeviren tali zafer, Çanakkale pişkâhında da çehre-i iğbirarını gösterdi 
ve yeni yeni hezimetlere İtalya kuvve-i maneviyesini iyiden iyiye hırpa-
ladı.”61 

Osmanlı Hükümeti, saldırı sonrası tepki olarak boğazlardan her türlü 
giriş ve çıkışı yasaklamış ve boğazların kapatıldığını diğer devletlere bil-
                                                           
58 Hadim-i Millet, No: 14, 2 Haziran 1912. 
59 Hadim-i Millet, No: 10, 5 Mayıs 1912. 
60 Hadim-i Millet, No: 10, 5 Mayıs 1912. 
61 Hadim-i Millet, No: 10, 5 Mayıs 1912. 
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dirmiştir62. Hadim-i Millet’in 21 Nisan’daki nüshasında, boğaza mayınlar 
döşendiği, dolayısıyla en az 8-10 gün hiçbir vapurun girip çıkamayacağı 
haberinin resmen bildirildiği belirtilmiştir63. 

Boğazın kapatılmasına tepkiler gecikmedi. İlk tepki Rusya’dan geldi. 
Rusya Osmanlı Hükümeti’ne gönderdiği notada, boğazların derhal açıl-
masını, aksi takdirde tazminat isteyeceklerini bildirmiştir64. Hadim-i Mil-
let Gazetesi’nin 12 Mayıs tarihli nüshasında İbnül Hasan imzasıyla ya-
yınlanan “Türkiye-İtalya Harb mi Cihad-ı Mukaddes mi” başlıklı makale-
de, bu konuda Avrupalı devletlerin çifte standartlı davrandıkları vurgu-
lanmıştır65. Yazıda Çanakkale bombardımanına tepki olarak Osmanlı 
hükümetinin boğazları kapatmasına Avrupalı devletlerin takındıkları ta-
vır üzerinde durulmuştur. Ancak savaşın başından beri Osmanlı Devle-
ti’nin ticaretinin haksız yere aylardır zarar görmesine seyirci kalan Avru-
palı devletlerin, kendi ticaretleri bir hafta sekteye uğrayınca Osmanlı 
Hükümeti’ne ard arda notalar gönderdikleri belirtilmiştir66. 

Rusya’nın ardından İngiltere de boğazların açılmasını isteyince, Os-
manlı Hükümeti boğazları tekrar trafiğe açma kararı aldı. 2 Mayıs 1912’-
de boğazlar yeniden trafiğe açıldı67. Hadim-i Millet, 19 Mayıs tarihli nüs-
hasında Osmanlı Ajansı’nın konu ile ilgili olarak iki haberini yayınlamış-
tır. İlk haber, “Boğazda yalnız bir torpil kaldığından yarın gemilerin geçe-
bileceği muhtemeldir”68 şeklindeydi. İkinci haberde ise boğazda mayın te-
mizleme işinin bittiği, ancak boğazdan önce bir sal ve eski bir gemi geçi-
rilerek, boğazın temizlendiğinden emin olunduktan sonra, ertesi gün ge-
milerin geçişine izin verileceği bildirilmiştir69. 

Rodos ve Oniki Ada’nın İşgali 

İtalya, boğazlar yönünde istediği başarıyı elde edemeyince bu defa yö-
nünü adalara çevirdi ve 23 Nisan ile 17 Mayıs 1912 tarihleri arasında 
Rodos ve civarındaki Oniki Ada’yı ele geçirdi70. 
                                                           
62 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 126. Nitekim daha bu tarihten önce Beyrut’un bombalanma-

sından sonra boğazlar mayınlatılmıştı. Sadece ticaret gemileri için mayınsız bir geçit bırakıl-

mıştı (Kurtcephe, a.g.e., s. 113). 
63 Hadim-i Millet, No: 8, 21 Nisan 1912. 
64 Kurtcephe, a.g.e., s. 116. 
65 Geniş bilgi için bkz. Mehmet Çoğ, “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Cihad Anlayışı”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 159, Kasım-Aralık 2005, s. 117-123. 
66 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
67 Kurtcephe, a.g.e., s. 116. 
68 Hadim-i Millet, No: 12, 19 Mayıs 1912. 
69 Hadim-i Millet, No: 12, 19 Mayıs 1912. 
70 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 127; Karal, a.g.e., s. 284; Armaoğlu, a.g.e., s. 641; Kurtcep-

he, a.g.e., s. 121-124. 
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Çanakkale Boğazı’na yönelik saldırıdan sonra bir de adaların işgali, 
İtalya’ya olan tepkiyi iyice artırmıştı. Hadim-i Millet Gazetesi’nin 26 Ma-
yıs 1912 tarihli nüshasında yayınlanan “Netice Yine Kılınçtır” başlıklı 
makalede, İtalya’nın Rodos ve Oniki Ada’yı işgali üzerinde durulmuştu. 
Söz konusu makalede, savaşın başından beri gördüğü direniş karşısında 
başarısız olan İtalya’nın yeni bir hamle yaparak Rodos ve adalara saldır-
ması hadisesi şöyle ifade edilmiştir: “Muazzam bir devlet haysiyetle Avru-
pa nazarında iktisab-ı kadr u kıymete muvafık olan İtalyanlar, saha-i 
harbde tesadüf ettikleri mevani ve müşkülat-ı adide karşısında izhar-ı acz 
etmek mecburiyetini ketm edemediler. Kudurmuş bir asabiyetin vahşet-i 
tehevvürü ile adalarımıza saldırdılar, evvela Rodos’a hücum ettiler. En ni-
hayet toptan, tüfenkten mukavemet-i müsellahadan arî olan sair adaları-
mızı işgal ettiler.”71 

Makalenin devamında, İtalyanların değil adaları işgal etmek, İstan-
bul’a kadar gelmesi halinde dahi mücadele azminden hiçbir şey kaybe-
dilmeyeceği, ne olursa olsun Trablusgarp’ın verilemeyeceği, gayet iyi se-
çilmiş şu hamasi sözlerle ifade edilmiştir: “Gerçi böyle kuru pabuç gürül-
tülerine kulak asacak tek bir Osmanlı yoktur. Düşman gemileri adalara 
meydan okumak değil, İstanbul pişkâhında bile lenger-endaz olsa bizi 
azim ve sebatımızdan döndüremez. Biz ne suretle olursa olsun Trablus’u 
vermemeğe ahd u bîman etmişizdir. Millet, hükümet, ordu bu noktada mü-
tehaddiddir. Trablus uğrunda, dindaşlar yolunda ölmek lazımsa öleceğiz. 
Biz anamızın karnından silah emeliyle, askerlik hevesiyle doğduk. Vatan 
duygusuyla büyüdük. Milliyet sevdasıyla yaşıyoruz. Böyle mübeccel, emel 
-pira hislerle yaşayan bir millet kolay kolay ölmez.”72 

Aynı gazetenin 16 Haziran tarihli nüshasında “İtalya Vahşilikleri” 
başlıklı makalede, yabancı basında dahi adaların işgali, İtalya’nın acizli-
ğinden ve ümitsizliğinden dolayı yapılmış bir hareket olarak değerlendi-
rildiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca İtalya’nın bu tarz hareketiyle Türki-
ye’ye karşı bir başarı göstermiş olmadığını, aksine Avrupa nazarında 
prestij kaybettiğinin üzerinde durulmuştur73. Ayrıca, İtalya’nın bu şekil-
deki hareketiyle hiçbir şey ele geçiremeyeceği hele de boğaza, İzmir’e ve-
ya Selanik’e yönelik bir hareketi durumunda Türklerden ilelebet unuta-
mayacakları bir ders alacakları belirtilmiştir. Bu fikri desteklemek ba-
bında şu ifadelere yer verilmiştir: “İşte o vakit yalnız matbuat değil bütün 
kâinat Türklerin cesaret ve şehametini bir daha tecrübe etmiş olurlar. Yok-
sa böyle gayri müstahkem mevaki yakıp yıkarak zabt ve işgal etmek ve 
bütün kuvve-i mevcudiyesiyle hali denizlerimizde cevelan-ı daimi yapmak 
netice itibariyle bir hiçten başka bir şey değildir. İtalya adalarımızdan yü-
                                                           
71 Hadim-i Millet, No: 13, 26 Mayıs 1912. 
72 Hadim-i Millet, No: 13, 26 Mayıs 1912. 
73 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
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zük taşı kadar bir yere malik olamayacağı gibi Trablusgarp’dan bir hatve 
bile içeriye giremeyecektir. Bir seneye karib zamandan beri elde ettiği (!) 
muvaffakiyet bunun en sarih delilidir.”74 

Giresun’daki gazeteler, İtalya’nın adalara yönelik hareketi hakkında 
ajanslardan aldıkları haberleri halka duyurmuşlardır. Özellikle 4 Mayıs’-
tan 17 Mayıs’a kadar süren Rodos’un işgali75 ile ilgili haberlere sıkça 
rastlanmaktaydı. Hadim-i Millet’in 11 ve 12 numaralı nüshalarında Ro-
dos’taki Türk-İtalyan mücadelesiyle ilgili haberler yer almıştır. 12 Mayıs 
1912 tarihli nüshasında, Rodos’ta İtalyanlara hücum edilerek zayiat ver-
dirildiği, hatta İtalyan donanmasının çekilmekte olduğu ve İtalyan ami-
ralinin ileri harekâtı için hükümetinden yeni kuvvet istediği haberleri 
ard arda duyurulmuştur. Gazetede, Rodos’taki mücadeleyle ilgili olarak 
böyle olumlu haberlere rastlanırken, henüz Rodos başarısının Harbiye 
Nezareti tarafından teyit edilmediği ihtiyadı da elden bırakılmamıştır76. 

Gazetenin bir sonraki nüshasında, Rodos’ta şiddetli muharebelerin 
devam ettiği, İtalyanların Rodos hapishanesindeki çoğunluğu Makedon-
yalı, Bulgar ve Rum olan siyasi suçluları serbest bıraktıkları haberleri 
yer almıştır77. Ancak, daha sonraki nüshalarında gazetelerin Rodos’taki 
mücadele hakkında olumlu haberlerine rastlanılmamıştır. 30 Mayıs ta-
rihli Giresun Maarif Gazetesi, Osmanlı Ajansı’ndan alarak yayınladığı 
haberinde “Rodos’un muhasarasının yarın biteceği”78 bilgisi verilirken ay-
nı gazetenin bir sonraki nüshasında, “İtalya’nın adalardaki harekâtının 
İtalya efkar-ı umumiyesini gururlandırdığı” şeklinde Tan Gazetesi’nin bir 
haberi yer alıyordu79. Aynı gazete, İtalya’nın bundan sonra Midilli ve İz-
mir’i işgal edeceğine dair söylentileri sütunlarına taşımıştır80. 

Hadim-i Millet’in 16 Haziran tarihli nüshasında, İzmir’in bombardı-
man edildiğine dair bir şayianın mevcut olduğu, fakat bunun asılsız bir 
haber olduğu, adaların ilhak edilmesi halinde bir konferans tertip edile-
ceği haberleri yer almıştır81. 

İtalya’nın Çanakkale Boğazı’na ve bazı adalara saldırdıktan sonra, Os-
manlı Hükümeti’nin Avrupalı devletlerden beklediği destek gelmeyince, 
bazı gazetelerde Hıristiyan devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı gizli bir pa-
zarlık içinde olduklarına dair haber ve yorumlar yayınlanmaya başladı82. 
                                                           
74 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
75 Kurtcephe, a.g.e., s. 122, 123. 
76 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
77 Hadim-i Millet, No: 12, 19 Mayıs 1912. 
78 Giresun Maarif, No: 61, 30 Mayıs 1912. 
79 Giresun Maarif, No: 62, 6 Haziran 1912. 
80 Giresun Maarif, No: 62, 6 Haziran 1912. 
81 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
82 Kurtcephe, a.g.e., s. 106. 
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Böyle bir tepki 12 Mayıs tarihinde İbnül Hasan imzasıyla Hadim-i 
Millet’te yer alan “Türkiye-İtalya Harbi mi, Cihad-ı Mukaddes mi” başlıklı 
makale ile dile getirilmişti. Söz konusu makalede, İtalya’nın savaş ka-
nunlarına aykırı tavırlarına ve savaşı Trablusgarp’ın dışına taşıyarak, 
Çanakkale’yi bombardıman ederek bazı adaları işgal etmesine Avrupalı 
devletlerin seyirci kalışları şu şekilde eleştirilmekteydi: “... Tayyarelerin 
saha-i harbde yalnız inkişaf için istimali devletlerce kabul edildiği halde 
İtalyanların -kavaid-i harbiyeye mugayir olarak- bomba atmasına, Müslü-
man kafalarına bela yıldırımları yağdırmasına da cevaz verildi. Evvelce 
harbin yalnız Afrika’ya hasri temin edildiği halde İtalyan hezimetlerini te-
lakki etmek üzere Çanakkale’nin bombardımanına, adaların işgaline de 
göz yumuldu.”83 

Ayrıca Trablusgarp’ta sebepsiz yere Müslüman kanı akıtılmasına, ço-
luk-çocuk demeden, genç-ihtiyar ayrımı yapılmadan gaddarca öldürül-
melerine, kadınlara saldırılmasına aynı devletlerin seyirci kalmaktan 
başka bir şey yapmadıkları da şiddetle kınanmıştır84. 

Yazar, Avrupalı devletlerin böyle davranmasını, İtalya’nın Vatikan’ı 
bünyesinde barındırıyor olması ile ilişkilendirerek din faktörüne bağla-
mıştır:  

“Bütün bunlar Vatikan sarayına karşı gösterilen cemilelerdir. Papaya 
ibraz olunan dini hürmetler, tazimler, tekrimlerdir. Yoksa İtalya hükümet-i 
siyasiyesi ne ordusuyla ne de donanmasıyla o derece hatırı sayılacak bir 
devlet değildir. Çünkü Trablus darülharbi onun ne cebin bir mahiyette ol-
duğunu ve Avrupa muvazenet-i siyasiyesinde hiçbir işe yaramayan kof bir 
iskeletten ibaret bulunduğunu bütün üryanlığıyla gösterdi. Hıristiyanlığın 
kuytu merkezi olan Roma’dan parlayan bu ateş-i müfsedet -kim ne derse 
desin- bir din kavgası şeklinde tezahür etmiş ve dindaş hükümetlerin hi-
maye körüğüyle daire-i sirayetini gittikçe büyütmüştür.”85 

Hadim-i Millet’in 2 Haziran tarihli nüshasında “Arityas’a Cevabımız” 
başlıklı yazısında da benzer görüşlere yer verilmiştir. Söz konusu yazıda, 
Arityas Gazetesi yazarının, kılıç ve cebir zamanlarının geri dönmemek 
şartıyla geride kaldığı, dünyayı yalnızca akıl ve adaletin idare ettiği şek-
lindeki görüşüne cevap verilmiştir. Hadim-i Millet Gazetesi’nin cevabi ya-
zısında, Arityas yazarı teorik olarak haklı bulunmakla birlikte, bunun 
tatbikatta gerçekleşmediğinin üzerinde durulmuştur. Özellikle de Os-
manlı Devleti ve İslam ülkelerine yönelik olarak hâlâ istila ve cebirin kul-
lanıldığı ifade edilerek, Avrupalı devletlerin çifte standardı hususuna 
dikkat çekilmiştir86. 
                                                           
83 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
84 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
85 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
86 Hadim-i Millet, No: 14, 2 Haziran 1912. 
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Rodos ve Oniki adanın işgalinden sonra İtalya’nın İzmir’e saldırması 
beklenirken, İtalya ikinci kez Çanakkale Boğazı’na saldırmıştır87. 

İtalya’nın İkinci Kez Çanakkale Boğazı’nı Geçme Teşebbüsü 

Osmanlı Devleti ikinci kez boğazlara bir saldırı olmaması için diplo-
matik yollara başvurmuştu. Osmanlı Ajansı’nın Hadim-i Millet’te yayın-
lanan bir haberinde, İtalyanların adalara yönelik yapacağı bir harekât 
neticesinde Osmanlı Devleti’nin boğazları tekrar kapatabileceği ihtimali-
ni ortadan kaldırmak için diğer devletlerin İtalya’yı uyardıkları, fakat bu 
konuda henüz İtalya’nın cevap vermediği belirtiliyordu88.  

Avrupalı devletlerce yapılan girişim neticesinde İtalya, saldırı ve işgal 
konusunda kesin bir garanti vermemekle birlikte şimdilik böyle bir niye-
tinin olmadığını belirtmiştir89. Bu beyan güncelliğini korurken İtalya do-
nanması, Çanakkale Boğazı’nı ikinci kez geçme teşebbüsünde bulun-
muştur90. 

Çanakkale Kumandanlığı’ndan bildirilen resmi tebligatta saldırı olayı 
Giresun Maarif Gazetesi’nde şu şekilde özetlenmiştir:  

“Temmuz’un altıncı Cuma gecesi zevali saat bire doğru düşmanın se-
kiz torpidosundan mürekkeb bir kafilesi Çanakkale Boğazı’na hücum ile 
Soğanlıdere ve Dardinadı (Dardinos) istikametine kadar ilerlemiş ise de 
Seddülbahir’den verilen malumat üzerine Soğanlıdere Divi (?) mınkıtala-
rındaki bataryamız tarafından şiddetli açılan ve yarım saat devam eden 
ateş üzerine torpidolardan ikisinin Baykuştepe önünde batan ve müte-
bakisinin firar eylemiş olduğu Çanakkale Kumandanlığı’ndan bildirilmiş-
tir.”91 

Hadim-i Millet’te de Osmanlı Ajansı’ndan alınan benzer bir haber ya-
yınlanmıştır. Söz konusu haberde, gece bir buçukta düşmanın sekiz tor-
pidosuyla Çanakkale Boğazı’na saldırdığı, Baykuştepe, Soğanlıdere isti-
kametine kadar ilerleyen düşman gemilerinin açılan Türk ateşi netice-
sinde, ikisinin batırıldığı, altısının da tahrip olduğu bildirilmiştir92. 

Avrupa basınında, boğazlara saldıran sekiz İtalyan gemisinden ikisi-
nin batırıldığı haberi yer alırken93, İtalyanlar bu saldırıda herhangi bir 
zayiatlarının olmadığını iddia etmişlerdir. Osmanlı Ajansı, İtalyanların 
bu olaydaki zararlarını, hatta Çanakkale’ye taarruzlarını dahi inkâr et-
                                                           
87 Kurtcephe, a.g.e., s. 130. 
88 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
89 Kurtcephe, a.g.e., s. 117. 
90 Karal, a.g.e., s. 285; Kurtcephe, a.g.e., s. 118. 
91 Giresun Maarif, No: 70, 1 Ağustos 1912. 
92 Hadim-i Millet, No: 21, 21 Temmuz 1912. 
93 Kurtcephe, a.g.e., s. 118; Kurtcephe, boğaza saldıran İtalyan gemilerinin sayısının 5 ol-

duğunu ifade etmektedir. Bkz. aynı yer. 
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tiklerini belirttikten sonra üzerlerinde İtalyan gemilerinin ismi yazılı olan 
eşyaların mevcudiyetiyle İtalya’nın kayıplarını doğrulamaktaydı94. 

Hadim-i Millet Gazetesi, bombardıman ile ilgili olarak Sadrazam baş-
kanlığında yapılan toplantı ve alınan karar ile ilgili olarak Osmanlı Ajan-
sı’ndan aldığı şu haberi yayınlamıştır: “Nazır vekilleri gece saat yediye 
kadar Bab-ı Ali’de müzakere ederek boğazların seddine karar vermişler-
dir.”95 

Aynı gazete, 28 Temmuz’da İtalyanların Çanakkale’ye saldırıları ve 
bunun kabine ile ilişkisi hakkında bir makale daha yayınladı. “Çanakka-
le Taarruzu ve Kabine” başlıklı makalede, Çanakkale’ye bu ikinci saldırı-
nın Said Paşa Hükümeti’nin istifa ettiği akşam yapıldığını96, dolayısıyla 
bu hücumun bu tarihte yapılmış olmasının, İtalyanların Said Paşa Hü-
kümeti’ne önem verdiklerinin bir göstergesi olduğunu ileri sürülmektey-
di: “Bugün maatteessüf itiraf ederiz ki Said Paşa’nın çekilmesiyle büyük 
bir gaile karşısında kaldık. Aynı zamanda istifanın vaki olduğu gün İtal-
yanlar Kale-i Sultaniye Boğazı’na ikinci bir hücum yapmak zamanını fevt 
etmediler. Gerçi bu taarruz bizim için zerre kadar haiz-i ehemmiyet değilse 
de İtalyanlarca Said Paşa kabinesine fevkalade ehemmiyet verildiğini is-
bat eder.”97 

Ayrıca söz konusu makalede, İtalya’nın, bu saldırı ile boğazların tek-
rar kapatılmasından dolayı diğer devletleri arabuluculuğa yönelteceği 
ümidinde olduğunu, ancak bu emellerine ulaşamadıkları gibi sonuçta 
tam bir hezimete uğradıklarının da altı çizilmiştir: “Bununla beraber bu 
taarruz en ziyade boğazın kapatılmasıyla düvel-i muazzamayı sulh ta-
vassutunda bulunmağa mecbur etmek ve şu suretle aczini, çaresizliğini 
setr eylemek fikrine müstenid olsa gerekti. Fakat ona da muvafık olamadı. 
Üç beş vapurla gelip birkaç top atar savuşurum zann-ı batılına kapılan 
İtalyanlar bu defa da güzel bir ders almış oldular.”98 

İtalyanların Ülkeden Çıkarılmaları Meselesi 

Osmanlı Devleti, İtalya’nın savaş ilanından hemen sonra savaşı önle-
mek amaçlı diplomatik girişimlerde bulunurken, Türkiye’de bulunan 
İtalyanlara karşı alınacak tedbirler diplomatik teşebbüsleri güçleştireceği 
                                                           
94 Giresun Maarif, No: 69, 25 Temmuz 1912; İtalya bu başarısızlığın unutulması için boğazı 

geçme hareketine keşif hareketi adı vererek işin içinden çıkmaya çalışmıştır (Bkz. Karal, 

a.g.e., s. 285). 
95 Hadim-i Millet, No: 21, 21 Temmuz 1912. 
96 Hadim-i Millet’in 21 Temmuz tarihli gazetesinde Said Paşa’nın istifa ettiği “Kabinenin İsti-

fası” şeklindeki, Osmanlı Ajansı’ndan alınan haberle duyurulmuştu (Hadim-i Millet, No: 21, 

21 Temmuz 1912). 
97 Hadim-i Millet, No: 22, 28 Temmuz 1912. 
98 Hadim-i Millet, No: 22, 28 Temmuz 1912. 
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için sonraya bırakılmıştı. Bu süre zarfında, Türk halkının galeyana gele-
rek İtalya vatandaşlarına zarar verebileceği ihtimaline karşı da Osmanlı 
Hükümeti gereken tedbirleri almıştı. Bu hususta alınan kararlara uygun 
hareket edilmesi için gerekli ihtarlar yapılmıştır99. 

İtalya’nın 24 Şubat 1912’de Beyrut’a saldırması üzerine Osmanlı Hü-
kümeti 25 Şubat’ta aldığı bir kararla; Beyrut, Suriye, Halep Vilayetleri ile 
Kudüs-ü Şerif Sancağı dahilinde bulunan İtalyanların 5 gün içinde Os-
manlı toprağı dışına çıkacakları, bu süre zarfında çıkmayanların ise sınır 
dışı edilecekleri belirtilmişti. Meclis-i Vükela’nın bu kararından sonra 
Beyrut’ta yaşayan 180 İtalyan şehri terk etti100. Osmanlı Hükümeti, iler-
leyen günlerde, İtalya’nın savaşı Ege Denizi’ne kaydırması halinde, bo-
ğazları kapatacağını ve Osmanlı topraklarında yaşayan tüm İtalyanları 
sınır dışı edeceğini duyurmuştu101. 

İtalya’nın 18 Nisan’da Çanakkale Boğazı’na saldırılmasının hemen ar-
dından Osmanlı Hükümeti, İtalyanları sınır dışı edeceğini ilan etti. Fa-
kat, çoğunluğu yabancı demiryolu şirketlerinde çalışan İtalyan vatan-
daşlarını sınır dışı etmek, büyük devletlerin müdahaleleri yüzünden 
mümkün olmadı. Yalnızca göstermelik sayıda İtalyan vatandaşı sınır dışı 
edilebildi102. Bu kapsamda Suriye ve Filistin’deki İtalyan vatandaşlar ül-
ke dışına çıkarılmıştır103. 

Osmanlı ülkesindeki İtalyanların sınır dışı edilmesi ile ilgili haberler 
gazetelerde “İtalyanların Tardı” başlığı ile yayınlanmıştır. Nitekim, Ha-
dim-i Millet’in 12 Mayıs’ta çıkan nüshasında, İstanbul’da ve İzmir’de bu-
lunan İtalyanların ülke dışına çıkarılmaları meselesinin, hükümet tara-
fından müzakere edildiği bildirilmekteydi104. Aynı gazetede, müzakere ne-
ticesinde şimdilik sadece Aydın vilayetindeki İtalyanların 15 gün içinde 
çıkarılmalarının kararlaştırıldığı belirtilmiştir105. 

İtalyanların, Rodos ve Oniki Ada dışında kalan diğer adaları ve İzmir’i 
işgal edeceği yolunda alınan haberlerin güçlenmesi neticesinde Osmanlı 
Hükümeti, 21 Mayıs’ta, daha önce alınmış olan İtalyanların sınır dışı 
edilmesi kararını uygulamaya koyduğunu açıkladı. İtalyan tebaasına Os-
manlı topraklarını terk etmeleri için 15 gün süre tanındı106. Hadim-i Mil-
let’in 16 Haziran günkü nüshasında, Osmanlı Ajansı’ndan alınan haber-
ler arasında, 150 İtalyan ailesinin şehri terk ettiği, ertesi gün de 100 ai-
                                                           
99 Kurtcephe, a.g.e., s. 73. 
100 Kurtcephe, a.g.e., s. 108, 109. 
101 Kurtcephe, a.g.e., s. 115. 
102 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 129; Kurtcephe, a.g.e., s. 115. 
103 Bayur, a.g.e., C. II, Ks. I, s. 129. 
104 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
105 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
106 Kurtcephe, a.g.e., s. 128. 
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lenin gideceği bilgisi yer almaktaydı107. Aynı gazetede, İtalyanlara verilen 
sürenin bittiği, ancak henüz toplanıp gidemeyenlere son olarak bir haf-
talık daha müddetin verildiği bildiriliyordu108. 

Bu habere paralel olarak verilen diğer bir haber Almanya Sefareti’nin İtal-
yanlara yönelik duyurusu ile ilgiliydi109. Bu haberde; Almanya Sefareti’nin 
Osmanlı ülkesinde yaşayan İtalyanlara bir beyanname ile müddetin Salı gü-
nü kesin olarak bittiğini, sonraya kalan İtalyanlar hakkında sefaretin hiçbir 
taahhüt ve mesuliyet kabul etmeyeceğinin bildirildiği belirtiliyordu110. 

Dış müdahale kaygısıyla sınır dışı etme kararı, Osmanlı topraklarında yaşa-
yan bütün İtalyanlar için uygulanamamıştır. Nitekim Osmanlı ülkesinde yaşa-
yan 50 bin İtalyan vatandaşından sadece 2 bini sınır dışı edilebilmiştir111. 

Savaş sürecinde İtalya’nın, savaşı Trablusgarp dışına taşıyarak geniş 
bir alana yayılması; özellikle iki kez Çanakkale’ye saldırması, Rodos ve 
Oniki Ada’yı işgal etmesi, beraberinde diğer adaların da işgal edilme ihti-
malini gündeme getirmesi İstanbul’un güvenliğini de tehlikeye sokmuş-
tur. Bütün bunlara ilave olarak, parasızlık, cephanesizlik, ulaşım im-
kansızlığı ve daha da önemlisi, Balkanlar’daki Osmanlı aleyhtarı geliş-
meler ister istemez barış görüşmelerini gündeme getirmiştir112. 12 Tem-
muz 1912’de başlayan Türk-İtalyan görüşmeleri 15 Ekim’de sonuçlana-
rak Uşi Barışı imzalanmıştır113. Böylece Trablusgarp Savaşı, Osmanlı dev-
letinin, Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya terk etmesiyle sonuçlanmıştır. 

Giresun Kazası’nda Toplanan Yardımlar 

Trablusgarp Savaşı ülke genelinde büyük üzüntü ve endişeye sebep 
olmuştu. Gazetelere, halktan savaş ile ilgili sürekli mektuplar geliyordu. 
Bu mektuplarda maddi yardım teklifinin yanı sıra savaşa gönüllü asker 
olarak katılma isteği de yer alıyordu. Yurt içinde ve dışında İtalyan işga-
lini protesto eden mitingler de düzenlenmiştir114. 

Trablusgarp, tarihinin en zor günlerini yaşıyordu. Maddi ve manevi 
anlamda desteğe ve yardıma ihtiyacı vardı. Bu yüzden gazeteler aracılığı 
                                                           
107 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
108 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
109 İtalya Hükümeti, savaş ilanından hemen sonra, Almanya’dan, Türkiye’de yaşayan İtal-

yan vatandaşları ile ilgili işleri takip etmesini istemişti. Alman Hükümeti de Osmanlı Hükü-

meti’ne başvurarak, bundan sonra Türkiye’de yaşayan İtalyanların çıkarlarını koruyacakla-

rını bildirmişti (Kurtcephe, a.g.e., s. 74, 75). 
110 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
111 Kurtcephe, a.g.e., s. 128. Bu sırada Osmanlı sınırlarında 20 bini İstanbul’da olmak üze-

re toplam 50 bin İtalyan vatandaşı vardı (Armaoğlu, a.g.e., s. 641). 
112 Kurtcephe, a.g.e., s. 221. 
113 Barış görüşmelerinin ayrıntısı için bkz. Kurtcephe, a.g.e., s. 199-221. 
114 Şıvgın, a.g.e., s. 53. 
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ile halk, maddi ve manevi fedakârlıklar yapmaya davet edilmiştir. Bu 
yardım çağrıları üzerine başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde es-
naf, tüccar, askeri birlikler ve vatandaşlar pek çok yardım yapmışlardır115. 

Trablusgarp için yapılan yardımlar, yardım yapanların isimleri ile bir-
likte gazetelerde yayınlanmıştır. Giresun’da da bu şekilde gazeteler ara-
cılığı ile yardım kampanyaları başlatılmış ve bu kampanyalarla Trablus-
garp için önemli miktarda yardımlar toplanmıştır. 

Giresun Gazetesi’nin 18 Aralık 1911 tarihli nüshasında toplanan yar-
dımlar “Trablusgarp İane-i Harbiyesi” başlığı altında yardım yapanların 
isimleri ve yapılan yardım miktarları yayınlanmıştır116: 

Tablo: 1 

Yardım Kampanyasına Katılanların  
Unvan ve İsimleri Kuruş Para 

Gümüş Reiszade Hacı Salih Ağa 10  
Gümüş Reiszade Mehmet Ağa 10  
Hacı Salihzade Temel Efendi 10  
Molla Salihzade Şükrü Efendi 10  
Kabalzade Hüseyin Efendi 10  
Himmetzade Hacı Mehmet Ağa 10  
Mütevellizade Mehmet Ağa 10  
Çerkeszade Osman Reis 10  
Sarı Alemdarzade Hafız Ali Efendi 10  
Hacı Ömerzade Halim Ağa 10  
Çilesizzade Hasan Ağa 10  
Alidayızade Mustafa Efendi 10  
Usta Yazıcızade Kadir Usta 10  
Hacı Ahmetzade Şükrü Efendi 10  
Hasan Yazıcızade Süleyman Kapudan (Kaptan) 10  
Körzade İbrahim Efendi 10  
Sütlaşzade (Sütlaçzade) Mustafa Usta 10  
Osmanzade Halil Ağa 10  
Nezirzade Hafız Aziz Efendi 10  
Beyazidzade Behcet Efendi 10  
Kara Mustafazade Hafız Esat Efendi 10  
Aykıdzade Osman Efendi 10  
Musa Reiszade Mustafa Efendi 10  
İmamzade Mehmet Efendi 10  
Sarı Mahmudzade Osman Efendi 10  

                                                           
115 Kurtcephe, a.g.e., s. 139. 
116 Giresun, No: 120, 18 Aralık 1911. 
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Kara Mustafazade Ali Efendi 10  
Hasan Yazıcızade Sema Efendi 6 10 
İmam Yazıcızade Necib Efendi 6 10 
Sütlaşzade (Sütlaçzade) Mustafa Çavuş 5  
Beşirzade Mehmet Ağa 5  
Kadir Ustazade Hafız Hasan Efendi 5  
Nefeszade Hasan Ağa 5  
Ali Dayızade Hasan Reis 5  
Mütevellizade Hacı Mustafa Ağa 5  
Ali Dayızade Mustafa Kalfa 5  
Cemşitzade Hüseyin Efendi 5  
Cemşitzade Ahmet Efendi 5  
Cemşitzade Asım Efendi 5  
Hasan Yazıcızade Mehmet Efendi 5  
Telgraf Müvezzi Rüştü Efendi 5  
Kahveci Mehmet Ağa 5  
Kurdzade Feyzi Ağa 5  
Güldarcızade Hüseyin Reis 5  
Hacı Ömerzade İbrahim Efendi 5  
Hacı Ömerzade Ali Efendi 5  
Hacı Ömerzade Ahmed Efendi 5  
Ahmet Reiszade Hacı Ahmet Efendi 5  
Osmanzade İsmail Efendi 5  
Aykıdzade İsmail Efendi 5  
Ahmet Canzade Besim Efendi 5  
Sütlaşzade (Sütlaçzade) Muharrem Efendi 5  
Sütlaşzade (Sütlaçzade) Hüseyin Ağa 5  

Savaş ilân edildiği sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Kongre’-
sinde “Vatanı Müdafaa Cemiyeti” kurulması ve bu cemiyetin yurt çapın-
da yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştı. 

Ayrıca İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin mahalli kulüpleri de yardımları 
yönlendirmek amacıyla ülke genelinde “iane” işini organize etme görevini 
üstlenmişlerdi117. 

Bu doğrultuda Giresun’da “Hadim-i Millet Kulübü”nün kurduğu 
“Trablusgarp Muavenet-i Milliye Komisyonu” vasıtasıyla yardımlar toplan-
mıştır. 3 Mart 1912 tarihli Hadim-i Millet Gazetesi’nde durum ve yapılan 
yardımlar şu şekilde kayıt altına alınmıştır: 

“Trablusgarp mücahidlerimize bir muavenet-i nakdiyede bulunmak 
üzere kulübümüzde müteşekkil “Trablusgarp Muavenet-i Milliye Komisyo-
                                                           
117 Kurtcephe, a.g.e., s. 141. 
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nu”na şimdiye kadar vatanperver ahali-i muhterememiz tarafından ita ve 
teslim kılınan ianenin bir kıta listesi bervech-i zir derc olunur.”118 

Tablo: 2 

Yardım Kampanyasına Katılan  
Köyler ve Resmi Kurumlar Kuruş Para 

Hacı Hüseyin Mahallesinden 1903  
Seyid Karyesinden 938  
Akyoma Karyesinden 630  
Gemiler Çekeği Mahallesinden 570  
Yağmurca Karyesinden 500  
Rüsumat İdaresinden 500  
Belediye Dairesinden 478  
Paya Karyesinden 448  
Kurtulmuş Karyesinden 421  
Akyoma Hamidiye Karyesinden 401  
Tepe Köknar Karyesinden 400  
Köknarlı Karyesinden 366 10 
Uzgur Karyesinden 361 30 
Titrik Karyesinden 341  
Barça Karyesinden 275  
Sultan Selim İmamı Vasıtasıyla 310  
Kayadibi Karyesinden 262  
Ülper Karyesinden 260  
Çandırçalış Karyesinden 230  
Andal Karyesinden 213  
Çalca Karyesinden 210  
Hükümet ve Resmi Daireler 250  
Reji İdaresinden 200  
Hacı Siyam Mahallesinden 170  
Yaslıbağçe (Yaslıbahçe) Karyesinden 160 10 
Boztekke Karyesinden 160  
Koz Karyesinden 90  
Tepeyoma Karyesinden 25  
Matbaa Müstahdeminden 70  

Yukarıdaki listeden anlaşılacağı üzere, bu yardımlara, Giresun’a bağlı 
köyler ve mahallelerin yanı sıra, Rüsumat (Gümrük) İdaresi, Belediye 
Dairesi ve Reji İdaresi gibi çeşitli resmi kurumlar da iştirak etmiştir. 

Hadim-i Millet’in 26 Mayıs 1912 tarihli nüshasında yine Hadim-i Mil-
let Kulübü’nce kurulan “Trablusgarp Muavenet-i Milliye Komisyonu” tara-
                                                           
118 Hadim-i Millet, No: 1, 3 Mart 1912. 
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fından toplanan yardımlar, 3 Mart 1912 tarihli gazetede yayınlanan yar-
dımların bir devamı olarak yayınlanmıştır119: 

Tablo: 3 

Yardım Kampanyasına Katılan Bazı  
Köyler ve Şahıslar Kuruş Para 

Sultaniye Karyesinden  261  
Balçıklı Karyesinden 100  
Pazarsuyu Karyesinden 100  
Cindi Karyesinden 80  
Şeyh Musa Karyesinden 50  
Bozatrum Karyesinden 50  
Kızılev Karyesinden 40  
Karaağaç Karyesinden 35  
Hacı Hüseyin Mahallesi muhtarı İzzet Efendi’den  
ikinci defa 

75 30 

Müstantık Mustafa Efendi 10  

Trablusgarp Savaşı devlette ve toplumda donanmanın güçlendirilmesi 
ve bazı kurumların ihtiyaç olarak hissettiği uçak alımı için de bir hassa-
siyet yaratmıştı.  

Bu alanlarda yapılan yardım kampanyaları da Giresun basını tara-
fından sürekli yayınlanmıştır. 21 Nisan tarihli Hadim-i Millet Gazete-
si’nde Hacı Hüseyin Mahallesi Muhtarı olan Hacı Hasanzade İzzet Efen-
di’nin Donanma-yı Osmanî Cemiyeti’ne 75 kuruşluk bir yardım yaptığı 
belirtilmiştir120.  

Hadim-i Millet’in 16 Haziran tarihli nüshasında belirtildiğine göre; Gi-
resun Kazası Mauneciler (Mavnacılar) Şirketi, Donanma Cemiyeti’ne se-
nelik 3172 kuruş yardım yapmayı vaat etmişlerdi.  

Önce bu paranın 951 kuruş 20 parasını Donanma-yı Osmanî Muave-
net-i Milliye Cemiyeti’nin Giresun Şubesi’ne teslim etmişlerdi. Geri kalan 
2220 kuruş 20 parayı da, daha sonra şube sandığına ödemek suretiyle 
bu vaatlerini yerine getirmişlerdir121.  

30 Mayıs 1912 tarihli Giresun Maarif Gazetesi’nde de “Birader ve 
Hemşirelerimizin müessir-i hamiyyetlerinden olarak ita eyledikleri donan-
ma ianesinden” şekliyle donanma için toplanan yardımlar yayınlanmış-
tır122: 

 
                                                           
119 Hadim-i Millet, No: 13, 26 Mayıs 1912. 
120 Hadim-i Millet, No: 8, 21 Nisan 1912. 
121 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
122 Giresun Maarif, No: 61, 30 Mayıs 1912. 
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Tablo: 4 

Yardım Kampanyasına Katılanların Unvan ve İsimleri Kuruş Para 
Ciran Hacıoğlu Kadir bin Ali Ağa 20  
Ailesi tarafından 10  
Ciran Hacıoğlu Şükrü Efendi 22 20 
Ciran Hacıoğlu Talib Efendi 20  
Ailesi tarafından 10  
Ciran Hacıoğlu Mehmet Ağa Ailesi tarafından 9 20 
Ciran Hacıoğlu Şükrü bin Mustafa 10  
Ailesi tarafından 13  
Ciran Hacıoğlu Mustafa Ailesi tarafından 7  
Ciran Hacıoğlu Nuri Efendi tarafından 40  
Temurcuoğlu (Demircioğlu) Mehmet Ali 20  
Temurcuoğlu (Demircioğlu) İzzet 7 20 
Tahmazoğlu Abdullah 27 20 
Ailesi tarafından 10  
Hacıoğlu kerimesi Emine Hanım 20  
Hacıoğlu Süleyman bin Osman Ailesi tarafından 30  
Hacıoğlu Mustafa bin Ahmet Ailesi tarafından 7  
Hacıoğlu Ömer Ağa 5  
Mürtezaoğlu Süleyman 12 20 
Mürtezaoğlu Mehmed Ali 10  
Ailesi tarafından 5  
Hacıoğlu Muharrem 10  
Hacıoğlu İbrahim 10  

Aynı şekilde toplanan bir başka yardım da aynı gazetenin 25 Temmuz 
tarihli nüshasında şu şekilde listelenmiştir123: 

Tablo: 5 

Yardım Kampanyasına Katılanların 
Unvan ve İsimleri Kuruş Para 

Hacıoğlu İzzet bin Hasan 4  
Topluoğlu Ahmet 10  
Ailesi tarafından 5  
Resuloğlu Süleyman 5  
Barutoğlu Mustafa 10  
Ailesi tarafından 25  
Sinoroğlu Durmuş Ailesi 10  
Ahmet Başoğlu Hüseyin bin Ömer 5  

                                                           
123 Giresun Maarif, No: 69, 25 Temmuz 1912. 
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Barutoğlu İbrahim 1 10 
Sinorluoğlu Süleyman 10  
Ailesi tarafından 5  
Hacıoğlu Kerimesi Gülizar 5  
Tekbaşoğlu Emin 5  
Tekbaşoğlu Süleyman 5  
Çobanoğlu Ali Bin İsmail 5  
Hasretlioğlu Hasan 5  
Çobanoğlu Osman 20  
Hasan Ustaoğlu Molla Ali 5  
Hacıoğlu Halil İbrahim 9  
Hacıoğlu Ali bin Hasan 5  
Hacıoğlu İsmail Ağa 3  
Karavelioğlu İbrahim 2 20 
Resuloğlu Mehmet  10 
Ailesi tarafından 5  
Koçanoğlu Osman 15  
Ahmet Başoğlu Hüseyin Kerimesi Ayşe 5  
Fedasoğlu Mehmet Zevcesi 5  

Benzer şekilde “tayyare ianesi” adı altında da yardımlar toplanmıştır. 
Ünye Kazası’nın Adliye memurlarının kendi aralarında “tayyare ianesi” 
olarak topladıkları 361 kuruşluk yardım listesi 5 Mayıs 1912 tarihli Ha-
dim-i Millet’te aşağıdaki gibi yayınlanmıştır124: 

Tablo: 6 

Yardım Kampanyasına Katılan Memurlar ve Görevleri Kuruş 
Bidayet Mahkemesi Reisi Ataullah Bey 40 
Müdde-i Umumi Muavini Ahmed Hamdi Bey 35 
Müstantik Fazlı Efendi 28 
Aza Nuri Efendi 10 
Aza Artin Efendi 10 
Bidayet Mahkemesi Başkâtibi Samsunlu Mazhar Efendi 18 
İcra Memuru Ovakim Efendi 18 
Mukavelat Muharriri Rasim Efendi  18 
Mahkeme-i Bidayet Zabt Ketebesinden Çaharşenbeli  
(Çarşambalı) Mehmet Alaaddin Efendi 

10 

Zabt Ketebesinden Mahmud Nedim Efendi 10 
Müstantik Kâtibi Şerif Efendi 10 
Muhakeme-i Bidayet Süvari Mübaşiri Hasan Efendi 14 
                                                           
124 Hadim-i Millet, No: 10, 5 Mayıs 1912. 
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Muhakeme-i Bidayet Süvari Mübaşiri Agob Efendi 14 
Muhakeme-i Bidayet Piyade Mübaşiri Hacı Ahmet Efendi 8 
Muhakeme-i Bidayet Piyade Mübaşiri Samsunlu Mehmet Efendi 8 
Vükela-yı Deavinden Mutafyan Nişan Efendi 20 
Vükela-yı Deavinden Uzun Hacızade Osman Efendi 20 
Vükela-yı Deavinden Saçlızade Mustafa Efendi 20 
Vükela-yı Deavinden Karslızade Osman Efendi 20 
Vükela-yı Deavinden Arapzade Sami Efendi 20 
Vükela-yı Deavinden Altunizade Salih Efendi 10 

Maliye Nezareti adına satın alınacak olan tayyare için Giresun Kazası 
Maliye memurları arasında toplanan 922 kuruş 10 para miktarındaki yar-
dım, Giresun Maarif Gazetesi’nin 30 Mayıs 1912 tarihli nüshasında duyu-
rulmuş, ancak gazetenin yoğunluğundan dolayı yayınlanması bir sonraki 
nüshaya bırakılmıştır125. Bahsedilen bu yardım, yardım yapanların isim ve 
yardım miktarları ile birlikte 62. nüshada şu şekilde yayınlanmıştır126: 

Tablo: 7 

Yardım Kampanyasına Katılan  
Memurlar ve Görevleri Kuruş Para 

Mal Muavini Ali Fikri Bey 21 30 
Tahsil Memuru Ali Bey 26 30 
Mal Refikî Ali Efendi 10  
Muamelat-ı Öşriyye Kâtibi Ahmet Efendi 13 10 
Akköy Vergi Kâtibi Ali Efendi 10  
Keşab Vergi Kâtibi Temel Efendi 10  
Kurra Kâtibi Temel Efendi 13 10 
Müfredat Kâtibi Rıza Efendi 8 10 
Müfredat Kâtibi Hacı Hasan Efendi 8 10 
Müfredat Kâtibi Ahmet Muhtar Efendi 8 10 
Müfredat Kâtibi Murad Efendi 8 10 
Müfredat Kâtibi İsmail Efendi 8 10 
Sandık Emini Veysel Fevzi Efendi 13 10 
Kaza Vergi Muhammeni Yusuf Ağazade  
Mehmet Şükrü Efendi 

200  

Birinci Daire Tahsildarı 10  
İkinci Daire Tahsildarı 10  
Üçüncü Daire Tahsildarı 10  
Dördüncü Daire Tahsildarı 10  

                                                           
125 Giresun Maarif, No: 61, 30 Mayıs 1912. 
126 Giresun Maarif, No: 62, 6 Haziran 1912. 
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Beşinci Daire Tahsildarı 15  
Altıncı Daire Tahsildarı 15  
Yedinci Daire Tahsildarı 15  
Sekizinci Daire Tahsildarı 15  
Dokuzuncu Daire Tahsildarı 15  
Onuncu Daire Tahsildarı 15  
Onbirinci Daire Tahsildarı 15  
Onikinci Daire Tahsildarı 10  
Onüçüncü Daire Tahsildarı 10  
Ondördüncü Daire Tahsildarı 10  
Onbeşinci Daire Tahsildarı 15  
Onaltıncı Daire Tahsildarı 15  
Onyedinci Daire Tahsildarı 10  
Onsekizinci Daire Tahsildarı 10  
Ondokuzuncu Daire Tahsildarı 15  
Yirminci Daire Tahsildarı 15  
Yirmibirinci Daire Tahsildarı 10  
Yirmiikinci Daire Tahsildarı 15  
Yirmiüçüncü Daire Tahsildarı 15  
Yirmidördüncü Daire Tahsildarı 15  
Yirmibeşinci Daire Tahsildarı 15  
Aşar Memuru Panayot Efendi 26 30 
Aşar Memuru Muavini Mahmud Efendi 20  
Aşar Memuru Kâtibi Ali ve Fayık (Faik) Efendi 16 20 
Kolcu Süleyman Efendi 8 10 
Aşar Katib Muavini Mustafa Efendi 11 20 
Kolcu Ahmed 8 10 
Kolcu Salih 8 10 
Kolcu Ali Ağa 8 10 
Kantarcı Mahmud Efendi 10  
Piraziz Ruhsatiye Memuru Hasan Efendi 11 20 
Piraziz Ruhsatiye Memuru Kolcu Osman Efendi 8 10 

Kurumlarla birlikte yapılan kişisel yardımlar, gazetelerde büyük bir 
takdirle yayınlanıyor ve teşvik edici bir rol oynanıyordu. Hadim-i Millet 
Gazetesi’nin 21 Nisan tarihli nüshasında “Teşekkür” başlığıyla yapılan 
duyuru bu durumu açıklaması bakımından oldukça dikkat çekicidir. Sö-
zü edilen duyuru da, Hacı Hüseyin Mahallesi muhtarı olan Hacı Hasan-
zade İzzet Efendi’nin mühür hasılatı olarak aldığı 150 kuruşun 75 kuru-
şunu Donanma-yı Osmanî Cemiyeti’ne, diğer 75 kuruşunu da Hadim-i 
Millet Kulübü tarafından oluşturulan “Trablusgarp Muavenet-i Milliye Ko-
misyonu”na verdiği belirtiliyordu. Devamında Hadim-i Millet Kulübü İda-
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re Heyeti, bu yardımın büyük bir yardımseverlik ve cömertlik örneği teş-
kil etmesinden dolayı, gazete aracılığıyla İzzet Efendi’ye teşekkür ediyor-
du127. Benzer şekilde yapılan bir başka yardım da, aynı gazetenin 12 Ma-
yıs tarihli nüshasında şöyle duyurulmuştur. “Memleketimiz eşrafından 
Yusuf Ağazade Mehmed Şükrü Efendi, vergi muhamminliğinden dolayı is-
tihkakı olan üç yüz guruşu tayyare ianesine terk eylemek suretiyle ibraz-ı 
hamiyyet ve vatanperveri eylemişlerdir. Var olsunlar.”128 

Gazetelerce yapılan bu türden duyurular, yapılan yardımların artma-
sında şüphesiz etkili olmuştur. Her kesimden insan yardım için seferber 
olmuştur. Eğitim camiasından da büyük destek gelmiştir. Nitekim Mek-
teb-i İbtidai mensuplarının tayyare için yaptıkları yardımlar 19 Mayıs, 
26 Mayıs ve 2 Haziran’daki Hadim-i Millet Gazetesi’nde birbirinin devamı 
şeklinde yayınlanmıştır129: 

Tablo: 8 

Yardım Kampanyasına Katılanların Unvan ve İsimleri Kuruş Para 
Sarı Alemdarzade Asım Efendi 5  
Bayezidzade Cevdet Efendi 6  
Dumanzade İsa Efendi 3 15 
Hubzade Ahmed Efendi 5  
Sarı Mahmudzade Ragıb Efendi 16  
Kumaşzade Mehmet Efendi 6 10 
İcra Memuru Abdullah Efendi’nin Oğlu Fehmi Efendi 16 10 

Tablo: 9 

Yardım Kampanyasına Katılanların  
Unvan ve İsimleri Kuruş Para 

Bayezidzade Ahmed Efendi 10 10 
Hasan Yazıcızade Hacı Ömer ve Eyüb Efendiler 9  
Aykıdzade Muzaffer Efendi 8  
Dizdarzade Mehmet Efendi 20  
Bayezidzade Yusuf Efendi 6 10 
Çilesizzade Mehmet Efendi 5 10 
Yusuf Ağazade Hacı Yusuf Efendi 5 35 
Sarı Alemdarzade Süleyman Efendi 3  
Dervişzade Hasan Efendi 6 10 
Muytabzade Hacı Mehmet ve Ahmet Efendiler 12 10 

                                                           
127 Hadim-i Millet, No: 8, 21 Nisan 1912. 
128 Hadim-i Millet, No: 11, 12 Mayıs 1912. 
129 Hadim-i Millet, No: 12, 19 Mayıs 1912; Hadim-i Millet, No: 13, 26 Mayıs 1912; Hadim-i 

Millet, No: 14, 2 Haziran 1912. 
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Hattatzade İhsan Efendi 18 25 
Tacağlizade Halil Efendi 28  
Cemşidzade Sami ve Sabri Efendi 6 5 
Gedik Alizade Murat ve Eşref Efendiler 23 30 
Hattatzade Ahmet Efendi 6  
Firidinzade Mehmet Efendi 5  
Abdullahzade Mustafa Efendi 8 5 
Keleşzade Kahriman (Kahraman) ve Sami Efendiler 15 20 
Tunavelizade Yunus ve Şakir Efendiler 17 25 
Abdullah Efendizade Ahmed Efendi 3 25 
Pamukzade Lütfi Efendi 2 20 
Cambazzade Mahmut ve Talat Efendiler 3 5 
Hacı İbrahimzade Ömer Efendi 2 5 
Ali Efendizade Halid Suphi Efendiler 8 15 
Yusuf Ağazade Adil Efendi 3 30 

Tablo: 10 

Yardım Kampanyasına Katılanların  
Unvan ve İsimleri Kuruş Para 

Ayvasıllızade Ömer Efendi 2  
Çilesizzade Ömer Efendi 10 30 
İnsafzade Abdullah Efendi 5 20 
Konkurzade Mehmed Efendi 4  
Ayyarzade Mustafa Efendi 4  
Ahmed Canzade Mustafa Efendi 2  
İmamzade Abdurrahman Efendi 2  
Kayazade Musa Efendi 3  
Çakırmelikzade Şükrü Efendi 2  
Ali Efendizade Mustafa Efendi 5 15 
Durmuşzade Ali Efendi 2 10 
Nezirzade Abdülkadir Efendi 2  
Cedzade Ahmed Efendi 2 5 
Kumaşzade İbrahim Efendi 2  
Karaahmedzade Halil Efendi 2  
Kayazade Muharrem Efendi 6 5 
İslamzade Hüseyin Efendi 2 20 
Harputluzade Ahmed Efendi 2 20 
Musa Reiszade Avni Efendi 5  
Hacı Ahmedzade Kazım Efendi 5  
İslamzade Hamit Efendi 4 20 
Uzun Ahmedzade İbrahim Efendi 5  
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Kurdzade Mehmed Efendi 2 10 
Dervişzade Şükrü Efendi 2  
İmamzade Avni Efendi 2  
Hacı Alizade Osman Efendi 2  
Lazzade Rasim ve Muhyiddin Efendiler 5  
Perakende suretiyle diğer efendilerin verdiği 46 5 

Aynı şekilde Giresun Kazası Şer’iyye Memurları ve ilmiye mensupları 
arasında toplanan 300 kuruş 20 para miktarındaki yardım Giresun nai-
bi Hamid Sadi Efendi’nin aracılığı ile Giresun Maarif Gazetesi’ne gönderi-
lerek aşağıdaki gibi yayınlanmıştır130: 

Tablo: 11 

Yardım Kampanyasına Katılan Memurlar ve Görevleri Kuruş Para 
Naib-i Kaza Hamid Sadi Efendi 60  
Akköy Nahiyesi Naibi İsmail Efendi 60  
Piraziz Nahiyesi Naibi Yusuf Ziya Efendi 60  
Mahkeme-i Şer’iyye Başkâtibi Hüseyin Efendi 60  
Mahkeme-i Şer’iyye İkinci Kâtibi İbrahim Efendi 10  
Eytam Müdürü Hafız Abdülaziz Efendi 13  
Muhzır Rasim Efendi 5  
Fehmiye Medresesi Müderrisi Ali Fikri Efendi 20  
Darü’l-Halas Medresesi Müderrisi Hacı Abdullah Efendi 5  
Ali Efendizade Medresesi Müderrisi Osman Nuri Efendi 7 20 

Yardımlarla ilişkili bir husus da, Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devlet-
lere tayyare ve zırhlı siparişi vermesi ve bunun taksitlerinin ödenmesi ile 
ilgili haberlerin gazeteler aracılığı ile halka duyurulması meselesidir. Ni-
tekim Osmanlı Hükümeti’nin, İngiltere’deki Bristol Fabrikası’na tanesi 
1200 lira olan iki tayyare sipariş edildiği 19 Mayıs 1912 tarihli Hadim-i 
Millet Gazetesi aracılığı ile halka duyurulmuştur131. 

Aynı gazetede, Barbaros ve Turgut Reis zırhlılarının 13. taksiti olan 40 
bin Osmanlı lirasının “Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti” 
tarafından bankaya yatırıldığı haberi de yer almaktaydı132. Adı geçen zırh-
lıların 15. taksiti olan 40 bin liranın yine Donanma Cemiyeti tarafından 
ödendiği haberi de, 21 Temmuz tarihli nüshasında yayınlanmıştır133. Bun-
lara benzer bir haber de Giresun Maarif Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Ga-
zetenin 30 Mayıs günkü nüshasında, Armstrong Fabrikası’nda yapılmakta 
                                                           
130 Giresun Maarif, No: 65, 27 Haziran 1912. 
131 Hadim-i Millet, No: 12, 19 Mayıs 1912. 
132 Hadim-i Millet, No: 12, 19 Mayıs 1912. 
133 Hadim-i Millet, No: 21, 21 Temmuz 1912. 
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olan Reşadiye zırhlısının denize indirme töreninin Teşrinievvelde134 yapıla-
cağı bildirilirken ayrıca, Reşadiye zırhlısı için İzmit’te yapılacak mevkiin de 
yine Armstrong fabrikası mühendisleri tarafından incelendiği belirtilmiş-
tir135. Reşadiye zırhlısının bazı noksanları için Maliye Nezareti’nin 90 bin 
lira verdiği, aynı gazetenin 65. nüshasında duyurulmuştur.136 

Nafia Nezareti adına alınacak tayyare için Nafia Nezareti’nin memur-
larının da aralarında 400 lira topladıkları Hadim-i Millet aracılığıyla du-
yurulmuştur137. 

Ayrıca hükümet de yeni vergiler koymak veya bazı kesintiler yapmak 
suretiyle halktan fedakârlık yapmalarını istemiştir. Bu anlamda Hadim-i 
Millet’in 20 numaralı nüshasında, vergilerde yapılan düzenlemelerle ilgili 
bir haber yayınlanmıştır. Haberde Meclisin kararı doğrultusunda, savaş 
dolayısıyla devletin maaşlı çalışanının 1500 kuruşa kadar olan harcırah-
larından % 5, 3000 kuruşa kadar olanından ise % 10 oranında kesinti 
yapılacağı bildiriliyordu138. Aynı gazetenin bir sonraki nüshasında ise 
Meclis-i Ayan’ın, harb vergisini tasdik ettiği duyuruluyordu139. 

Müslüman Ülkelerden Gelen Yardımlar 
İslam âlemi, savaşı İslamiyet’e karşı bir saldırı olarak kabul etmişti. 

Bu nedenle Trablusgarp Savaşı’na maddi ve manevi her türlü yardım 
adeta dini bir vecibe olarak algılanmıştı. Bu bakış açısı, Hadim-i Millet’in 
“Arityas’a Cevabımız” başlıklı makalesinde şöyle dile getirilmişti: “Trab-
lus’a saldırmak için ortada hiçbir sebep yokken İtalya’nın savlet-i gasba-
nesini, Roma muhafil-i siyasiyesinden ziyade Vatikan’ın muhit-i ruhaniye-
sinden parlamış bir ateş-i kıyamet telakki etmekde mazuruz. Hükümet-i 
Osmaniye, bu tecavüzü politik sebeplere atfetse bile âlem-i İslamiyet bu 
kabil entrikalara aldanmaz. Bu sebepledir ki Mısır’dan, Tunus’dan, Hind’-
den, Afgan’dan ve bütün İslamiyet muhitlerinden Trablus’a harb akçesi 
yağmur gibi dökülüyor.”140 Yazının devamında ise Trablusgarp halkının 
İtalyanlara karşı gösterdiği mücadele şu cümlelerle ifade edilmiştir: 
“…Trablus’un dindar ve bahadır Arapları, camilerini Katolik kilisesi yap-
tırmamağa, minarelerine çan astırmamağa azm ve cezm etmişler ve İtal-
yanlara bi-perva ilan-ı cihad etmişlerdir.”141 

Trablusgarp’ta hayalleri aşan savunma başarıları ve Batı basınında 
bu konuda yazılan olumlu yazılar, Müslüman ülkelerin halkı üzerinde de 
                                                           
134 Gazetenin yayınlandığı tarihten yaklaşık 5 ay sonradır. 
135 Giresun Maarif, No: 61, 30 Mayıs 1912. 
136 Giresun Maarif, No: 65, 27 Haziran 1912. 
137 Hadim-i Millet, No: 16, 16 Haziran 1912. 
138 Hadim-i Millet, No: 20, 14 Temmuz 1912. 
139 Hadim-i Millet, No: 21, 21 Temmuz 1912. 
140 Hadim-i Millet, No: 14, 2 Haziran 1912. 
141 Hadim-i Millet, No: 14, 2 Haziran 1912. 
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büyük bir etki yaptı. Kuzey Afrika Müslüman devletlerinde özellikle de 
Mısır’da, Hindistan’da ve Afganistan’da yardım komiteleri oluşturuldu142. 

İngiliz işgali altındaki Mısır halkı ve ordudaki subaylar, İtalya’ya karşı 
savaşmak üzere Trablusgarp’a gitmek için Osmanlı Devleti’nden izin is-
temişlerdir. Ayrıca Mısır’da “iane cemiyetleri” kurularak, bunlar aracılığı 
ile para toplanmıştır143. 

Mısırlı Müslümanlar vatanlarını düşmana karşı savunan Trablusgarp 
kahramanlarına yardım etmek için “Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti” aracılığı ile 
yardım göndermişlerdir. Bu cemiyet vasıtasıyla bölgeye sağlık ekipleri gön-
derilmiş ve bu ekiplerle birlikte doktordan eczacıya, ilaçtan ameliyat malze-
mesine ve erzaka kadar değişik alanlarda destek sağlanmıştır. Aralık ayı 
içinde Tobruk, Derne ve Bingazi’ye olmak üzere üç ekip gönderilmiştir144. 

Giresun Gazetesi’nin 15 Ocak 1912 tarihli nüshasında, Mısır’dan 
Bingazi’ye “Hilal-i Ahmer Heyeti”nin gittiği ve burada büyük bir coşku ve 
sevinçle karşılandığı belirtilmekteydi145. Aynı günkü gazetede, Kahire Ce-
miyeti tarafından toplanan yardım miktarının 78.879 liraya ulaştığı ha-
beri de yer almaktaydı146. Hindistan Müslümanları da, Trablusgarp’ta 
düşmana karşı savaşan Müslüman kardeşlerinin şanlı mücadelesine pa-
ra yardımıyla iştirak etmiştir. Hindistan’daki Aligar Darülfünun’un Müs-
lüman öğrencileri tarafından 4195 franklık yardım toplanmıştır147. 

İngiltere sömürgelerinden olan Moris Adası’nda yaşayan Müslümanlar, 
Trablusgarp’a yardım için Port Louis şehrinin belediye başkanı Gulam Meh-
met İshak Efendi’nin aracılığıyla aralarında 15 bin rubye toplamışlardır148. 
Amerika’nın Provindence şehrinin Müslüman halkı tarafından da aynı amaç-
la 150 liralık yardım toplandığı gazete aracılığı ile duyurulmuştur149. Aynı şe-
kilde Singapur Müslüman Kadınları tarafından toplanan 15.500 franklık yar-
dım, Mısırlı Prens Tosun Paşa vasıtasıyla İstanbul’a ulaştırılmıştır150. 

Sonuç 

İtalya, siyasal birliğini tamamladıktan sonra diğer devletlerin kendin-
den önce başlattığı sömürge yarışında yer alabilmek için Trablusgarp’a 
                                                           
142 Karal, a.g.e., s. 282. Savaşın İslam ülkelerindeki yankıları ve yapılan yardımlar ile ilgili 

olarak bkz. Kurtcephe, a.g.e., s. 139-148. 
143 Kurtcephe, a.g.e., s. 142. 
144 Kurtcephe, a.g.e., s. 144. 
145 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
146 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
147 Gazetede başlığında bu yardım 4195 frank olarak verilirken, yazının içeriğinde miktar 

4295 frank olarak gösterilmiştir. Bkz. Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
148 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
149 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
150 Giresun, No: 124, 15 Ocak 1912. 
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göz koymuştu. 1911 yılının son aylarında başlayan işgal ve savaş ülke 
çapında büyük yankı uyandırmıştır. İtalya’ya karşı halkın tepki ve öfkesi 
gazete sütunlarına yansımıştır. Yerel gazeteler de ajanslardan aldıkları 
haberleri ve kendi yorumlarını gazetelerinde yayınlamak suretiyle Ana-
dolu’nun her köşesindeki halkın Trablusgarp Savaşı’ndan haberdar ol-
ması sağlanmıştır. Bu anlamda, Giresun halkının bilgilenmesinde Gire-
sun basını önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Savaş ile ilgili pek çok ha-
ber ve yorum, Hadim-i Millet, Giresun, Giresun Maarif gibi Giresun’un 
belli başlı gazetelerinde yayınlanmıştır. Daha da önemlisi, bu gazeteler 
aracılığı ile çeşitli yardım kampanyaları başlatılarak halk, mali imkanları 
dâhilinde Trablusgarp Meselesi’nde yardıma çağrılmıştır. Bu kampanya-
lar neticesinde önemli miktarda yardım toplanmıştır. Savaşın Türk halkı 
üzerinde oluşturduğu bilinç Donanma Cemiyeti başta olmak üzere diğer 
milli kuruluşların da halk tarafından sahiplenilmesi ve mali yönden des-
teklenmesine zemin hazırlamıştır. 

İtalya’nın savaş ilanı Türk kamuoyunda hemen yankı bulmuş, gönül-
lü Türk subayları Trablusgarp ve Bingazi’ye gitmişlerdir. İtalyan ordusu 
bu gönüllü Türk subaylarının komutasındaki bir avuç vatanperver karşı-
sında aciz kalmıştır. Bu başarısızlığından dolayı telaşa kapılan İtalya iki 
kez Çanakkale Boğazı’na saldırmış, Rodos ve Oniki Ada’yı işgal etmiştir. 
Mevcut gelişmeler, bundan sonraki süreçte, diğer adaların ve İstan-
bul’un işgal edilebilme ihtimalini doğurmuş, öte yandan Balkanlardaki 
Osmanlı aleyhtarı gelişmeler karşısında Osmanlı Hükümeti ister istemez 
barış görüşmelerini başlatmak zorunda kalmıştır. 

12 Temmuz 1912’de başlayan Türk-İtalyan görüşmeleri, 15 Ekim’de so-
nuçlanarak Uşi Barışı imzalanmıştır. Böylece Trablusgarp Savaşı, Osmanlı 
Devleti’nin, Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya terk etmesiyle sonuçlanmıştır. 
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KIBRIS MESELESİNİ DOĞURAN SEBEPLER, 
MEGALİ İDEA VE ENOSİS 

Doç. Dr. Erdal AÇIKSES* - Ayhan CANKUT** 

Kıbrıs sorununun temelleri, Kıbrıs’ı da “Büyük Yunanistan”ın sınırları 
içerisinde gösteren “Megali İdea” haritasıyla birlikte atılmıştır. 

Kıbrıs’ın 4 Haziran 1878 yılında geçici olarak İngilizlere devredilmesi-
ni emellerini gerçekleştirmek için fırsat olarak değerlendiren Kıbrıslı Rum-
lar, İngiliz yönetiminin hoşgörüsünden de yararlanarak Enosis faaliyetle-
rini yoğunlaştırmışlardır. 

Kıbrıs’ta İngiliz sömürge yönetiminin 11 Ağustos 1931’de yürürlüğe 
koyduğu “Yeni Gümrük Yasası”nı bahane eden Rumlar, 21 Ekim 1931 
tarihinde Enosis için ayaklanmışlardır. Bu tarihten sonra giderek şiddet-
lenen Enosis faaliyetleri 1950’li yıllarda doruk noktasına çıkmıştır. 

Kıbrıs’ta 1958 yazında Türk-Rum çatışmasının alevlenmesinden sonra, 
uluslararası girişimler sonucunda yapılan Zürih (5-11 Şubat 1959) ve Lond-
ra (19 Şubat 1959) antlaşmaları neticesinde, 16 Ağustos 1960’ta, Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak Rumlar adada kurulan yeni devleti “Eno-
sis için bir sıçrama tahtası” olarak gördüğünden, Kıbrıs Cumhuriyeti ancak 
üç yıl yaşayabilmiştir. 1 Ocak 1964’te ada fiilen ikiye bölünmüştür. 

Anahtar kelimeler: Kıbrıs, Megali İdea, Enosis, Makarios, EOKA. 

The Causes, Megali Idea And Enosis Which Expose The Cyprus 
Problem 

The origin of the Cyprus problem was based with the first “Megali 
Idea” map, showing the Cyprus in “Great Greece” borders. 

                                                           
* Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, eacikses@firat.edu.tr 
** Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, a.cankut@hotmail.com 
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Cypriot Rums, seeing the temporarily transfer the Cyprus to the Eng-
lish on 4th June 1878 as an opportunity to realize their goals, intensified 
Enosis activities benefiting from tolerance of the English management. 

Rums, under the pretext of the “New Custom Laws” brought into force 
by English colony management on 11th August 1931, rebelled for Enosis 
on 21st October 1931. Enosis activities becoming more violent after that 
period, made peak point at 1950’s. 

As a result of Zurich (5th-11th February 1959) and London (19th Febru-
ary 1959) treaties signed upon the international attempts after violent con-
flict in 1958 summer between Turks and Rums, on 16th August 1960 Cyp-
rus Republic was established. However, Rums were seeing this new state 
as a springboard for Enosis, Cyprus Republic lived only for three years. On 
1st January 1964, actually the Island was divided in two parts. 

Key words: Cyprus, Megali Idea, Enosis, Makarios, EOKA. 

Giriş 

Türk-Yunan sorunlarının başında yer alan Kıbrıs meselesi, 1950’li 
yıllardan itibaren Türkiye gündeminin başında yer almaktadır. Bu soru-
nun çözülmesi yakın bir gelecekte mümkün görünmemektedir. Çünkü 
Yunanistan Girit’i Osmanlı Devleti’nden kopardığı zamanki siyasetini ay-
nen uygulayarak, Avrupalı büyük devletlerin desteğini alarak, aslen 
1571 yılından itibaren Türk toprağı olan Kıbrıs’ı Yunanlaştırmak gayesi-
ni gütmektedir. Bu yüzden Kıbrıs meselesi, Avrupalı devletler nezdinde 
Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen müzakereler kapsamında yer aldığı ve 
Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 
müzakerelerin sürdürüldüğü bu günlerde önemini korumaktadır. 

Kıbrıs sorunu her ne kadar 1950’lerden itibaren Türk kamuoyunu 
meşgul etmeye başlasa da kökenleri çok eskilere, 1800’lü yılların başı 
hatta 1700’lü yılların sonlarına dayanmaktadır. Konu ile ilgili doğru bir 
kanaate varabilmek ve günümüz olaylarını doğru değerlendirebilmek 
için, sorunun neden ve nasıl kaynaklandığının bilinmesi ve ortaya kon-
ması gerekmektedir. Ancak böylelikle olaylar doğru değerlendirilebilir. 

Kıbrıs sorununun temelleri, Kıbrıs’ı da “Büyük Yunanistan”ın sınırla-
rı içerisinde gösteren ve 1791 yılında çizilip 1796 yılında yayınlanan ilk 
“Megali İdea” haritasıyla birlikte atılmıştır. Megali İdea düşüncesi çerçe-
vesinde şekillenen Yunan milliyetçiliği Kıbrıslı Rumları da etkilemiştir1. 

Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 4 Haziran 1878 yılında İstan-
bul’da imzalanan anlaşmayla adanın yönetimi geçici olarak İngilizlere 
devredilmiştir2. 
                                                           
1 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Sorununun Kökleri, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, Lefkoşa, 2000, s. 1-2. 
2 Soyalp Tamçelik, Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Geçişi (1878-1919), KKTC Cumhurbaşkanlığı 

Basımevi, Lefkoşa, 1997, s. 17. 
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Kıbrıs’ta asıl olaylar bu tarihten sonra başlamış ve giderek tırmanmıştır. 
Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Rumlarının Enosis emellerine ulaşmak maksadıyla 

giriştikleri eylemler ile Kıbrıs Türklerinin kendilerini korumak maksadıyla 
ortaya koydukları karşı mücadeleleri çerçevesinde gelişmiştir. Giderek tır-
manan Enosis hareketleri 1950’li yılların başında doruğa çıkmıştır. 

1. Kıbrıs’ın Stratejik Önemi 

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in en büyük, Sicilya ve Sardunya’dan sonra 
3572 mil² yüzölçümüyle Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır3. Kıbrıs; Tür-
kiye’ye 70 km, Suriye’ye 100 km, Lübnan’a 200 km, İsrail’e 304 km, Mı-
sır’a 384 km ve en uzak komşusu olan Yunanistan’a 800 km uzaklıkta 
bulunmaktadır4. 

İskenderun körfezine doğru uzanan Kıbrıs, jeolojik devirlerde Anadolu’-
nun bir parçası iken “Pleistosene” devrinde Anadolu’dan ayrılmıştır5. Ada-
ya adını veren zengin bakır madeni yataklarından dolayı ekonomik, konu-
mu itibariyle de coğrafi açıdan, daha ilk çağlardan itibaren büyük önem 
kazanmıştır. Jeopolitik durumundan dolayı Kıbrıs, tarih boyunca, Anado-
lu için önemli bir yer niteliğinde olmuştur6. Bütün hâkimiyet teorileri için-
de yer alan Kıbrıs, stratejik bir hedeftir ve birçok stratejik hedefi kontrol 
etmektedir. Kıbrıs’ın stratejik açıdan önemini şöyle ifade edebiliriz: 

1. Ortadoğu petrolünün ulaşım yollarına egemendir. 
2. Ortadoğu’dan Afrika’ya uzanan ekseni kontrol eder. Anadolu, Orta-

doğu ve Süveyş Kanalı eksenini kontrol altında tutabilir. 
3. Süveyş Kanalı’ndan Hint Okyanusu’na uzanan deniz yollarını 

kontrol edebilecek noktadadır. 
4. Hava hâkimiyeti teorisine göre, hava gücünün her istikamete yön-

lendirilmesinde stratejik bir öneme sahiptir. 
5. Ortadoğu’da petrol nedeniyle çıkabilecek savaşta depo görevini üst-

lenecek bir konumdadır. 
6. Adaya sahip olan, Ortadoğu devletleri üzerinde saygınlık sahibi olur7. 

                                                           
3 A. Suat Bilge, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye Sovyetler Birliği Münasebetleri”, Olaylarla 

Türk Dış Politikası, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Cilt 1, Ankara, 

1987, s. 337. 
4 Erdal Yurdakul, Kıbrıs Türkleri ve Atatürk İnkılâplarının Kıbrıs’ta Uygulanması, Genelkur-

may Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 3-4. 
5 H. Fikret Alasya, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ta Türk Eserleri, Türk Kültürünü Araştırma Ensti-

tüsü Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1977, s. 14. 
6 Sadi Somuncuoğlu, Sorularla Belgelerle Kıbrıs Çözüm mü? Çözülme mi?, Zembil Basım Ya-

yın Limitet Şirketi, Ankara, 2003, s. 25. 
7 İsmail Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Mese-

lesi (Bugünü ve Yarını), Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayını, Kısım 

2, Ankara, 2001, s. 9. 
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Doğu Akdeniz’de doğal bir “uçak gemisi”8 olan Kıbrıs adasının özellik-
le Türkiye için stratejik önemi ise şöyle özetlenebilir: 

1. Güneyden Türkiye’nin coğrafi güvenliğini sağlar. Düşman eline ge-
çerse Türkiye’nin güney kıyıları tehdit altına girer. 

2. Türkiye’nin derinliklerine tesir edebilecek hava ve deniz üssü ka-
rakterindedir. 

3. Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle olan deniz ticaret 
yollarını kontrol altında bulundurur. Söz konusu deniz ticaretini kolay-
laştırır veya güçleştirir. 

4. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de etkinliğini korur9. 
Yukarıda belirtilen hususları iyi değerlendiren Yunanistan, Kıbrıs’ta 

Enosis emelini gerçekleştirerek Kıbrıs’ı ele geçirmeyi müteakip ülkemizi 
güneyden kuşatarak jeostratejik bir üstünlük elde etmeye çalışmakta-
dır10. Kıbrıs Anadolu için atlama taşı ve güvenliği için çok önemlidir. 
Strateji ve taktik ilmine göre Türkiye sahilleri Edremit Körfezi’nden Kaş 
Burnu’na kadar Yunanistan’ın stratejik işgali altındadır. Ege Denizi’nde 
Yunanistan’a verilen adalarla kuşatılmış bulunan Türkiye’nin, açık olan 
sahil kapısı güneydedir. Bu sahillerin karşısında ise Kıbrıs bulunmakta-
dır. KKTC fiilen ve hukuken sona ererse Türkiye’nin açık denizlerle irti-
batı kesilir ve kuşatma tamamlanmış olur11. 

Görüldüğü üzere Kıbrıs’ın düşman bir ülkenin elinde bulunması, ülke-
mizin bütün ikmal yollarının kapanması ve güvenliğinin tehlikeye girmesi 
demektir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, güney sahillerinde bir 
tatbikatı izlemekte olduğu esnada, çevresinde topladığı kurmaylarına; 
“Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece, bu bölgenin ikmal yolla-
rı tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir” şek-
linde düşüncesini ifade ederek konunun önemine dikkat çekmiştir12. 

Kafkasya, Orta Asya ve Hazar bölgesinde üretilen petrol ile doğalgaz 
boru hatları vasıtasıyla İskenderun körfezine getirilerek buradan dünya-
ya pazarlanmaktadır. Aynı şekilde Irak petrolü de aynı noktadan dünya-
ya pazarlanmaktadır. Diğer taraftan küresel ısınma nedeniyle giderek 
daha önemli bir hal teşkil eden su kaynakları bakımından güney sahille-
rimizden denize dökülen sularımızın yükleme istasyonları aracılığıyla Or-
                                                           
8 M. Necati Özfatura, “KKTC’de Bizans Oyunu”, Yeni Kuvayı Milliye, Sayı 7, İstanbul, 2003, s. 22. 
9 E. Yurdakul, Kıbrıs Türkleri ve Atatürk İnkılâplarının Kıbrıs’ta Uygulanması, s. 6. 
10 E. Yurdakul, Kıbrıs Türkleri ve Atatürk İnkılâplarının Kıbrıs’ta Uygulanması, s. 5. 
11 M. Necati Özfatura, “KKTC’de Bizans Oyunu”, Yeni Kuvayı Milliye, s. 22. 
12 Yakan Cumalıoğlu, “Kıbrıs Türklerinin Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesi”, Avrupa Bir-

liği Kıskacında Kıbrıs Meselesi (Bugünü ve Yarını), Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Doğu Akdeniz 

Üniversitesi Yayını, Kısım 3, Ankara, 2001, s. 20. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Ba-

ğımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırma-

ları Dergisi, Sayı 179, İstanbul, 2009, s. 36. 
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ta Doğu ülkeleri ve Kıbrıs’a aktarılma projeleri bu bölgenin önemini art-
tırmaktadır. Ayrıca İskenderun ve Mersin limanları Türkiye’nin dış tica-
retinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

Kıbrıs’ın stratejik konumunun farkında olan İngiltere, ABD ve AB de 
tüm politikalarını bölgede stratejik üstünlük kurmak amacına yönelik 
olarak yürütmektedirler. İngiliz Başbakanı Benjamin Disraeli’nin, “Kıb-
rıs, Ön Asya’nın Anahtarıdır”13 şeklindeki nitelendirmesi ve İngiliz İşçi 
Partisi temsilcisi MacDonald’ın, “İngiltere Kıbrıs’ı stratejik sebeplerle, do-
ğu ticaret yolunu korumak için işgal etmiştir…”14 değerlendirmesi, İngilte-
re’nin Kıbrıs’a bakış açısının çarpıcı göstergeleridir. 

Bütün bu anlatılanlar, kıyılarımızdan sadece 70 km uzakta olan Kıb-
rıs’ın Türkiye için stratejik değerinin ne kadar büyük olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu sebeplerden dolayı Türkiye’nin Enosis tehlikesi karşı-
sında sessiz kalamayacağı aşikârdır. 

2. Osmanlı Yönetimi Döneminde Kıbrıs 

Kıbrıs adasının Venedik korsanlarının denetiminde olması Akdeniz’de üs-
tünlüğünü ortaya koymaya başlayan Osmanlı İmparatorluğu’nu rahatsız et-
miştir. Bu şartlar altında adanın fethinin zorunlu olduğuna inanan II. Sultan 
Selim’in fermanıyla 1 Temmuz 1570’de başlayan ilk çıkarma, 1 Ağustos 
1571’de kesin sonucunu vermiş ve ada Osmanlı hâkimiyetine girmiştir15. 

Bir korsan adası olan Kıbrıs; artık hukuki, ekonomik ve kültürel olarak 
hem daha özgür, hem de daha düzenli bir yapıya kavuşmuştur. Osmanlı İm-
paratorluğu’nun ünlü “vakıflar” yönetimi Kıbrıs’ta yerleştirilmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu, adanın refahına ve imarına katkıda bulunabilmek maksadıyla 
ilk aşamada birbirlerini tamamlayacak bir biçimde seçilen, demirciler, maran-
goz1ar, dericiler, kuyumcular, ayakkabıcılar, dokumacılar, hayvan, tahıl ve 
meyve yetiştiricileri, taş ustaları gibi değişik meslek guruplarına mensup 
30.000 kişiyi Anadolu’dan göndererek düzenli bir biçimde adaya yerleştirmiş-
tir16. Buradan da anlaşılacağı üzere ilk Kıbrıs Türkleri, Osmanlı İmparatorlu-
ğu tarafından adaya gönderilen çiftçiler ve zanaatkârlar olmuştur17. 

Osmanlı İmparatorluğu 1571’de adayı aldığı zaman Hıristiyan dininin 
Katolik mezhebi egemendi. Diğer Hıristiyan mezheplerine de baskı uygu-
                                                           
13 S. Tamçelik, Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Geçişi (1878-1919), s. 5. 
14 S. Tamçelik, Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Geçişi (1878-1919), s. 15. 
15 Erol Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., İs-

tanbul, 2000, s. 12. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların 

Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 179, s. 38. 
16 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 14. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık 

Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-

si, Sayı 179, s. 38. 
17 Pierre Oberling, Kıbrıs Faciası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990, s. 3. 
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luyorlardı. Ortodoks başpiskoposluğu feshedilmiş, geride kalan ve dağ 
başındaki köylere gönderilen az sayıdaki Ortodoks piskopos da yerlerine 
geçen Latin piskoposlara itaat etmeye zorlanmışlardı. Bu yüzden Rumlar 
Türkleri bir kurtarıcı olarak karşılamışlardı. 

Osmanlı İmparatorluğu, yerli halka saygıyla davranmış ve serfliği (in-
sanların toprakla birlikte alınıp satıldığı kölelik sistemi) kaldırarak halka 
ev ve toprak sahibi olma hakkı tanımıştır. Kıbrıslılar, “millet sistemi” ola-
rak bilinen mükemmel düzenin bir parçası haline getirilmiştir18. Osmanlı 
İmparatorluğu, yönetimi altındaki çeşitli dini topluluklara, takip ettiği 
“millet” politikası çerçevesinde özerklik tanıyarak, bu toplulukların dinî 
otoritelerine temsil hakkı tanımış, bu politika kapsamında Kıbrıs’taki 
Ortodoks Kilisesi’ne de geniş yetkiler vermiştir19. Başpiskopos’a Rum 
halkının dini liderliği ve Etnark’ı, yani Osmanlı nezdinde siyasi temsilcisi 
olma hakkı tanımıştır. Etnark, şikâyetlerini doğrudan Padişah’a yapabil-
miştir. Bu durum, Başpiskopos’u Osmanlı Valisi’nden sonra adanın 
ikinci politik ve nüfuzlu kişisi haline getirmiştir. Ayrıca Ortodoks Kilise-
si’ne evlenme boşanma gibi medeni kanun konularında da yetki ve halk-
tan vergi toplama hakkı verilmiştir. Ancak bu hakkı kötüye kullanan Ki-
lise fazla vergi toplayarak zamanla adanın en büyük toprak sahibi haline 
gelmiştir. Rumlar bir nevi özerklik olarak nitelendirilecek şekilde, kural-
larını kendileri koyma, okullarını, kiliselerini, mezarlıklarını kendileri yö-
netme haklarına sahip olmuşlardır. Divan’da Rumlara, Ermenilere, Ma-
ronitlere temsil hakkı tanınmıştır. Verilen bu haklar neticesinde Rumlar 
adanın yönetiminde ilk kez söz sahibi duruma gelmişlerdir20. Türk idare-
si döneminde ada Rumları kendilerine tanınan geniş haklar neticesinde 
mevcudiyetlerini korumanın yanında ekonomik, kültürel ve siyasi ba-
kımdan da oldukça büyük gelişme kaydetmişlerdir21. 

Kıbrıs’ta halkın barış içinde bir arada yaşadığı tek dönem Osmanlı’nın 
âdil yönetimi altında bulunduğu 307 yıllık süreçtir. Ancak bu huzur ve ba-
rış ortamı Yunanistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra uyguladığı 
yayılmacı ve hegemonyacı politika sonucu bozulmuş, Mora isyanıyla eş za-
manlı olarak kilisenin öncülüğünde Kıbrıs’ta da isyan hazırlığı başlamıştır22. 
                                                           
18 Pierre Oberling, Bellapais’e Giden Yol: Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs’a Zorunlu Göçü, An-

kara, 1988, s. 2-3. 
19 Zafer Çakmak, Kıbrıs’ta İsyan: Kıbrıs Rumlarının 1931 Enosis İsyanı ve Kıbrıs Türklerine 

Etkisi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 15. 
20 İ. Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi 

(Bugünü ve Yarını), s. 9-10. 
21 Güneş Şahin, Tarih Çalışmalarına Kaynak Olarak Tercüman, Cumhuriyet, Milliyet, Hürri-

yet Gazetelerinde Kıbrıs Sorunu (1954-1974), (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-

tüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 2006, s. 4-5. 
22 S. Somuncuoğlu, Sorularla Belgelerle Kıbrıs Çözüm mü? Çözülme mi?, s. 25. 
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3. Megali İdea’nın Ortaya Çıkışı ve Kıbrıs Rumlarının Enosis 
    Faaliyetlerine Etkisi 

Kelime anlamı ile “Büyük Fikir” olan Megali İdea, Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethederek patrikliği yeniden kurması ile birlikte doğmuştur23. Me-
gali İdea, İstanbul başkent olmak üzere Girit, Teselya, Epir, Makedonya, 
Trakya, Ege Adaları, Batı Anadolu, Marmara ve çevresi, Kıbrıs, Trabzon ve ci-
varına sahip, büyük bir Yunanistan’ı gerçekleştirme hayalidir24. Yunanistan, 
bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıktığı ilk yıllardan itibaren Megali 
İdea’yı yayılmacı dış politikasının nihaî hedefi olarak belirlemiş ve bu hedefe 
yönelik olarak yoğun bir propaganda faaliyeti başlatmıştır25. 

Yunan yayılmasının en büyük itici gücünü oluşturan Megali İdea, 
Andreas C. Michalopoulos tarafından şöyle tanımlanmıştır: “Gelecekte 
bir gün tüm Yunanlılar birleşecek ve büyük Yunanistan İmparatorluğu’nun 
İyonya’dan (Batı Anadolu) Trakya’yı, Küçük Asya sahillerini ve İstanbul’u 
da içine almak üzere Karadeniz’e kadar uzayacağı ümididir. Bu mağrur 
bir aydın fantezisi değil, bir vahşi ideal değil, bu yabancı bir ırkın hâkimi-
yetinden kurtularak hür olmak isteyen insanların sesidir”26. 

Megali İdea ülküsü, Osmanlı Devleti içinde çok geniş imtiyazlar elde 
eden Ortodoks kilisesi sayesinde örgütlü bir şekilde yayılarak gelişmiştir. 
Kilise vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılan fikirler ile yetişen Yunan 
aydınları, Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak gayesini güden İngilte-
re, Rusya ve Fransa’nın destekleriyle zaman içinde etkili faaliyetlerde 
bulunma şansını yakalamışlardır. Bu duruma en çarpıcı örnek olarak, 
1714 doğumlu Yunan şairi Kosmos O Etolios’un en etkili Megali İdea’cı 
örgüt olan Filiki Eterya’dan 100 yıl önce bütün adaları dolaşarak Megali 
İdea fikirlerini yayması ve geniş bir destek bulması gösterilebilir27. 

İlk Megali İdea haritası Yunan tarihinin ünlü şairi ve ulusal kahrama-
nı Rigas Ferreros tarafından 1791-1796 yılları arasında Bükreş’te bulun-
duğu sırada hazırlanmış ve 1796 yılında Viyana’da bastırılmıştır28. Yu-
nanca konuşulan tüm topraklarda dağıttırılan bu haritada Balkanların 
                                                           
23 Sabahattin İsmail, Kıbrıs’ta Yunan Sorunu (1821-2000), Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, 

Lefkoşa, 2000, s. 8. 
24 S. Tamçelik, Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Geçişi (1878-1919), s. 67. 
25 Z. Çakmak, Kıbrıs’ta İsyan…, s. 23. 
26 Hasan Cicioğlu, “Türkiye ve KKTC’nin Coğrafi Bölge Üzerindeki Tarihi Önemi ve Yeri”, Av-

rupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi (Bugünü ve Yarını), Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Doğu 

Akdeniz Üniversitesi Yayını, Kısım 4, Ankara, 2001, s. 28. 
27 S. İsmail, Kıbrıs Sorununun Kökleri, s. 5. 
28 İ. Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi (Bu-

günü ve Yarını), s. 10. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların 

Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 179, s. 39. 
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büyük bölümü, Anadolu’nun yarıdan fazlası, Ege adaları ile Girit, Rodos, 
Kıbrıs, Trakya ve İstanbul hep Yunan toprakları olarak gösterilmiştir. Ri-
gas Ferreros, bu haritadaki hedeflere ulaşmak için bir ihtilal programı ve 
bir de anayasa hazırlamış ve bunları da 1797 yılında yayımlamıştır. Ona 
göre, Osmanlı topraklarını ve eskiden Yunanca konuşulan tüm yerleri 
kapsayacak olan bu devletin adı, “Helen Cumhuriyeti” olacaktı. Anaya-
sanın 53’üncü maddesine göre de resmi dili yine Yunanca olacaktı. 

Gerçek şu ki Rigas Ferreros’un Cumhuriyet hayalleri kurduğu 1798’-
lerde Yunanlı nüfusu ancak 150 bin kadardı. Bu rakam sadece İstan-
bul’da yaşayan Türk nüfusunun altındaydı. O yıllarda sadece Balkanlar-
da yaşayan Türk nüfusu 5 milyonun üzerinde idi29. Ancak Hümanizm ve 
Rönesans hareketleriyle yaygınlaşan eski Yunanistan’ın Avrupa medeni-
yetlerine beşiklik ettiği görüşü sebebiyle Avrupa kamuoyu Yunan isyanı-
nın başarısını kendi idealleriyle özdeşleştirerek Antik Greklerin halefi 
varsaydıkları Rumları var güçleriyle desteklemekteydiler30. 

Bu desteğin ardında yatan diğer bir etkende İngiltere, Rusya ve Fran-
sa’nın Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerindeki emellerini gerçekleş-
tirme gayesiydi. Böylelikle bir taraftan Osmanlı İmparatorluğu yıpratılır-
ken, diğer taraftan da kendi istekleri doğrultusunda Osmanlı üzerinde 
bir baskı oluşturuyorlardı. Yani kendi sömürgeci emelleri doğrultusunda 
Yunanistan’ı bir araç olarak kullanıyorlardı31. 

Megali İdea hedeflerini gerçekleştirmek için Avrupa’nın çeşitli kentle-
rinde değişik örgütler kurulmuştur. Bu örgütlerden en etkili olanı, 1814 
yılında kurulan Filiki Eterya’dır32. Bu örgütün başına Rus Çarı’nın yave-
ri Aleksandros İpsilantis getirilmiştir33. Odessa’da kurulan Filiki Eterya’-
nın amacı, Megali İdea’yı uygulamak, ilk aşamada Yunanistan’ın bağım-
sızlığını sağlamaktı. Filiki Eterya, Yunan isyanını başlatması ve bağımsız 
Yunan devletini kurarak ilk hedefine ulaşmasından sonra, 1876 yılında 
dağıtılmıştır. Filiki Eterya’nın dağıtılmasından sonra 1894 yılında Atina’-
da Etniki Eterya örgütü kurulmuştur. Bu derneğin amacı ise Girit’in ele 
geçirilmesi, Trakya ve Batı Anadolu’nun istilasıydı34. 

Anadolu’da da Rumlar tarafından Megali İdea kapsamında örgütler 
kurulmuştur. Bu örgütlerden bir tanesi, 1904 yılında kurulan ve Trab-
                                                           
29 S. İsmail, Kıbrıs Sorununun Kökleri, s. 6. 
30 Zafer Çakmak, “Megali İdea’nın Ortaya Çıkışı ve Yunanistan’ın Genişleme Siyaseti’ne Et-

kisi”, IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze Dış Tehditler), (Elazığ, 16-

17 Ekim 2003), Bildiriler, Elazığ, 2004, s. 211. 
31 S. Somuncuoğlu, Sorularla Belgelerle Kıbrıs Çözüm mü? Çözülme mi?, s. 36. 
32 S. Somuncuoğlu, Sorularla Belgelerle Kıbrıs Çözüm mü? Çözülme mi?, s. 36. 
33 İ. Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi 

(Bugünü ve Yarını), s. 10. 
34 Nurettin Türsan, Yunan Sorunu, 3. baskı, Ankara 1987, s. 35-36. 
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zon başkent olmak üzere bir Rum devleti kurmak için çalışan Pontus 
Cemiyeti idi. Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Rum Devleti’ni canlandırmak 
için silahlı mücadeleye girişmiş olan bu cemiyetin merkezi Merzifon 
Amerikan Kolejliydi. Anadolu’da Birinci Dünya Savaşı’nı müteakip müta-
reke şartlarından cesaret alarak kurulan diğer bir Rum cemiyeti de Mav-
ri Mira (Karagün) idi. Bu cemiyetin merkezi Fener Rum Patrikhanesiydi. 
Bizans’ı canlandırma hedefine yönelik çalışmalarında çeteler oluştur-
muş, Rum okullarını bu amaca yönelik olarak kullanmıştır35. 

Kelime anlamı “ilhak” olan Enosis, Rumlar tarafından Megali İdea he-
defleri arasında olan Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması gayesinin ifadesi 
maksadıyla kullanılmaktadır. Rumlar bu hayallerini nesilden nesile akta-
rarak sürdürmektedirler36. Mora’da çıkan isyan Rumların Enosis ümitleri-
ni filizlendirmiştir. Bu kapsamda Filiki Eterya’nın liderlerinden Konstantin 
Kanaris 19 Haziran 1821’de Kıbrıs’a gelmiş ve Kıbrıs Başpiskoposu Kipria-
nos liderliğinde ayaklanma hazırlığına başlanmıştır. Ayanni (Aydın) (Dağ 
Kazası) köyünden “Dimitri” adlı bir Rum tarafından bu hazırlığın valiye ih-
barı neticesinde isyan başlamadan önlenmiştir37. Asi Başpiskopos Kipria-
nos ve suç ortağı olan üç piskopos ile bazı Rum ileri gelenleri Vali Küçük 
Mehmet Paşa tarafından 9 Temmuz 1821’de Lefkoşa’da idam ettirilmiş-
tir38. Başpiskopos Kiprianos’un başı örtülü büstü halen Lefkoşa’da Fena-
romeni Kilisesi’nde bulunmaktadır. Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı gerçek-
leştiği takdirde Kiprianos’un heykelinin dikilmesi planlanmıştır39. 

Dimitri’nin mektubunun içeriğinde şunlar belirtilmiştir: “…Paskalya 
gecesi saat altıda Lefkoşa’da top atışı olacaktır. Başpiskopos Kiprianos, 
Rumca yazılmış mektubunu kendi adamına vererek adı geçen köyde (Ayan-
ni) okutmuştur. Bu mektuba göre, top atışı duyulduğu vakitte, bütün Hıristi-
yanlar harp silahları ile Lefkoşa’ya hücum edeceklerdir. Tüm adayı almak 
için birlikte hareket ederek sözleşmelerini öneren Başpiskopos’a göre Hıris-
tiyanlar Lefkoşa’yı da ele geçirdikten sonra bütün Müslümanları katledip or-
tadan kaldıracaklardır…”40 Kıbrıs’ta Türklüğü yok etmeyi amaçlayan Eno-
sis hayalinin özünü Dimitri’nin ihbar mektubu çok iyi yansıtmaktadır. Bu 
mektupta geçen satırlardan iyi ders almamız gerektiği aşikârdır. 
                                                           
35 Rahmi Doğanay-Erdal Açıkses, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Manas Ya-

yıncılık, Elazığ, 2006, s. 70. 
36 Esat Fellahoğlu, Baf’ta Direniş, Dilhan Ofset, Lefkoşa, 1995, s. 4. 
37 İ. Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi 

(Bugünü ve Yarını), s. 10. 
38 Z. Çakmak, Kıbrıs’ta İsyan…, s. 23. 
39 H. Fikret Alasya, “Tarihi Perspektiften Kıbrıs Meselesi (Dün-Bugün-Yarın)”, Tarihi Geliş-

meler İçinde Türkiye’nin Sorunları Sempozyumu (Dün-Bugün-Yarın), Ankara, 1990, s. 231. 
40 İ. Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi 

(Bugünü ve Yarını), s. 10-11. 
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İlk “Enosis Bildirisi” Vali Küçük Mehmet Paşa tarafından ayaklanma 
girişimi nedeniyle sürgüne gönderilen bir kısım Papaz tarafından, 1821 yı-
lı sonlarında Roma’da yayımlanmıştır. Bahse konu papazlar aynı zamanda 
Avrupalı devletlerin Krallarına çağrıda bulunarak, Kıbrıs’ın Yunanistan’a 
ilhakı için yardım talebinde bulunmuştur41. Yunanistan, Enosis fikrini 
resmi olarak ilk kez 18 Ekim 1828 tarihinde İngiltere, Rusya ve Fransa’ya 
verdiği bir nota ile ortaya atmış ve Kıbrıs’ın ilhakını talep etmiştir42. 

Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1878 yılında İngilizlere 
kiralanmasından sonra, Enosis faaliyetlerinin giderek yoğunlaştığı görül-
mektedir. 

4. Kıbrıs’ta İngiliz Yönetimi Döneminde Rumların Enosis Faaliyetleri 

Osmanlı İmparatorluğu 1877-1878 yıllarında Ruslarla yaptığı savaş 
sonucunda yenilgiye uğrayınca 3 Mart 1878 tarihli Ayastefanos Anlaş-
ması’nı imzalamak zorunda kalmış ve büyük toprak kayıplarına uğra-
mıştır. Ayrıca bu anlaşma ile Rusya’nın, Bulgaristan’ı etki altına alarak 
tam bir Akdeniz devleti haline gelmesi İngiltere’yi korkutmuştur. Çünkü 
İngiltere’nin kontrolündeki Süveyş Kanalı’nın denetimini ve sömürgesi 
durumundaki Hindistan’a giden yolun kontrolünü güçleştiriyor ve Orta-
doğu’daki emellerini tehdit ediyordu. İngiltere’nin bu anlaşmayı kabul 
etmesi beklenemezdi43. Kıbrıs İngiltere için Cebeli Tarık ve Malta gibi 
önemli kilit bir role sahipti. Çünkü adaya sahip olduğu müddetçe bütün 
Akdeniz’i ve Orta Doğu’yu kontrol edebilecekti44. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ise Rus tehdidi karşısında İngiltere’nin 
desteğine ihtiyacı vardı. Bu şartlar altında 4 Haziran 1878 yılında İstan-
bul’da imzalanan “Kıbrıs Antlaşması” gereği adanın yönetimi yıllık “92 
bin altın” kira karşılığı geçici olarak İngilizlere devredilmiştir45. Kıbrıs’ın 
öneminin farkında olan Osmanlı Sultan’ı kendi el yazısıyla; “Hukuku şa-
haneme asla halel gelmemek şartı ile” kaydını yazarak antlaşmayı imza-
lamış, bununla da yetinmeyerek, İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Le-
yard’dan teminat mektubu almıştır46. Böylelikle ada üzerindeki Osmanlı 
mülkiyet hakkı sürmekle birlikte idare tamamıyla İngiltere’ye geçmiş ve 
307 yıllık Osmanlı idaresi sona ermiştir. 
                                                           
41 S. Somuncuoğlu, Sorularla Belgelerle Kıbrıs Çözüm mü? Çözülme mi?, s. 28. 
42 Nazım Beratlı, Kıbrıs’ta Ulusal Sorun, Lefkoşa, 1991, s. 45. 
43 S. Tamçelik, Kıbrıs’ın İngiliz İdaresine Geçişi (1878-1919), s. 6. 
44 Ertuğrul Önalp, Geçmişten Günümüze Kıbrıs, Ankara, 2007, s. 34. 
45 İ. Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi 

(Bugünü ve Yarını), s. 11. 
46 H. F. Alasya, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ta Türk Eserleri, s. 231. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Tür-

künün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Sayı 179, s. 39. 
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Kıbrıs’ta İngiliz yönetiminin başlaması başlangıçta Türk toplumunda 
olumsuz bir tepki oluşturmamıştır. Çünkü Türk toplumu, bu durumun 
geçici olduğunu, zamanı geldiğinde yeniden Osmanlı idaresine geçeceğini 
düşünmekteydi. Kıbrıslı Rumlar ise farklı bir psikoloji içerisine girmişler-
dir47. Ada’nın İngiltere’nin eline geçmesini Enosis için bir aşama olarak 
değerlendiren Kıbrıslı Rumlar, İngiliz yönetiminin hoşgörüsünden de ya-
rarlanarak Enosis faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Başpiskopos Sop-
horonios’un 22 Temmuz 1878’de, İngiliz Yüksek Komiseri Sir Garnet 
Wolseley’e “Yönetimin değişmesine sevindik, inanıyoruz ki Büyük Britan-
ya Kıbrıs’ın anavatanı Yunanistan ile birleşmesine yardım edecektir” şek-
linde bir ifadede bulunması bu durumun bariz bir göstergesidir48. 

Kıbrıs’ın yönetiminin İngilizlere devredildiği 1878 tarihinde, adadaki 
nüfusun çoğunluğunu Türkler ve Rumlar oluşturuyordu. Diğer karışık 
gruplar ise oldukça azınlıktaydılar. Dini açıdan da Müslümanlar ve Orto-
dokslar çoğunluktaydı. Adadaki toplam nüfusun yüzde % 44’ünü Türk-
ler teşkil ediyordu. Ayrıca Vakıflar İdaresi’nin mülkü olan arazilerle bir-
likte, Türklerin adada sahip olduğu pay % 50’nin üzerindeydi49. 

Ada’nın İngiliz yönetimine girmesinin ardından Rum ve İngiliz baskı-
ları nedeniyle Kıbrıs’taki Türkler 1878’den sonra, Anadolu’ya ve Londra 
başta olmak üzere diğer bölgelere göç etmişlerdir. İngilizlerin adaya gel-
mesinden üç yıl sonra 1881 yılında yapılan bir sayıma göre 45.458 
Türk’e karşılık, 137.631 Rum bulunmaktaydı. Yani Türk nüfusu Rumla-
rın üçte birine düşmüştü. Diğer taraftan 1879 yılında hazırlanan bir ra-
pora göre, adada bulunan 140 okuldan 76’sının Rum, 64’ünün de Türk 
olduğu belirlenmesine rağmen çok kısa bir süre sonra, 1881’de Rum 
okulları 94’e, 1901’de ise 238’e yükselmişti. Rum okullarındaki öğret-
menler Yunanistan’dan gelmekte ve Enosis ile Megali-İdea fikri doğrultu-
sunda eğitim vermekteydiler. Bunun yanında, Rum halkı içinde de Eno-
sis maksatlı kışkırtmalar yapmaktaydılar50. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın müttefi-
ki olarak katılmasını bahane eden İngiltere, şartlı olarak girdiği adayı 5 
Kasım 1914’de tek taraflı olarak ilhak etmiştir. Bu durum, Kıbrıslı Rum-
ların Enosis hayallerini daha da kamçılamıştır51. Osmanlı İmparatorluğu 
30 Ekim 1918 günü imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile I. Dünya 
Savaşı’ndan çekilmiştir. Rumlar, kesin çözüm maksadıyla düzenlenecek 
Paris Barış Konferansı’nı Enosis amaçları doğrultusunda bir fırsat ola-
rak görmüşlerdir. İngiltere’nin 1915’te Yunanistan’a verdiği söze dayana-
                                                           
47 Z. Çakmak, Kıbrıs’ta İsyan…, s. 26. 
48 S. İsmail, Kıbrıs Sorununun Kökleri, s. 23. 
49 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 15. 
50 S. İsmail, Kıbrıs Sorununun Kökleri, s. 23-24. 
51 E. Önalp, Geçmişten Günümüze Kıbrıs, s. 43. 
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rak Kıbrıs Başpiskoposu Cyril-III başkanlığında bir heyet Kıbrıs’ın Yuna-
nistan’a bağlanmasını talep etmek maksadıyla 5 Aralık 1918 tarihinde 
Londra’ya hareket etmiştir52. Ancak bu talepleri kabul edilmemiştir. 

Türk Kurtuluş Savaşı sonunda 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan 
Antlaşması’nın 16, 20 ve 21. maddeleri gereği Kıbrıs İngiltere’ye resmen 
bırakılmıştır53. Bu antlaşmanın 20. maddesi gereği adadaki Türk halkının 
Türk veya İngiliz vatandaşlıklarından birini seçmesi gerekiyordu. Türk va-
tandaşlığını seçenler daha sonraki süreçte Türkiye’ye göç etmişlerdir54. Bu 
göç hareketi ve Kurtuluş Savaşı esnasında Anadolu’dan kaçan bazı Rum-
larla Ermenilerin Kıbrıs’a yerleşmeleri nedeniyle adadaki nüfus dengesi 
Türkler aleyhine bozulmuştur55. Daha sonra İngiltere 1925’te adanın İngi-
liz İmparatorluğu’na bağlı bir koloni olduğunu bir bildiriyle duyurmuş-
tur56. Rumlar bundan sonra da adanın statüsünün değiştirilmesi ve Yu-
nanistan’a ilhak edilmesi yönündeki faaliyetlerine devam etmişlerdir57. 

Kıbrıs’ta İngiliz sömürge yönetiminin 11 Ağustos 1931’de yürürlüğe 
koyduğu “Yeni Gümrük Yasası” Rumlar arasında büyük tepkiye yol aç-
mıştır. Bu ortam, Enosis yanlısı bazı Rum liderler tarafından kaçırılma-
ması gereken bir fırsat olarak görülmüştür. Bu liderlerin en fanatiği hem 
Kitium Piskoposu hem de Yasama Konseyi üyesi olan Nikodimos Milo-
nas’tır58. Kıbrıslı Rumlar Papaz Nikodimos ve Yunan Konsolosu Kiru’nun 
tahrik ve teşvikleriyle 21 Ekim 1931 tarihinde Enosis için ayaklanmış-
lardır. Yunan bayrağı açan ve Yunan Marşı söyleyen beş bin kişilik bir 
isyancı grubu vali konağını ateşe vermiştir. Diğer kazalarda da hükümet 
binaları yakılıp yıkılmıştır. İsyan güçlükle bastırılabilmiştir59. 

Böylelikle Enosis fikrinin Yunanistan tarafından resmi olarak ilk defa 
ortaya atıldığı 18 Ekim 1828’den tam 103 yıl sonra ilk ciddi Rum ayak-
lanması gerçekleşmiştir. Bu ayaklanma sebebiyle İngiliz idaresince Ana-
yasa, Yasama Meclisi, Belediye seçimleri, siyasi partiler askıya alınmış, 
basına sansür uygulanmış, eğitime kısıtlamalar getirilmiştir. Rumlar 
ayaklandığı halde kısıtlamalar daha çok Türklere getirilmiştir. Okullara 
                                                           
52 Ali Galip Alçıtepe, “Meclis-i Millî’nin Kıbrıs Türk Millî Mücadele Tarihi’ndeki Yeri”, Celal 

Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Manisa, 2003, s. 3. 
53 Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı, IQ Kültür Sanat Ya-

yıncılık, İstanbul, 2007, s. 25. 
54 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 16. 
55 Ahmet C. Gazioğlu, Enosis Çemberinde Türkler, İstanbul, 1996, s. 192. 
56 E. Önalp, Geçmişten Günümüze Kıbrıs, s. 45. 
57 U. Keser, Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı, s. 27. 
58 Z. Çakmak, Kıbrıs’ta İsyan…, s. 103. 
59 S. İsmail, Kıbrıs’ta Yunan Sorunu (1821-2000), s. 44-45. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkü-

nün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliamlar”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, s. 41. 
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ve camilere Türk bayrağı asılması, 19 Mayıs ve 29 Ekim’lerde bayram 
yapılması, Türkiye’den kitap getirtilmesi yasaklanmıştır. Bu girişimlerin 
arkasında İngiliz idaresinin özellikle Türkleri sindirmeye yönelik plânlı 
girişimi söz konusudur60. Rumların her sene okulları çoğaldığı halde 
Türk okulları azaltılmış, Rumların okullarına müdahale edilmediği halde 
Türk okullarına müdahale edilmiş, 1931 isyanına iştirak eden Rum öğ-
retmenler ancak mahkeme kararıyla işlerinden çıkarıldıkları halde Türk 
öğretmenler sudan bahanelerle ve idari kararlarla işlerinden çıkarılmış-
tır61. Lefkoşa’da bulunan Türk liselerinin başına İngiliz müdürler getiril-
miş, Türk Lisesi ismi İslam Lisesi olarak değiştirilmiş, Türk ismi taşıyan 
levha ve alâmetler ortadan kaldırılmıştır62. 

Yunan ve Rum ikilisinin 1931 yılından itibaren giderek artan Enosis 
faaliyetleri neticesinde İngiltere’nin Kıbrıs politikasında değişiklik mey-
dana gelmiş ve ada yönetimine kimin hâkim olacağı tartışmaları başla-
mıştır. Bütün bu yaşananlara ve tartışmalara rağmen, Atatürk dönemi 
sonrası dönemdeki basiretsiz dış politika uygulamaları Kıbrıs meselesin-
de de kendisini göstermiştir. Bunun neticesinde, 1950’li yıllara gelindi-
ğinde Türkiye’de hâkim olan politik olarak İngiltere’nin Kıbrıs’ı terk et-
meyeceği düşüncesi nedeniyle dönemin Dışişleri Bakanı Necmettin Sa-
dak kamuoyuna, “Kıbrıs meselesi diye mesele yoktur” şeklinde demeç 
vermiştir. Aynı yıl yapılan seçimlerden sonra iktidarı devralan Demokrat 
Parti’nin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü de, aynı tarzda Türkiye’nin bir 
Kıbrıs meselesinin mevcut olmadığını ifade etmiştir63. 

Rumlar ise Enosis’i gerçekleştirmek için var güçleriyle çalışmaktaydılar. 
Kıbrıs Ortodoks Kilisesi ve Kitium Piskoposu Makarios tarafından 15 Ocak 
1950’de bir plebisit yapılmıştır. Makarios’a göre neticesi önceden belli olan 
plebisit sonucunda Rumlar % 96 oranında lehte oy kullanmışlardır. Daha 
sonra Rumlar Enosis iddialarını dünyaya ilân etmişlerdir. Plebisit ve aka-
binde Rumların ayaklanma girişimlerinin meydana getirdiği gerginlikler 
Kıbrıs meselesinin fiili olarak 1950 yılından itibaren ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Başpiskopos Makarios Kıbrıs Valisi Sir Andrew Wright’e bir mek-
tup göndererek 1950’de yapılan plebisitin resmen tanınmasını ya da İngiliz 
yönetimince düzenlenecek ikinci bir plebisit yapılmasını talep etmiştir.  

Ancak Kıbrıs Valisi cevaben yazdığı mektupta; Rum tekliflerinin hiç-
birinin, hiçbir surette kabul edilemeyeceğini, İngiltere’nin Kıbrıs’ta asla 
bir hükümet değişikliğini kabul etmediğini belirtmiştir64. 
                                                           
60 U. Keser, Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı, s. 27. 
61 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 124.886.14. 
62 BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 124.886.18. 
63 S. Somuncuoğlu, Sorularla Belgelerle Kıbrıs Çözüm mü? Çözülme mi?, s. 27. 
64 U. Keser, Kıbrıs’ta Yeraltı Faaliyetleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı, s. 34-37. Ergünöz 

Akçora, “a.g.m”., Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 179, s. 42. 
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İngiliz yönetimi döneminde Türkler ekonomik, siyasal ve kültürel ola-
rak ezilen taraf olmuştur. Buna karşılık Rumlar ve Ortodoks kilisesi, İn-
giltere’nin hoşgörüsü ile sürekli gelişmiştir. 1878’den İkinci Dünya Sava-
şı sonuna kadar geçen süreçte; Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kıb-
rıs Türklerine gereken desteğin verilmemesi ve Cumhuriyet döneminde 
de yeterli etkin rolün oynanmaması, Kıbrıs Türklerinin, İngilizlerin, 
Rumların ve Ortodoks kilisesinin baskısı altında kalmalarına neden ol-
muştur. Türkler, bütün baskılara ve desteksiz kalmalarına rağmen hak-
larını ve varlıklarını koruma konusunda direnç göstermişlerdir65. Ata-
türk devrimlerini, hiçbir yasal zorlama olmadan yakından izlemiş, gü-
nün koşulları içerisinde mümkün olan en iyi şekilde, en içten duygularla 
uygulamışlardır66. Öyle ki Atatürk ilkelerini savunmak, yaymak ve geri-
cilere karşı korumak maksadıyla, Kıbrıs’ta Ahmet Gazioğlu ve birkaç ar-
kadaşı 1958 yılında Lefkoşa’da “Mustafa Kemal Derneği”ni kurmuşlar-
dır67. Kıbrıs Türklerinin sömürge yönetiminden gördükleri en büyük bas-
kı, milliyetlerinin tanınmasında milli kültürlerini yaşatacak vasıtalardan 
birer birer mahrum edilmeleri olmuştur. Kıbrıs Türkleri İngiliz yöneti-
mince Türk değil, İslâm cemaati olarak tanınmış, İslâm tanımlaması 
Türklerin milli hislerinin öldürülmesi maksadıyla kullanılmıştır68. 

EOKA’nın eylemlere başlayarak Türkleri hedef alması üzerine Türki-
ye’nin Kıbrıs politikasında değişiklik olmuş, 23 Ağustos 1955’de İngiltere 
Büyükelçisine bir nota vererek, Türklerin can ve mal güvenliklerinin ko-
runmasını istemiştir. Londra konferansları süreci bu notadan sonra baş-
lamıştır. Dönemin Başbakanı Menderes’in, Londra’ya yola çıkmalarından 
önce beraberindeki heyete, “Türkiye’nin Kıbrıs statükosunda bugün için 
ve hatta yarın için bu memleket aleyhine olabilecek bir değişikliğe katiyen 
tahammülü yoktur. Kıbrıs Anadolu’nun devamından ibarettir ve güvenliği-
nin esaslı noktalarından biridir. Kıbrıs’ın bugünkü durumunda bir değişik-
lik söz konusu olursa uygun bir çözüm bulunması gerekecektir. Bu da Kıb-
rıs’ın Türkiye’ye iadesinden başka bir şey değildir” talimatını vermesi 
Türkiye’nin o günlerdeki Kıbrıs’a bakış açısını yansıtmaktadır. Ayrıca 
Londra Konferansı’nın toplandığı tarihte Kıbrıs topraklarının yüzde 
60’ının Türklere ait olduğunu belirtmekte fayda vardır69. 

Londra Konferansı’nda heyet başkanı Fatin Rüştü Zorlu 1 Eylül 1955’de 
yaptığı konuşmasında, Lozan Antlaşması’na atıfta bulunarak, “Bu adanın 
                                                           
65 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 16-17. 
66 A. C. Gazioğlu, Enosis Çemberinde Türkler, s. 192. 
67 Reşat Akar, Atatürkçü Kıbrıs Türkleri, İstanbul, 1981, s. 42-43. 
68 BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 124.887.3. 
69 S. Somuncuoğlu, Sorularla Belgelerle Kıbrıs Çözüm mü? Çözülme mi?, s. 27-29. Ergünöz 

Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katli-

am”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 179, s. 43. 
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mukadderatı ancak Türkiye ile İngiltere arasında tayin edilebilir… Türkiye 
Lozan mucibince hakkından İngiltere lehine feragat etmiştir… Türkiye Kıbrıs’-
ta statükonun muhafazası lazım geldiği fikrindedir. Bu bozulacaksa ada Tür-
kiye’ye avdet etmelidir” şeklinde beyanda bulunmuştur70. Bu ifadelerden de 
anlaşılacağı üzere İngiltere, Kıbrıs üzerindeki egemenlik haklarından vaz-
geçtiği takdirde, Kıbrıs asıl sahibine yani Türkiye’ye iade edilmesi gerekmek-
teydi. Yani diğer bir deyişle İngiltere’nin, Türkiye’den aldığı bu toprağı, Yu-
nanistan’a devretmesi mümkün değildi. Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununda 
Türkiye’nin muhatabı olması mümkün değildi. Ancak önceleri, “adayı eski 
sahibine teslimden” bahseden İngiltere, Kıbrıs’ın Türkiye ile Yunanistan 
arasında taksim edilmesi tezini savunmaya başlamıştır71. 

Londra Konferansı her üç devletin farklı görüşlere sahip olmaları ne-
deniyle uzlaştırıcı bir sonuca varamadan 7 Eylül 1955’te dağılmıştır. Yu-
nanistan ve Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs’ta yapmış olduğu kışkırtmalar, 
Türklere de yönelen tedhiş hareketleri, Yunan basınının Türkiye’ye karşı 
devamlı aleyhtarlığı Türk halkı üzerinde olumsuz etki yapmış, tansiyon 
oldukça yükselmişti. Bu gergin ortamda 6 Eylül öğleden sonra, Ata-
türk’ün Selanik’te doğduğu eve ve Türk Konsolosluk binasına bomba 
atıldığı haberinin İstanbul’a ulaşması 6-7 Eylül olaylarının başlamasına 
neden olmuştur. Rumlar aleyhine yapılan gösteriler taşkınlığa dönüş-
müş ve Rumlara ait işyerleri saldırılara uğramıştır. Aynı mahiyette olay-
lar İzmir’de de meydana gelmiştir72. 

Kıbrıs uyuşmazlığı 1957 yılında iki defa BM’de görüşülmüştür73. Bu 
tarihten itibaren Kıbrıs sorunu uluslararası bir konu haline gelmiş ve 
BM’nin gündemine girmiştir. 

5. EOKA’nın Kuruluşu ve Kıbrıs Türklerinin Tepkisi 

Makarios ve Yunanistan, Enosis’i miting ve muhtıralarla gerçekleşti-
remeyeceklerini anlayınca, terör yolu ile hedeflerine ulaşmak amacıyla 
bir yeraltı örgütü kurmaya karar verdiler. Kurulacak bu örgütün lideri 
olarak da 1919’da Anadolu’yu işgal eden Yunan ordusunda teğmen ola-
rak işgale katılan, İkinci Dünya Savaşı yıllarında komünist partizanları 
arkadan vuran kralcı “X” örgütünü kuran ve gerilla savaşını bilen Grivas 
                                                           
70 A.S. Bilge, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye Sovyetler Birliği Münasebetleri”, Olaylarla Türk 

Dış Politikası, s. 343-345. 
71 S. Somuncuoğlu, Sorularla Belgelerle Kıbrıs Çözüm mü? Çözülme mi?, s. 29. 
72 Fahir H. Armaoğlu, Kıbrıs Meselesi 1954-1959, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Yayınları, Anka-

ra, 1963, s. 152-158. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumla-

rın Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 179, s. 41-42. 
73 A.S. Bilge, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye Sovyetler Birliği Münasebetleri”, Olaylarla Türk 

Dış Politikası, s. 353. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumla-
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seçilmişti. Grivas, 1951 yılı Temmuz ayında ve daha sonra 1952 Ekim 
ayında Kıbrıs’a gelerek gerekli hazırlıklara başlamıştı74. Rumlar tarafın-
dan adayı Türklerden temizlemek ve Enosis’i gerçekleştirmek maksadıyla 
kurulan terör örgütünün adı EOKA idi. Bu eli kanlı örgüt 1 Nisan 1955 
tarihinde resmen sahneye çıkarak bir asker olan Grivas’ın başkanlığında 
eylemlerine başlamıştır. Bu eylemlerde en önemli hedef ise Kıbrıs Türk-
leri idi. Rumların saldırıları Türklerin adadaki durumunu daha da zor-
laştırmıştı. Rumların Enosis girişimleri karşısında Türkiye tepkisiz kala-
mazdı. Bu yüzden tepkisel olarak gençlik örgütleri başta olmak üzere ka-
muoyu Kıbrıs Türklerine destek vermeye başlamıştı75. 

EOKA 21 Haziran 1955’ten itibaren Türklere saldırılara başlamış, 
Türkler ise bu saldırılar karşısında ilk toplu tepkilerini 6-7 Haziran 1956 
olayları ile göstermiş ve iki halk arasındaki gerginlik oldukça tırmanmış-
tı. Bu arada Türkiye’nin ilhaka kararlı karşı çıkışı neticesinde ABD ve 
Yunanistan’ı başka seçenekler aramaya yönelmiş ve “Taksim” fikri, bu 
arayışların bir sonucu olarak telaffuz edilmeye başlanmıştı76. 

Bu arada, 1956 yılının başından itibaren Kıbrıs’ta günden güne şidde-
tini artıran Rum tedhişçiliği İngiltere’yi adaya muhtariyet verilmesi fikrine 
yanaştırmıştı. Bunun için İngiltere 1956 Temmuz’unda Lord Radcliffe’i 
Kıbrıs için bir anayasa hazırlamakla görevlendirmiştir. Lord Radcliffe, Kıb-
rıs’taki incelemelerinden sonra hazırladığı muhtariyet anayasası raporu-
nu, 12 Kasım 1956’da İngiltere Sömürgeler Bakanlığı’na sunmuştur. Bu 
rapor üzerine 19 Aralık 1956’da Avam Kamarası’nda bir açıklama yapan 
İngiliz Sömürgeler Bakanı Alan Lennox Boyd anayasa teklifinin İngiltere 
Hükümetince aynen kabul edildiğini belirtmiştir. Müteakiben şunları ifade 
etmiştir: “İngiliz Hükümeti, Kıbrıs’taki gibi gayet karışık bir ahali için self-
determinasyon hakkının tatbiki için, muhtelif hal çareleri arasına adanın 
taksimi hususunun da ithal edilmesi gerektiğini kabul etmektedir.” İngilte-
re’nin adanın taksiminin de çözüm yolu olarak ele alınabileceğini söyleme-
si, Türk Hükümeti’ni bundan sonra taksim tezini ısrara götürmüştür77. 

29 Aralık 1956’da TBMM’de bir konuşma yapan Menderes, taksim tezi-
ne olumlu yaklaşarak, özetle “mevcut koşullarda Türk halkı ile Türkiye’-
nin çıkarlarını koruyacak en iyi çözümün Taksim olduğunu, Kıbrıs’ın Tür-
kiye için herhangi bir tehdit sahası olmaktan çıkacağını” belirtmişti78. 
                                                           
74 S. İsmail, Kıbrıs’ta Yunan Sorunu (1821-2000), s. 69. 
75 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 25-26. 
76 Sabahattin İsmail, İngiliz Yönetiminde Türk-Rum İlişkileri ve İlk Türk-Rum Kavgaları, Kıb-

rıs Türk Mücahitleri Derneği Yayınları, Lefkoşa, 1997, s. 361. 
77 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

2. Baskı, Ankara, 1987, s. 532. 
78 Halkın Sesi, 30 Aralık 1956. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve 

Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 179, s. 44. 
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Kıbrıs’ta EOKA Türklere karşı saldırılarını yoğunlaştırırken, Türk hal-
kı kendi içindeki direnme hissini küçük bölgesel direnme örgütleri mey-
dana getirmekle belirtmeye çalışıyordu. Volkan ve Kara Çete, 9 Eylül 
Cephesi gibi isimler vererek oluşturduğu bu yerel direniş örgütleri ile 
Rumların saldırılarına karşılık veriyordu79. Bu küçük direniş örgütleri-
nin, ada genelinde örgütlenen ve Yunanistan tarafından maddi ve mane-
vi her türlü desteği gören EOKA’ya karşı Türk halkını gerektiği gibi koru-
yamayacağı aşikârdı. Daha geniş ve ada çapında örgütlenecek, bilimsel 
esaslara göre teşkilatlandırılacak yeni bir direniş örgütüne ihtiyaç vardı. 
EOKA terörüne aynı kararlılıkla cevap verecek Türk Mukavemet Teşkilatı 
(TMT) bu gereklilik sonucu kurulmuştur. Temelleri 27 Kasım 1957’de 
Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi tarafından atı-
lan TMT, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle 1 Ağustos 1958 tarihinde 
resmen kurulmuştur80. TMT, Rumların EOKA vasıtasıyla gerçekleştirdiği 
silahlı saldırılarına karşı, ada Türklerini korumak ve Kıbrıs’ın Yunanis-
tan’a ilhakını engellemek amacı ile tamamıyla savunma içgüdüsüyle ku-
rulmuştur. TMT bu amaçla Türkiye’den silah getirerek gençleri eğitmiş 
ve tüm köylerde savunma gurupları oluşturmuştur81. 

Rumların “Enosis” tezlerine ve girişimlerine karşılık Kıbrıs Türkleri 
“taksim” tezini ortaya koymuşlardı. Adada artık, Rumların arkasındaki 
Yunanistan’a karşılık ada Türklerinin arkasında Türkiye kendisini gös-
termeye başlamıştı82. 

6. Kıbrıs’ta 27-28 Ocak Olayları 

Kıbrıs’ta 1958 yılına gelindiğinde gerilim iyice artmıştı. Bu ortamda 
27-28 Ocak 1958’de Kıbrıs Türk halkı ile İngiliz sömürge yönetimi ara-
sında üzücü olaylar cereyan etmiştir. Bu tarihte yaşananlar Kıbrıs 
Türk’ünün var olma mücadelesinin dönüm noktasını teşkil etmektedir. 
Bu olaylar Kıbrıs Türklerinin milli mücadele tarihinde “27-28 Ocak Dire-
nişi” olarak nitelendirilmektedir83. 

Olaylar Kıbrıs’ta yayınlanan ve o günlerde yüksek bir baskı sayısına 
sahip olan Bozkurt gazetesinde yayınlanan haberlerin halkı yanlış yön-
lendirmesi nedeniyle meydana gelmiştir84. Bozkurt gazetesinin Taksim’in 
şimdi görüşülüp kabul edildiği izlenimini veren haberi tamamıyla yanlış 
                                                           
79 E. Fellahoğlu, Baf’ta Direniş, s. 8. 
80 E. Fellahoğlu, Baf’ta Direniş, s. 9. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi 
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81 S. İsmail, İngiliz Yönetiminde Türk-Rum İlişkileri ve İlk Türk-Rum Kavgaları, s. 364. 
82 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 26. 
83 Aydın Akkurt, Kutsal Kavgaların Korkusuz Neferi Dr. Niyazi Manyera, Akdeniz Haber 

Ajansı Yayınları, Lefkoşa, 2000, s. 37. 
84 Ahmet Tolgay, Fırtına ve Şafak, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Yayını, Lefkoşa, 1998, s. 55. 
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anlamanın sonucuydu. Gazetenin sürmanşeti şu şekildeydi; “Dışişleri 
Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu’nun Çok Mühim Beyanatı: İngiltere Taksimi 
Kabul Etti. Haberin Burada Duyulması Üzerine Geç Vakitlerde Binlerce 
Halk Taksim, Taksim Nidalarıyla Lefkoşa Sokaklarında Dolaştı.”85 Oysaki 
Zorlu’nun beyanatı, 19 Aralık 1956’da parlamentoda yapılan taksimle il-
gili bir açıklamaya ilişkindi86. 

Yıllardır süregelen Kıbrıs Rumlarının yaptığı benzer mitinglere ses çı-
karmayan sömürge yönetiminin, haklı seslerini duyurmaya çalışan si-
lahsız Türk halkına acımasız bir şekilde saldırması, onun Türkler aleyhi-
ne takındığı ayrımcı tutumunun da kanıtını oluşturmuştur. Bu durum 
Batılı sömürgeci devletlerin halen uygulamakta oldukları çifte standardı-
na iyi bir örnek teşkil etmektedir. Biri kadın 8 Türk’ün katledildiği, bir-
çoğunun yaralandığı 27-28 Ocak olayları, Türk halkının Kıbrıs’ın gelece-
ği üzerinde kesin söz hakkı olduğunu ve Kıbrıs Türk’ünün dışlanması ile 
hiçbir çözüme ulaşılmayacağını dünyaya bir kez daha ilan etmiştir87. 
Olayların etkisi hemen Türkiye’ye yayılmış ve tüm Türkiye’yi kapsayacak 
şekilde milyonlarca kişinin katıldığı mitingler yapılmaya başlamıştır. Bu 
mitinglerde “Taksim” tezi ön plana çıkarılmıştır. Türkiye gazeteleri ise, 3 
Şubat 1958 tarihli sayılarını saldırıları kınamak maksadıyla siyah baş-
lıklarla yayınlamıştır88. 

28 Ocak 1958 tarihli Hürriyet gazetesinin manşetleri şöyle idi: 
“Kıbrıs’ta Dün Yine Türk Kanı Döküldü”, 
“Gösteri Yapan Türklere İngilizlerin Hücumu Kanlı Çarpışmalara Yol Açtı”, 
“İngilizler Cop ve Gaz Bombası Kullandılar, Bir Askeri Otonun Halkın 

İçine Dalıp Bir Türk’ü Öldürmesi Halkı Galeyana Getirdi”, 
“Bu Habere Göre Türklerden 3 Ölü, 150 de Yaralı Var.”89 
Kıbrıs’ta yaşanan trajedi ile ilgili 29 Ocak 1958 tarihli Hürriyet gaze-

tesinin manşetleri ise şöyle idi: 
“İngiliz Askerleri Kıbrıs’ta Türklerin Üstüne Ateş Açtı, Şehitlerimiz Dün 

8’e Yükseldi.” 
“Silahsız Türklerin Üzerine Makineli Tüfekle Ateş Açıldı.”, 
“Irkdaşlarımız Büyük Matem İçinde. Türklerin Sokağa Çıkması Da Ya-

sak.”, 
“Yeni Şehitlerimizin Üçü Lefkoşa’da, Üçü de Mağusa’da.”90 

                                                           
85 Bozkurt Gazetesi, 27 Ocak 1958. 
86 Aydın Akkurt, Türk Mukavemet Teşkilatı 1957-1958 Mücadelesi, Seçil Ofset, İstanbul, 

1999, s. 110. 
87 Sebahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve Unutulan Yıllar (1964-1974), 

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını, Lefkoşa, 1992, s. 14-15. 
88 S. İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve Unutulan Yıllar (1964-1974), s. 22. 
89 Hürriyet, 28 Ocak 1958, s. 1. 
90 Hürriyet, 29 Ocak 1958, s. 1. 
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30 Ocak 1958 tarihinde yayımlanan Hürriyet gazetesinin ilk sayfasın-
da olaylarda hayatını kaybeden şehitlere ait fotoğraflar yayınlanmış sür-
manşeti; “Kıbrıs Türkleri Büyük Matem İçinde” şeklinde atılmıştı91. 

Kadıköy Kız Meslek Lisesi IV. sınıf öğrencileri kanlarıyla bir Kıbrıs hari-
tası hazırlayarak Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük’e gönde-
rilmesini istemişlerdi92. Bütün bu gelişmeler artık Kıbrıs Türklerinin yalnız 
olmadığını ve Kıbrıs sorununun Türkiye’nin onayı olmadan, Türk halkının 
beklentilerine cevap verilmeden çözülemeyeceğini göstermekteydi. 

7. Geçici Çözüm Kıbrıs Cumhuriyeti 

Kıbrıs’ta 1958 yazında. Türk-Rum çatışmasının iyice alevlenmesinden 
sonra yapılan girişimler sonunda meyvesini vermiş, Kıbrıs sorununa bir çö-
züm üretilmesi maksadıyla Yunanistan ve Türkiye Başbakanları 5-11 Şubat 
1959 tarihleri arasında Zürih’te görüşmeler yapmışlardır. Bu görüşmelerde 
iki Başbakan Kıbrıs’ın milletlerarası statüsünün ve anayasasının dayanaca-
ğı prensipler üzerinde anlaşmaya varmışlardır93. Zürih’te iki devlet arasında 
varılan anlaşmalar 19 Şubat 1959’da Londra’da, Türkiye, Yunanistan ve İn-
giltere ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının temsilcileri tarafından imza 
edilmiştir94. Burada vurgulanması gereken nokta, Kıbrıs Türk ve Rum tem-
silcilerinin eşit statüde iki kurucu ortak olarak imza atmış olmalarıdır. 

Bu antlaşmalar neticesinde, 16 Ağustos 1960’ta, iki halkın kurucu 
olarak egemenliğinde ve yönetiminde iki toplumlu konfederal nitelikleri 
de olan fonksiyonel federatif Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Kurulan 
Türk ve Rum ulusal yönelimleri (Anayasa’daki tabiriyle Cemaat Meclisle-
ri), din, eğitim, kültür, sosyal hizmetler, kişi hukuku bakımından yetkili 
ve egemen sayılıyordu. Parlamento, hükümet, kamu yönetimi, polis ve 
jandarmanın yapılanmasında Rumlar % 70 - Türkler % 30, orduda ise 
Rumlar % 60 - Türkler % 40 oranlarında yer alıyordu95. 

Cumhuriyetin temel özelliklerine baktığımız zaman şunları görüyoruz: 
1. Rumlar Türklerin, Türkler de Rumların üzerinde bir “baskı ve üs-

tünlük” sağlayamayacaklardı. Bunlar, anayasanın güvencesi altında idi. 
Anayasa Mahkemesi başkan ve yardımcısı da, üçüncü ülke vatandaşla-
rından (Alman) oluşuyordu. 

2. “Cumhuriyet” dış ilişkilerinde “bağımsız değildi”. Türkiye ve Yuna-
nistan’ın içinde bulunmadıkları bir birliğe, topluluğa katılamazdı. 
                                                           
91 Hürriyet, 30 Ocak 1958, s. 1. 
92 Hürriyet, 1 Şubat 1958, s. 1. 
93 A.S. Bilge, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye Sovyetler Birliği Münasebetleri”, Olaylarla Türk 

Dış Politikası, s. 366. 
94 F. Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, s. 533. 
95 İ. Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi 

(Bugünü ve Yarını), s. 14. 
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3. Türk ve Rum toplumları kendi içişlerini bağımsız olarak yürütecek-
lerdi. Vergiden harcamaya, polisten eğitime kadar ayrılmıştı. 

4. Türk Cumhurbaşkanı yardımcısının “veto hakkı” vardı. 
5. Savunma, üç ülkenin güvencesi altında idi. Cumhuriyet sınırlar 

içinde Türkiye’nin ve Yunanistan’ın birlikleri (birer alay) bulunacaktı. 
6. Zürih ve Londra antlaşmalarının ve Anayasa’nın işlerliği konusun-

da Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin “garantörlük” hakları konulmuş-
tu. Örneğin Türkiye, anlaşmaların hükümlerinin “ihlâl” edildiği kanısına 
varırsa, tek başına “müdahale etme hakkına” sahipti96. 

Ancak Makarios ve Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bizzat Makarios’un 
defalarca dile getirdiği gibi “Enosis için bir sıçrama tahtası” olarak gör-
düğünden Kıbrıs Cumhuriyeti ancak 3 yıl yaşayabilmiştir97. Esasen Kıb-
rıs’ta, Zürih ve Londra antlaşmalarıyla, Kıbrıs Anayasası’yla elde edilen 
haklar Kıbrıs Türkleri açısından oldukça değerliydi. Ancak bu antlaşma-
lar iki tarafta iyi niyet olduğu takdirde güzel neticeler verecek antlaşma-
lardı. Yaşanan gelişmeler Rumlarda iyi niyetten eser olmadığını göster-
miştir98. 

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios, 30 Kasım 1963’te, 
Anayasa’nın on üç temel maddesinin değiştirilmesi önerisini ortaya at-
mıştır. Önerilen değişiklerin, Rumları Enosisi kanuni yollardan gerçek-
leştirmekten tek başına alıkoyan veto hakkını Türklerin elinden alması 
ve ayrıca Türklerin güvenlikleri için dayanacakları tek teşkilat olan ayrı 
belediyelerden de yoksun bırakılması nedeniyle değişiklik önerisi Türkler 
tarafından kabul edilmemiştir. 21 Aralık 1963 tarihinde Rum “özel kol-
luk görevlileri” tarafından bir Kıbrıslı Türk aile (1 kadın ve 1 erkek) oto-
matik silahlarla katledildiler. Bu cinayet Rumların Türklere yönelik sal-
dırılarının başlangıcı olmuştur99. Türkler Rum saldırıları neticesinde bu-
lundukları yerleşim birimlerinden göç etmiş ve büyük bir bölümü Lefko-
şa’nın Türk kesimine sığınarak güç koşullarda yaşamak zorunda kalmış-
lardır. Türk milletvekilleri, kamu yöneticileri silâh zoru ile görevlerinden 
uzaklaştırılmışlardır. Böylece Kıbrıs Cumhuriyeti bir Kıbrıs Rumlar dev-
letine dönüştürülmüştür100. Bu eylemler, önceden hazırlanmış olan ve 
adadaki Türk varlığına son vermeyi öngören bir plan (Akritas Plânı)101 
                                                           
96 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 34-35. 
97 İ. Bozkurt, “Kıbrıs’ın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi 

(Bugünü ve Yarını), s. 15. 
98 Nihat Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, Ankara, s. 174-175. 
99 P. Oberling, Bellapais’e Giden Yol…, s. 67-69. 
100 Şükrü S. Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk Yunan İlişkileri (1821-1993), Ankara, 1993, s. 57. 
101 Akritas Planı; Cumhurbaşkanı Makarios’un direktifleri ile “AKRİTAS” kod adlı İç İşleri 

Bakanı Yorgacis tarafından uygulanan bu plan, EOKA tedhiş örgütü kullanılarak Türklerin 

topluca imha edilmesi amacıyla yapılan tedhiş planıdır. Bkz. KKTC Milli Arşiv ve Araştırma 
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dâhilinde yürütülmüştür. Makarios’un talimatıyla, Polikarpos Yorgacis, 
Tassos Papadopoulos ve Glafkos Klerides tarafından hazırlanan bu plân 
ilk defa 21 Nisan 1966’da, Yunan Patris Gazetesi’nde yayınlanmıştır102. 

Kıbrıs’taki bu gelişmeler üzerine Türkiye, 23 Aralık 1963’te İngiltere ve 
Yunanistan hükümetleri nezdinde saldırıların önlenmesi için harekete geç-
miş ve bu girişim sonucu üç ülke ortak bir bildiri yayınlamıştır. Ancak bu 
çağrıya rağmen saldırılar durmamıştır. Kıbrıs Türklerini yok etmek amacıy-
la başlatılan bu olaylar tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçmiştir103. 

Lefkoşa’da 24-25 Aralık 1963 gecesi, “Kumsal” bölgesine baskın ya-
pan Rumlar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda görev yapan Tabip Binbaşı 
Nihat İlhan’ın üç çocuğunu ve eşini saklandıkları banyo küvetinde kat-
letmişlerdir. Ayrıca iki Türk kadını ile bir kız çocuğunu öldürmüşlerdir. 
Türkiye garantör ülke olarak İngiltere ve Yunanistan’a ortak müdahale 
yapılması için başvurmuş, olumlu cevap alamaması üzerine tek taraflı 
müdahaleye karar vermiştir. Katliamı durdurmak amacıyla Türk jetleri 
25 Aralık 1963 saat 14:00’ten sonra Lefkoşa üzerinde bir ihtar uçuşu 
yapmıştır. Türk Alayı da karargâhından çıkarak Lefkoşa’nın Türk kesi-
mini korumaya almıştır. Birkaç günlük çatışmalar sonucunda sadece 
Lefkoşa’da tespit edilen Türk şehitlerin sayısı 92, yaralıların sayısı ise 
475 olarak belirlenmiştir104. 

Türkiye’nin müdahale kararı sonucunda, üç devlet önce ortak bir 
kuvvetle Lefkoşa’daki çarpışmaları durdurmak maksadıyla iki taraf arsı-
na (Yeşil Hat) girmiştir. Ayrıca İngiltere’nin teklifi üzerine Türkiye, Yuna-
nistan ile Türk ve Rum toplumlarının temsilcilerinin katılımıyla 15 Ocak 
1964’te Londra’da bir konferans toplanmış, düzenlenen konferans 21 
Ocak 1964’te bir sonuç alınamadan dağılmıştır105. 

Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen son bulmuştu. Çünkü cumhuriyeti oluştu-
ran bütün yasal ve anayasal kurumlar ortadan kalkmıştı. Rum yönetimi 
silâh zoru ile bu kurumları ya ortadan kaldırmış, ya da işlemez duruma 
sokmuştu. Kıbrıs’ta Rum saldırıları sürerken, Makarios 1960 Antlaşma-
larını tek yanlı olarak feshettiğini açıkladı106. BM Güvenlik Konseyi’nin 4 
Mart 1964’te aldığı bir kararla Kıbrıs’ta barışın korunması maksadıyla 
BM Barış Gücü kurulması ve bir arabulucu tayin edilmesi istenirken, 
                                                                                                                                        
Dairesi Belgeleri, Akritas Örgütü ve Planları (Rumların Kıbrıs Türklerini Yok Etme Girişimleri-

nin Ana Belgesi), KKTC Enformasyon Dairesi Yayını, Referans No: 4179, Kutu No: 120. 
102 P. Oberling, Bellapais’e Giden Yol…, s. 64. 
103 Rüstem Haliloğlu, Atina ile Lefkoşa Arasındaki Savaşın İçyüzü (1960-1974), Ankara, 1990, s. 9. 
104 Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, İstanbul, 1975, s. 140-142. Ergünöz Akçora, 

“Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 179,  s. 47-48. 
105 F. Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, s. 786. 
106 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 41. 
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Kıbrıs Hükümeti’nden de şiddet ve kan dökülmesini önleyici her türlü 
önlemi alması isteniyordu107. Bu kapsamda 27 Mart 1964’te BM Barış 
Gücü Kıbrıs’ta görev yapmaya başladı108. Ancak Barış Gücü’nün adaya 
gelişi, eski yasal düzeyi sağlayamadı. Ada fiilen Rum yönetiminin işgali 
altındaydı. Atina’ya göre ise, Rumların Türklere saldırısı ve bütün cum-
huriyet kurumlarını ortadan kaldırmaları, “bir iç mesele” idi ve dışarıdan 
müdahaleye gerek yoktu. Çünkü “Rumlar her şeye hâkimdiler”109. 

BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan bu karar, Kıbrıs Türklerini 
yönetimden zorla uzaklaştırarak Hükümet ve Cumhuriyeti ele geçiren 
Rum yönetiminin meşru Kıbrıs Hükümeti olarak tanınmasının ve Kıbrıs 
Türk toplumunun da asi bir topluluk olarak görülmesinin başlangıcı ol-
muştur110. Bu “karar” Kıbrıs’ta günümüze kadar sürecek olan yanlışlık-
ları ve uyumsuzlukları “başlatan” bir köşe taşı olmuştur. Oysa Rum ta-
rafı, aynen Türk tarafı gibi, Cumhuriyet’in ortaklarından sadece bir ta-
nesi idi. Cumhuriyeti oluşturan ortaklardan sadece birisi olan Rumlar, 
kâğıt üzerinde Cumhuriyetin meşru yönetimi olarak kabul edilmiş olu-
yordu. Bu tarihi hata “bilinçli bir biçimde” işlenmiştir. BM Güvenlik 
Konseyi’nde bu bilinçli hata işlenirken, Ankara’daki yönetim “zaaf göste-
rerek”, hem direnç gösterememiş, hem de bu bilinçli hatanın ileride yol 
açacağı büyük sorunları görememiş ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarını ko-
ruyamamıştır. Cumhuriyet ortadan kalkmış, Kıbrıs fiilen Rumların ege-
men olduğu bir ada durumuna gelmiştir. Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile 
ulaşım bağlantıları kesilmiş, küçük bölgelere sıkışıp kalmışlardır. Bu 
çok zor koşullar altında bile Kıbrıs Türkleri kendi bağımsız yönetimleri 
olan Kıbrıs Türk yönetimini kurmuşlar ve sahip oldukları sınırlı imkân-
larla Rumlara karşı direnmişlerdir. BM’de bugün hâlâ kapanmayan yeni 
bir Kıbrıs dosyası açılmıştır111. 

Kıbrıs’ta 1963’te başlayıp 1964’te de devam eden olaylarda 364 Türk 
Rumlar tarafından katledilmiştir112. Makarios 1964’te saldırıların ardın-
dan Türk bölgelerine ambargo uygulayarak ayakkabı bağından çiviye ka-
dar 37 maddenin girişini yasaklamıştır. Böylelikle Türkleri dize getirebi-
leceğini düşünüyordu. Türk bölgelerine karşı 1964’te gerçekleştirilen 
Rum saldırılarından sonra 1965 ve 1966 yılları iki toplum arasında cere-
yan eden ufak çaptaki çatışmalar dışında nispeten sakin geçmiştir. 1967 
yılının Haziran ayının ortalarında Türk toplumuna yönelik saldırılar ye-
                                                           
107 S. İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve Unutulan Yıllar (1964-1974), s. 128. 
108 Ş.S. Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk Yunan İlişkileri (1821-1993), s. 58. 
109 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 41. 
110 S. İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve Unutulan Yıllar (1964-1974), s. 128. 
111 E. Manisalı, Dünden Bugüne Kıbrıs, s. 41-42. 
112 Abdülhaluk M. Çay, Kıbrıs’ta Kanlı Noel-1963, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Ya-

yınları, Ankara, 1989, s. 4. 
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niden başlamıştır. Rum-Yunan ordusunun 600-700 kişilik bir kuvvetle 
14 Kasım 1967’de Türklerin yaşadığı, Geçitkale ve Boğaziçi köylerine sal-
dırması Türkiye’nin sert tepkisini çekmiştir. Türkiye Yunanistan’a bir 
nota vermiş, Ege’ye, Mersin’e asker kaydırmış ve Türk donanması Kıb-
rıs’a doğru hareket etmiştir113. 

Türkiye’nin sert tepkisiyle karşı karşıya kalan Yunanistan, Grivas’ı ve 
Grivas’la birlikte, yasadışı yollardan Kıbrıs’a soktuğu Yunan askerlerini 
geri çekmiştir. Yunan askerlerinin çekilmesinden sonra Enosis’i silah zo-
ruyla çözümleyemeyeceğini anlayan Başpiskopos Makarios, saldırı yön-
temlerini değiştirerek, sosyo-ekonomik ve siyasal baskılarla Türk halkı-
na karşı eritme kampanyası başlatmıştır. Kıbrıs’ta Türklere yaşama hak-
kı tanımayan Makarios yönetimi, göç etmeye karar veren Türklere her 
türlü kolaylığı sağlamış, 1967’den 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkı yoğun 
bir şekilde ada dışına göç etmiştir. Binlerce Türk İngiltere’ye, Kanada’ya, 
Avustralya’ya, Almanya’ya göç etmiştir. Türk halkının erime süreci 1974 
Türk Barış Harekâtına kadar sürmüştür114. Enosis’in derhal gerçekleşti-
rilmesinden yana olan ve Atina’daki askerî cunta tarafından desteklenen 
gruplar eski terör örgütü EOKA’yı yeniden canlandırmak amacıyla 
EOKA-B’yi kurmuşlardır115. Makarios’un Enosis’i gerçekleştirme strateji-
sini yavaş ve uzun süreli bulan Rum fanatik unsurlar tarafından Yunan 
Cuntası’nın talimatı ve desteğiyle 15 Temmuz 1974’te Enosis amaçlı bir 
darbe gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine Türkiye, garantörlük hakkına 
dayanarak 20 Temmuz 1974’te “Barış Harekâtı”nı gerçekleştirmiştir. Bu 
tarihten sonra 21 Aralık 1963’te başlayan Kanlı Noel süreci son bulmuş, 
Kıbrıs sorunu yepyeni boyutlara girmiş ve Türk halkı kurtuluşuna, ba-
ğımsızlığına ve güvenliğine kavuşmuştur116. 

Sonuç 

Kıbrıs Türklerinin ortaya koydukları mücadelenin haklılığının anlaşı-
labilmesi ve tüm dünyaya haklı sesinin duyurulabilmesi için sorunun 
asıl kaynağının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Yaptığımız inceleme so-
nucunda Kıbrıs’ta yaşanan trajedinin nedenlerinin 1700’lü yılların son-
larına dayandığı görülmektedir. 

Kıbrıs, Rumlar tarafından sorun hâline getirilmiştir. Meselenin teme-
linde Rumların “Büyük Yunanistan” hayalleri, diğer bir ifadeyle “Megali 
İdea” yatmaktadır. Bu hayalin dayanağı Kıbrıs’ı da sınırları içerisinde 
                                                           
113 E. Önalp, Geçmişten Günümüze Kıbrıs, s. 105-113. 
114 A. Tolgay, Fırtına ve Şafak, s. 109. 
115 E. Önalp, Geçmişten Günümüze Kıbrıs, s. 117. 
116 A. Tolgay, Fırtına ve Şafak, s. 109. Ergünöz Akçora, “Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mü-

cadelesi ve Rumların Türklere Uyguladıkları Katliam”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 

Sayı 179, s. 50-51. 
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gösteren ve 1791 yılında çizilip 1796 yılında yayınlanan Büyük Yunanis-
tan haritasıdır. Kıbrıslı Rumların Megali İdea düşüncesi çerçevesinde şe-
killenen Enosis uğraşları Mora isyanıyla eş zamanlı olarak 1821 yılında 
fiiliyata dönüşmeye başlamıştır. Yunanistan’ın bağımsızlığını kazandığı 
tarih olan 1829’dan itibaren de ivme kazanmaya başlamıştır. 

Kıbrıs’ta tarihin hiçbir döneminde Rumlar adaya hâkim olamamışlar-
dır. 1878 yılından itibaren Rumlar, İngiliz yönetiminin hoşgörüsü altında 
uyguladıkları politikalarıyla Kıbrıs Türklerini azınlık konumuna düşürme-
ye ve giderek yönetimde söz sahibi olmaya başlamışlardır. Kıbrıs Türkleri 
için ise asıl sorun 1878 yılında adanın yönetimini İngilizlerin devralmasıy-
la başlamıştır. Bu tarihten itibaren Türkler eşitlik, özgürlük ve gasp edil-
mek istenen haklarının korunması mücadelesine mecbur edilmiştir. 

Rumların amacı ise tüm adaya hâkim olmak, Türkleri etkisiz bir azın-
lık haline getirmek ve adayı Yunanistan’a bağlamaktı. Bu amaçlarına 
ulaşmak için de Girit’i Yunanistan’a bağlarken başarıyla uyguladıkları 
oyunun aynısını Kıbrıs içinde sergilemeye başlamışlardır. Rumlar bir ta-
raftan kendilerini dünya kamuoyunda haklı göstermek için yoğun propa-
ganda faaliyetlerine girişirken, bir taraftan da Türklere yönelik olarak 
baskı, şiddet, yıldırma hareketleri sergilemişlerdir. 

1 Ocak 1964’te de Makarios 1960 Antlaşmalarını, tek yanlı olarak 
feshettiğini açıklamıştır117. Cumhuriyet ortadan kalkmış, Kıbrıs adası fii-
li olarak Rumların hâkimiyetine girmiştir. Bu tarihten sonra Kıbrıs Türk 
halkı zorlu bir varoluş mücadelesi sergilemiş, Türkiye tarafından 20 
Temmuz 1974’te gerçekleştirilen “Barış Harekâtı” neticesinde huzur ve 
güvenliğe kavuşmuştur. Görüldüğü gibi barışı bozan ve birlikte huzur 
içinde yaşamayı istemeyen Kıbrıslı Türkler değil Rumlardı. Türkler ise 
mağdur olan hakları ellerinden alınmak istenen hatta yok edilmek iste-
nen taraftır. Hak ve haklı varsa kimin haklı olduğu apaçık ortadadır. 

Ayrıca tarihin tekerrür etmemesi için tarihten gerçek manada ders çı-
karılması gerekmektedir. Bunun için de Rum-Yunan ikilisinin ne tür 
oyunlar oynadıklarının ve amaçlarına ulaşmak için giriştikleri katliamla-
rın tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi gerekmektedir. Ancak bu şe-
kilde Kıbrıs’a ve Kıbrıs davasına sahip çıkılabilir. 
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Selçuklular, devletlerini kurduktan sonra sadece İslâm dünyasının si-
yasî liderliğini üstlenmekle kalmamış, Sünnî düşüncenin koruyucusu da 
olmuşlardır. O dönemde bu düşünceye karşı iki büyük tehlike belirmiştir. 
Biri İslâm dünyasının içinden çıkan ve Fâtımîler Devleti tarafından temsil 
edilen Şiî-Bâtınî tehlikesi, diğeri ise dış tehlike olarak ortaya çıkan ve ge-
nelde Bizans tarafından temsil edilen Haçlı tehlikesidir. Her iki hareketin 
de temel amacı Sünnî İslâm ve onun temsilcisi Selçukluları ortadan kal-
dırmaktı. Bu maksatla zaman zaman kendi aralarında ittifak yaptıkları 
görülmüştür. Fakat bunun en dikkat çekeni Şiî-Bâtınî güçlerin diğer Müs-
lümanların aleyhine olarak Haçlılarla işbirliğine gitmesidir. Bunun sonu-
cunda Kudüs kaybedilmiş, Dımaşk ise Selçukluların çabaları sonucunda 
benzeri kötü akıbetten kurtulmuştur. Bu çalışmada Selçukluların bahse-
dilen gruplara karşı verdiği mücadele işlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Selçuklular, Şiîlik, Bâtınîlik, Haçlılar. 

Shia (Batini)-Crusader Alliance Against The Seljukian 
Hegemony And Results Of This Alliance 

After the Seljukians established their state, they not only got the lea-
dership of the Islamic world but also they became guardians of the Sunni 
thought. There were two main threats directed to the Sunni thought in 
that period. The first one was the Shia-Batini threat emerged within the 
Islamic world and was represented by the Fatimid state. The other one 
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was the Crusaders which originated as an external threat and it was ge-
nerally represented by Byzantium. The main objective of these both mo-
vements was to eradicate the Sunni Islam and its main representative, 
the Seljukian state.  

For that reason, the two sides occasionally made alliances among 
themselves. However, the most significant one was the cooperation bet-
ween Shia-Batini powers and the Crusaders against other Muslims. As a 
result of this cooperation, Jerusalem was lost to the Crusaders. But Da-
mascus was saved as a result of the Seljukians’ efforts. In this study, the 
Seljukian struggle against these groups is analyzed. 

Key words: Seljukians, Shiism, Batinism, Crusaders. 

Selçuklu dönemi, Türk tarihi açısından olduğu kadar, İslâm tarihi 
açısından da büyük öneme sahiptir. Selçuklu Devleti, Türklerin Hunlar 
ve Göktürklerden sonra kurduğu üçüncü büyük imparatorluk olduğu gi-
bi, Müslümanların da Emevî ve Abbâsîlerden sonra kurduğu üçüncü bü-
yük imparatorluktur. Selçuklu Devleti bu hâliyle, Türk tarihinin akışına 
yeni bir yön vermiş ve İslâm dininin akîdeleriyle donatarak zenginleştir-
diği Türklüğe yeni ve köklü bir hamle kudreti kazandırmıştır. Bu dönem, 
Türk gücü ile İslâm maneviyatının ortak bir çizgide birleştiği, Türk ve İs-
lâm milletlerin tarihine mâna ve muhteva kazandıran bir dönem olmuş-
tur1. 

Selçuklu Devleti’nin kurulduğu dönemde İslâm âlemi bir dağınıklık 
içerisinde bulunmakta ve çok başlılık arz etmekteydi. Bağdât Halîfeliği, 
Mısır Fâtımî Halîfeliği ve Endülüs Emevî Halîfeliği olarak parçalanmışlık 
arz eden bu dönemde2, Sünnî düşüncenin temsilcisi olan Abbâsîler iyice 
güçlerini tüketmişti. O döneme kadar çeşitli iç ve dış ihtilaflarla boğuşa-
rak yorgun düşmüş olan Abbâsî Halîfeliği, bir taraftan mezhep kavgaları, 
diğer taraftan “Tavâifü’l-Mülûk” denen mahallî hükümdarların zulüm ve 
kötü idareleri altında iyice zayıflamıştı. Öyle ki, Sünnî dünyanın halîfesi 
Şiî-Büveyhîlerin elinde esir ve onların oyuncağı durumuna düşmüştü3. 

Böyle bir dönemde İslâm’ın koruyuculuğunu üstlenen Selçuklular, 
Pamir’den Mısır’a kadar olan geniş topraklarda hâkimiyetlerini tesis et-
menin yanında, ülkede toprak bütünlüğünü ve manevî birliği zorlanma-
dan temin etme başarısını da göstermişlerdir. Meydana getirdikleri siya-
sî, sosyal ve eğitim müesseseleri ile devletin resmî görüşü Sünnîlik güç 
kazanırken, halk idareden memnun kalmış ve ülkenin her tarafında ka-
                                                           
1 İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1992, s. IX. 
2 M. Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara 1989, s. 207. 
3 Zekeriya Kitapçı, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı Selçuklular, Moğollar, Osmanlı-

lar, İstanbul, ts., s. 161 vd.; Ahmet Ocak, Selçukluların Dinî Siyaseti (1040-1092), İstanbul 

2002, s. 158 vd. 
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nun hâkimiyeti sağlanmıştır4. Toplumdaki birlik ve beraberlik yanında, 
huzur ve refah cemiyete hâkim olmuştur. Bu sebepledir ki, Roma’da An-
tonionlerin devri, İran’da Nevşirevan devri, Araplarda Hz. Ömer devri, İn-
giltere’de Büyük Alfred devri ne ise, Asya tarihinde Selçuklu idaresi de, 
âdâlete dayanan siyaseti ve birliği temin etmesiyle aynı özelliğe sahip ol-
muştur5. 

Tarihin akışı işinde olaylara bakıldığında, Selçuklu hâkimiyeti için 
beliren tehlikelerin en büyüklerinden birinin genelde Şiî, özelde Bâtınî 
tehlikesi, diğerinin de Haçlı seferleri olduğu görülür. Birincisi İslâm’ın 
yanlış ve eksik anlaşılmasından, diğeri ise bizzat İslâm’ı yok etmeye çalı-
şan Hıristiyan âleminin hareketlerinden kaynaklanmaktaydı. Bu iki teh-
like; biri iç, diğeri de dış tehlike olarak Selçukluları ve onun temsil ettiği 
Sünnî İslâm’ı ortadan kaldırmayı hedeflemekteydiler. Her ikisinin de me-
totları ayrı olmakla beraber, ortak düşman olarak gördükleri Selçuklula-
ra karşı işbirliği yapmaktan da geri kalmamışlardı. 

Selçuklulara karşı başlatılan bu mücâdelenin temeli daha da eskilere 
gitmektedir. Kuzey Afrika’da kurulan ve Hz. Peygamberin kızının adını 
taşıyan Fâtımîler Devleti, gerçek halîfeliğin kendileri tarafından temsil 
edildiği iddiasında idi6. X. asrın başlarından itibaren Sünnî İslâm’ın hilâ-
fet merkezi olan Bağdat’ı gölgede bırakmaya başlayan ve ihtilalci bir fırka 
olan Şiîliğin İsmâîliyye görüşünü benimsemiş olan Fâtımîler, mezhepleri-
ni yaymaya, bu arada Bağdât halîfesine karşı bir tehdit unsuru haline 
gelmeye başlamışlardı7.  

Aynı şekilde, Selçuklu hâkimiyetini ortadan kaldırmak için de birta-
kım faaliyetler içine girmekten de kaçınmamışlardı8. Çünkü Fâtımîler 
açısından engellenmesi gereken yegâne güç Selçuklular olarak görülü-
yordu. Selçuklular, siyasî olarak Fâtımî çıkarlarına karşı engel oluştur-
duğu gibi, Sünnî Abbâsî Halîfesi’nin de en büyük destekçisi, dolayısıyla 
Sünnî düşüncenin hâmisi konumundaydı9. 
                                                           
4 Hüseyin Emîn, Tarihu’l-Irak fi’l-Asri’s-Selçûkî, Bağdâd 1965, s. 22 vd.; Ergin Ayan, “Sel-

çuklular’ın Oğuz-Türkmen Siyaseti”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 165, (Kasım-Ara-

lık 2006), s. 24. 
5 S. Maksudi Arsal, “Beşeriyyet Tarihinde Devlet ve Hukuk Mefhumu ve Müesseselerinin İn-

kişafında Türk Irkının Rolü”, II. T.T.K. Bildirileri, İstanbul 1943, s. 1075. 
6 M. A. Köymen, a.g.e., s. 207. 
7 Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul 1992, s. 91; W. Barthold, İslâm Medeniyeti Tarihi, (trc. F. 

Köprülü), Ankara 1977, s. 37. 
8 Fâtımîler, Selçuklulara karşı isyan eden İbrahim Yınal’ı destekledikleri gibi, aynı gaye için 

çalışan Arlan Besâsirî’yi de para ve asker yardımıyla desteklemekten geri kalmamışlardır. 

Bkz. H. İbrahim Hasan, Tarihu’d-Devleti’l-Fâtımiyye, Kâhire 1981, s. 232 vd. 
9 Abdullah Ekinci, “Selçukluların İslam Dünyasındaki Heteredoks Hareketlerle (İsma’ilî-Kar-

matî) Mücadelesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 163, (Ağustos 2006), s. 209. 
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Fâtımî Halîfesi el-Mustansır (1035-1094) kendinden sonra, Şiî gelene-
ğine uygun olarak büyük ve dirayetli oğlu Nizâr’ı halef tayin etmişti. 
Mustansır’ın son günlerinde devlet yönetimini vezirliğe getirilen Ermeni 
asıllı Bedrü’l-Cemâlî ele geçirmişti. Bedrü’l-Cemâlî’den sonra vezirlik gö-
revine geçen oğlu el-Efdal, Mustansır’ın vefatından sonra onun vasiyeti-
ne uymayarak Nizâr’ı öldürüp, Mustansır’ın diğer oğlu el-Müstalî’yi ken-
di şahsi çıkarları için daha faydalı gördüğünden dolayı halîfe ilan etti 
(1094)10. Fakat gerek Şiî geleneğine göre, gerekse babasının vasiyetine 
göre büyük oğul Nizâr’ın halîfe olması gerektiğine inanlar bu durumu 
kabul etmediler. Onların inancına göre gerçek halîfe Nizâr olup, el-Müs-
talî’nin halîfeliği meşru değildi. Bu durum İsmâîlilerin Mustalî (Müstaliy-
ye) ve Nizâr (Nizâriyye) taraftarı olarak ikiye bölünmesini de beraberinde 
getirdi. 

Selçuklu topraklarında doğmasına ve ilk tahsilini burada yapmasına 
rağmen, sonradan Mısır’a götürülerek iyi bir İsmilî olarak yetiştirilen Ha-
san Sabbâh11 ve arkadaşları Mısır’daki fiilî durumu ve el-Mustalî’yi ka-
bul etmeyerek, Nizâr’ın gerçek halîfe olduğunu savunmaya başladılar. 
Mısır’dan ayrılan Hasan Sabbah, fikirlerini İran ve Horasan’da yaymaya 
başladı. “İmâm mesturdur ve davet onadır” akîdesini ortaya atan Hasan 
Sabbâh, İsmâîlî-Nizârî mezhebinin propagandasını yaparak; Kirman, 
Azerbaycan ve Kuhistan bölgelerinde faaliyetlerini genişletti12. Alamut 
kalesini ele geçirdikten sonra, burasını bir cinayet üssü gibi kullanmaya 
başladı. 

Hasan Sabbâh ve fedâileri, Fâtımîlerin Selçuklu ülkesine karşı dışarı-
dan yaptığı fiilî müdahaleyi, Selçuklu ülkesinin içine taşımışlardır. Bil-
hassa şehirlerdeki fakir tabakalara tesir ederek, Sünnîlere karşı geniş 
bir ideolojik mücâdele başlatıp, kurulu sosyal düzeni sarsmışlardır13. Bu 
fırka, görüşlerini yayarken iki temel esasa dayanmayı prensip edinmişti; 
birincisi müstahkem kaleler, ikincisi ise fedâiler14. Özellikle dağlık bölge-
lerdeki kaleleri ele geçirerek faaliyetlerini buralardan yürütmüş, suikastı 
bir sanat haline getirerek, fedâiler vasıtasıyla kendilerine muhalif kişileri 
ortadan kaldırmışlardır15. İnsanlar üzerinde korku yaratarak fikirlerini 
yaymışlar ve kandırabildikleri şahısları İslâmî inançlardan uzaklaştır-
                                                           
10 B. Lewis, “İsmailîler”, İA V/I, s. 112; Eymen Fuâd Seyyid, “Fâtımîler”, DİA XII, s. 231 vd. 
11 İbnu’l-Cevzî, el-Muntazam fî Tarihi’l-Mülûki ve’l-Umem IX, Haydarabad 1359, s. 121. 
12 A. M. Hasaneyn, Selâçıka İran ve’l-Irak, Kâhire 1970, s. 70 vd. 
13 M. A. Köymen, a.g.e., s. 209. 
14 R. Dozi, Tarihu İslâmiyet, (nşr. A. Cevdet), Kâhire 1908, s. 395. 
15 P. Hitti, İslâm Tarihi II, (trc. S. Tuğ), İstanbul 1980, s. 688; Bâtınîlerin gerçekleştirdikleri 

kıtaller için bkz. Ahmet Ocak, “Bir Terör Örgütü Olarak “Bâtınîlik” ve Selçuklu Ülkesindeki 

Faaliyetleri” Dinî Araştırmalar Dergisi (Din ve Terör Özel Sayısı), VII/20 (Eylül-Aralık 2004), s. 

163 vd. 
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mışlardır. Peygamberin ve şerî amellerin lüzumsuz olduğunu telkin et-
miş, hakikatin ancak masum imâm sayesinde öğrenilebileceğini propa-
ganda etmişlerdir16. Neticede, Selçuklu topraklarındaki idareden gayri 
memnun insanları ele geçirerek, yönetime karşı, taarruz özellikli bir ihti-
lal akîdesi geliştirmişlerdir. Yaratılan korku ve tedhiş yüzünden halk 
“Bâtınî taraftarı” ve “Bâtınî aleyhtarı” olmak üzere ikiye bölünmüş; in-
sanlar korku içinde yaşamaya, birbirlerini jurnallemeye ve zındıklıkla it-
ham etmeye başlamıştı17. 

Toplum düzeninin bu denli sarsıldığı Selçuklu ülkesinde sultanlar, 
Bâtınîlerle mücâdeleyî fikrî ve askerî alanda ana gaye haline getirmişler-
di. Halkın zihinlerini Bâtınî propagandalarından korumak için, yeryüzü-
nün ilk üniversiteleri olan Nizâmiye Medreseleri açılarak, Sünnî düşün-
cenin güçlendirilmesi yoluna gidilmiştir18. Bunun yanında Bâtınîlere 
karşı şiddetli bir yok etme politikasının da devreye sokulduğu görülmek-
tedir. Buna rağmen Hasan Sabbâh, Melikşâh’ın gönderdiği elçiye, emir-
lerini canı pahasına yerine getirecek 20.000 fedâisinin olduğunu söyle-
yerek, âdeta sultanı tehdit etmekten kaçınmamıştır19. 

Sultan Melikşâh’dan sonra şehzâdeler arasındaki taht kavgalarının 
doğurduğu boşluktan istifade eden Bâtınîler, yeni kaleler ele geçirerek 
güçlenmeye devam etmişlerdir20. Müsteşrik Dozi’nin de belirttiği gibi, bu 
fırka iki şeye istinat etmekteydi: Kaleler ve fedâiler. Bahsedilen hususları 
çok iyi kullanan Bâtınîler, İran ve Horasan bölgelerindeki faaliyetlerini 
sağlamlaştırdıktan sonra, İran’daki metotlarını, daha da uzmanlaşmış 
olarak, Şam21 bölgesinde de uygulayarak, kaleler ele geçirip, tedhiş hare-
ketlerine başladılar22. Melik Tutuş’tan sonra Halep’in yönetimini ele alan 
                                                           
16 P. Hitti, a.g.e., s. 289. 
17 el-Bundârî, el-Feth b. Ali b. Muhammed, Zübdetü’n-Nusra ve Nuhbetu’l-Usra (Irak ve Ho-

rasan Selçukluları Tarihi), (trc. K. Burslan), İstanbul 1943, s. 67. 
18 İ. Kafesoğlu, a.g.e., s. 115; Ahmet Ocak, “Nizamiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda 

Eğitim” Türkler V, Ankara 2002, s. 721 vd.; Nimetullah Akay, “Selçuklu Türklerinin İslam 

Kültürüne Büyük Katkısı: Nizamiye Medreseleri” Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S. 136, 

(Nisan 1998), s. 54 vd. 
19 İbnu’l-Cevzî IX, s. 121. 
20 ez-Zehebî, Şemsuddîn Ebû Abdullah, el-İber fi Haberi men Ğaber II, Beyrut 1405/1985, s. 379. 
21 Araştırma eserlerinde Suriye olarak belirtilen bölgenin tarihi adı Şam olup, Fırat’tan Mı-

sır’a kadar uzanan; Menbec, Haleb, Hama, Hunus, Dımaşk ve Kudüs gibi geniş bölgeleri içi-

ne alan yerin adıdır. Bugünkü Şam şehrinin tarihi adı Dımaşk’tır. Suriye ismi ise Türk hâki-

miyetinin bitişinden sonra Fransızlar tarafından verilen şeklidir. O bakımdan biz, Şam ismi-

ni kullanmayı tercih ettik. Bkz. Yâkût el-Hamevî, Mucemu’l-Buldân III, (tah. Ferîd Abdulazîz 

el-Cundî), Beyrut 1410/1990, s. 354 vd. 
22 B. Lewis, “a.g.m.”, s. 1123. İran bölgesinden sonra Suriye’de de benzer metotlar uygula-

yan Bâtınîler, Bânyâs kalesini dâileri vasıtasıyla ele geçirdikleri gibi, Şam’daki Mesyâf (Mes-
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oğlu Rıdvan, işlerinde özellikle Bâtınîleri kullanmış ve onların serbestçe 
faâliyet göstermelerine göz yummuştur23. Emir Rıdvan’ın bu şekilde dav-
ranmasının bir başka sebebi de, bölgeye doğru gelmekte olan Haçlılar 
karşısında zor durumda kalmış olmasıdır. Emir Rıdvan, onlara dayanma 
ihtiyacı hissetmiş, bu yüzden de Bâtınîlerin Halep’de propaganda merke-
zi (Dâru’d-Dave) kurmalarına izin vermiştir24. 

Bâtınîler, Şam bölgesinde, otoritenin de boşluğundan istifade ederek 
faaliyetlerini genişletirken, Selçuklu hâkimiyeti için Şiî (Bâtınî)lerden 
sonra en büyük tehlikeyi oluşturan Haçlılar, Kudüs’ü ele geçirmek kas-
tıyla uzun yıllar sürecek olan ve İslâm dünyası için tam bir yıkım anla-
mına gelen Haçlı seferlerini başlatmışlardı. Bu maksatla Anadolu’ya ge-
çip Türkiye Selçukluları’nın başkenti İznik’i ele geçiren Haçlılar (26 Hazi-
ran 1097)25, Kudüs’e ulaşmak için ilerleyişlerini sürdürerek 20 Ekim 
1097’de Antakya’yı kuşattılar. Melik Dukak ve Melik Rıdvan’ın birbirle-
riyle olan sürtüşmeleri ayrıca bölgedeki Türk komutanlarının hataları 
sonucunda şehri ele geçirdiler (3 Haziran 1098)26. Antakya gibi önemli 
bir şehri ele geçiren Haçlılar, asıl hedeflerine ulaşmak ve bölgedeki hâki-
miyet alanlarını genişletmek için sürekli çaba içerisinde oldular. 

Haçlıların bu şekilde ilerlemeleri Fâtımîler tarafından da dikkatle ta-
kip ediliyordu. Devletin bütün idaresini elinde toplamış olan el-Efdal 
Haçlı ilerlemesinden memnun olmakla kalmayıp davranışlarıyla da bunu 
destekliyordu. Nitekim İznik Haçlıların eline geçer geçmez onları kutla-
mış, Antakta Haçlıların eline geçmeden üç ay önce de armağanlarla yük-
lü bir Mısır heyetini Haçlılara göndererek zafer kazanmalarını temenni 
ile ittifak önerisinde bulunmuştur27. 
                                                                                                                                        
yât) kalesini de, kale komutanını hile ile katlederek ele geçirip faaliyetlerini buralardan yü-

rüteceklerdir (Bkz. İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Tarih X, Beyrut 1402/1982, s. 79; Ebu’l-Fidâ, Ki-

tâbu’l-Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer II, Kâhire 1907, s. 15; İbnu’l-Kalânisî, Tarihu Dımaşk, (tah. 

Süheyl Zekkar), Dımaşk 1983, s. 7 vd.). Bu fırkanın mensuplarıyla özdeşleşen kaleler, çok 

değişik yollar kullanılarak ele geçirilmekteydi. Genelde kale komutanı veya muhafızlarına te-

sir ederek keleyi ele geçirme yolunu kullanan Bâtınîler, bazen de kandırma, hileye başvur-

ma ve satın alma gibi değişik metotlar kullanmışlardır. Suriye bölgesindeki el-Kademûs ka-

lesi de Bâtınîlerin kale komutanı İbn Amrûn’dan satın alma yoluyla ele geçirdikleri bir kale-

dir (Bkz. Ebu’l-Fidâ III, s. 8). 
23 Ebu’l-Fidâ, II, s. 227. 
24 İbnu’l-Adîm, Buğyetu’t-Taleb fî Tarihi Haleb, (nşr. A. Sevim), Ankara 1982, s. 90. 
25 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1972, s. 101. 
26 Staven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi I, (trc. F. Işıltan), Ankara 1989, s. 181; Coşkun 

Alptekin, Dimaşk Atabeğliği, İstanbul 1985, s. 13 vd.; A. M. Hasaneyn, a.g.e., s. 196. 
27 Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, (trc. Ali Berktay), İstanbul 2007, s. 

55 vd. Ahmet Refik Altınay, Haçlılar (1095-1291), (nşr. Gülay Kırpık), İstanbul 2007, s. 

51. 
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Fâtımîlerin bu şekilde davranmasını gerektirecek birtakım sebepleri 
vardı. Çünkü Selçuklular, temsilcisi oldukları Sünnî düşünceye karşı 
olumsuz davranışlar gösteren Şiîlik ve onun temsilcisi Fâtımîlerin Şam 
ve Filistin bölgesindeki topraklarını zapt ederek hâkimiyet alanlarını ge-
nişletmekle kalmamış, iki devlet arasında âdeta bir prestij mücâdelesine 
dönüşen kutsal topraklarda hutbe okutma yarışını da kazanmışlardı. 
Selçuklu Sultanı Alp Arslan, bölgedeki gelişmeleri iyi değerlendirerek 
Mekke ve Medine’deki emirlerle yazışıp; ezanlardaki Şiî alâmetlerinin 
kaldırılıp, o güne kadar Fâtımî halifeleri adına okunan hutbelerin Sünnî 
Bağdât halifesi adına okunması karşılığında bu emirlere hilat ve para 
göndermiş, isteğinde de başarılı olmuştu28. Melikşâh döneminde ise Cen-
fel et-Türkî, 1075’den itibaren Kûfe valiliğiyle birlikte Hac emirliği görevi-
ne de getirilmiş ve 1091’de Mekke Selçuklu hâkimiyetine girmiştir29. 

Gazze’ye kadar olan bütün doğu topraklarını Selçuklulara kaptıran, 
Hicaz bölgesindeki mücadeleyi kaybeden Fâtımîler, Selçukluların durdu-
rulamaz ilerleyişini görmüş ve kendi politikaları açısından tehlikeli bul-
muşlardı. Bu gelişmeler Fâtımîleri endişelendirip korkuya sevk ettiği gi-
bi, benzer şekilde Türkler tarafından toprakları fethedilen Bizans ve on-
ların destekçisi Hıristiyan dünyayla işbirliği yapmak kendileri açısından 
bir çıkar yol olarak gözüküyordu. Bu yüzden Haçlılarla yazışmak sureti 
ile onları Şam bölgesine gelmeye davet etmişlerdi. Haçlılar, Şam bölgesi-
ne hâkim olunca Selçuklular ile kendileri arasına girmiş olacak, böylece 
Selçukluların tehdidinden kurtulmuş olacaklardı30. Fâtımîlerin komuta-
nı el-Efdal’in Haçlılarla yaptığı anlaşmaya göre; Şam’ın güneyi Fâtımîle-
re, kuzey kısmı ise Haçlılara ait olacaktı31. Fakat çok geçmeden Haçlıla-
rın niyetinin böyle bir paylaşımdan daha öte Kudüs’ü almak olduğu belli 
olmuştu. 

Şam bölgesindeki gelişmelerden ve Türklerin bölgedeki zayıf duru-
mundan istifade etmek isteyen Fâtımîler Kudüs’ü ele geçirmek üzere ha-
rekete geçti. Sultan Melikşâh tarafından Bizans gazaları yanı sıra Ahsa 
ve Bahreyn’deki Şiî-Karmatîlere karşı verdiği mücâdeleden dolayı, Artuk 
Bey’e ikta olarak verilen Kudüs (1086), Artuk Bey’in 1091’de ölümünden 
sonra babalarının hatırasına oğulları Emir Sökmen ve İlgazi’nin yöneti-
mine verilmişti. Şehri ele geçirmek isteyen el-Efdal, bölgedeki gelişmeler 
sebebiyle durumu zayıflayan Türklerin yeni bir taarruza dayanamaya-
                                                           
28 İbnu’l-Esîr X, s. 61; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye XII, Kâhire 1413/1992, s. 109. 
29 İbnu’l-Esîr X, s. 200; A. Arif Abdulğanî, Tarihu Umerâi Mekketi’l-Mükerreme, Beyrut 1413 

/1992, 433. 
30 Celâluddîn es-Suyûtî, Tarihu’l-Hulefa, Mısır 1371/1952, s. 427; Mahmûd Şâkir, et-Tari-

hu’l-İslâmî VI, Beyrut 1411/1991, s. 253; Bessam el-Aselî, Fennu’l-Harbi’l-İslâmî III, Beyrut 

1408/1988, s. 277. 
31 A. Maalouf, a.g.e., s. 56. 
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caklarını hesaplayarak ordusuyla şehri kuşatıp, kırk gün boyunca man-
cınıklarla dövmüş ve surları yıkmıştır. Halep ve Dımaşk’dan bekledikleri 
yardımı alamayan İlgazi ve Sökmen 1071’den beri Türklerin elinde olan 
şehri el-Efdal’a teslim etmek zorunda kalmışlardır (Temmuz 1098)32. 
Böylece Haçlılar yerine Türklerle savaşmayı tercih eden el-Efdal kendi 
açısından bir başarı elde etmiş olsa da gerçekte İslâm dünyasının Haçlı-
lar karşısında biraz daha zayıflamasına yardım etmiştir. 

Görünüşte el-Efdal ile anlaşmış gibi gözüken Haçlılar Şam bölgesin-
deki zaferlerinden sonra sözlerinde durmamış ve güneye doğru ilerleme-
ye devam etmişlerdir. el-Efdal’ın Kudüs konusunda onlara tanıdığı imti-
yazlar ve Hıristiyan hacılara sağlanan kolaylıkları görmezlikten gelerek, 
asıl niyetlerinin Kudüs’ü almak olduğunu gizlememişlerdir. Böylece Haç-
lılar yerine Türklerle savaşan el-Efdal’ın hataları siyasî bir çekişme ol-
maktan çıkmış ve bütün Müslümanları ilgilendiren önemli bir konu hali-
ne gelmişti. 

Kudus’ü ele geçirmek üzere ilerlemesine devam eden Haçlılar, Türkle-
rin göstermiş olduğu direnişi diğer topluluklardan görmedikleri gibi, tam 
tersine bazı kolaylıklar da görmüşlerdir. Nitekim Şeyzer emîri Haçlılara 
elçi göndererek kendi bölgesinden barış içinde geçmek kaydıyla yolları iyi 
bilen kılavuzlar ve ucuz erzak temin etmeyi teklif etmiştir. Bulunduğu 
mevki itibarı ile Haçlıların ilerleyişini durduramasa bile yavaşlatma im-
kânına sahip olan Hısnu’l-Ekrad kalesi33 sâkinleri kaleyi boşaltarak çe-
kilmişlerdir. Benzer şekilde Hama ve Trablus’un Arap asıllı emîrleri ken-
dilerine saldırılmaması karşılığı serbest geçiş izni vermişlerdir. Bahsedi-
len bu kolaylaştırıcı sebeplerden dolayı ciddi bir direnişle karşılaşmadan 
ilerlemelerini sürdüren Haçlılar Kudüs önlerine kadar geldiler ve el-Ef-
dal’ın komutanlarından İftihâruddevle tarafından savunulan şehri ku-
şattılar. Şiddetli bir kuşatmadan sonra beklediği yardımı da alamayan 
şehir fazla dayanamayarak Haçlıların eline geçti (15 Temmuz 1099)34. 

Kazandıkları zaferden başları dönen Haçlılar, zincirden boşanmış de-
liler gibi katliama başladılar. Önlerine çıkan herkesi; kadın, çocuk, erkek 
ve yaşlı demeksizin öldürdüler. Mescid-i Aksa’ya sığınanlar bile bu katli-
amdan kurtulamadı35. Bir hafta süren katliamda 70.000’den fazla insan 
öldürülmüştü. Öyle ki, Ömer Câmii’nde katledilen insanların akan kanı 
atlı bir süvarinin dizleri seviyesine kadar yükselmişti. Bu vahşetten 
                                                           
32 Abdulkerim Özaydın, “Afdal b. Bedr el-Cemâlî”, DİA X, s. 453; S. Runciman, a.g.e. I, 205. 
33 Bu kale Asi nehrinin suladığı ova ile Akdeniz kıyıları arasındaki stratejik bir dağ geçidini 

kontrol eder mahiyette müstahkem bir mevki olup “Kürtlerin Kalesi” anlamına gelmektedir. 

Bkz. Ph. Hitti, a.g.e. IV, s. 1026. 
34 İbnu’l-Cevzî IX, s. 108; Zehebî, el-İber II, s. 364; Ebu’l-Fidâ II, s. 211; S. Runciman, a.g.e. 

I, s. 206 vd. 
35 İbnu’l-Esîr X, s. 283. 
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Müslümanların kutsal şahsiyetlerinin kabirleri de kurtulamamış, Hz. İb-
rahim ve diğer evliyaların kabirleri yakılıp yıkılmıştı. Yahudiler de bu yı-
kımdan nasibini almış, onlar da sinagoglarına doldurularak topluca ate-
şe verilmiş, böylece şehir harabeye çevrilmişti36. 

Bu yağma ve kıtalden kendi dindaşları da nasibini almıştır. Öldüre-
cek Müslüman kalmadıktan sonra büyük bir törenle Hz. İsa’nın gömülü 
olduğuna inandıkları Kutsal Mezar kilisesine gitmişlerdir. O güne kadar 
bütün Hıristiyanların ortak ayin yaptıkları bu kiliseye Doğu kilisesine 
bağlı (Rum, Ermeni, Kıpti, Süryani vb.) Hıristiyan grupları sokmadıkları 
gibi, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip öldüğü haçın yerini söylemeyen rahipleri 
tutuklayarak işkence etmişlerdi37. 

Bütün bunlar olurken Kudüs’e yardım için yola çıkan el-Efdal yirmi 
gün sonra ancak bölgeye ulaşabilmişti. Frankların niyetini öğrenmek ve 
onlara bölgeyi terk etmeleri için teklif götürmek üzere elçi göndermiş, fa-
kat aldığı tek cevap üzerine gönderilen Haçlı kuvvetleri olmuştur. Bekle-
mediği anda saldırıya uğrayan el-Efdal, on binden fazla kayıp vererek 
Askalan’a sığınmak zorunda kalmıştır. Frankların saldırılarından korun-
mak için bölgedeki ağaçlık alanlara sığınanlar bile ağaçların ateşe veril-
mesiyle yakılmak suretiyle yok edilmişlerdir38. Türklerin elinden Kudüs’ü 
alarak başarı kazandığını zanneden el-Efdal, bunun gerçek başarı olma-
dığını görmenin yanında, Haçlılar karşısında pasif kalmanın ötesinde 
onlarla ittifak yapmanın karşılığını acı, katliam ve bölgenin Müslümanla-
rın elinden çıkması olarak gördü39. 

Haçlılar, deniz ve kara yoluyla aldıkları takviye sonucunda hâkimiyet-
lerini güçlendirip, yeni topraklar zapt etmeye başladılar. Şiî-Fâtımîlerin 
İslâm dünyasındaki olumsuz davranışlarından sonra Halep Selçuklu 
Meliki Rıdvan’ın beceriksizliği ve yaptığı hatalar Haçlıların Şam ve Filis-
tin’de yerleşip, genişlemelerine sebep oldu.  

Haçlılar ele geçirdikleri kale ve kentlerle âdeta Halep’i çevirecek konu-
ma gelmişlerdi. Maksatları bu şehri alarak buradaki Selçuklu Melikliğine 
son vermekti. Melikşâh’dan sonra başlayan taht kavgaları sebebiyle Sel-
çukluların Haçlılara karşı gerekli direnci gösterememesi onların işini ko-
laylaştırmaktaydı40. 

Haçlılara karşı koyacak gücü olamayan Melik Rıdvan, onlara karşı 
destek almak maksadıyla Halep bölgesinde Bâtınîlerin yerleşmesine yar-
dım ettiği gibi Efamiye kalesinin Bâtınîlerin eline geçmesine de göz yum-
muştur. Daha sonra bu kale Haçlılar tarafından ele geçirilerek Halep’e 
                                                           
36 S. Runciman, a.g.e. I, s. 220 vd.; A. Altınay, a.g.e., s. 53; A. Maalouf, a.g.e., s. 60 vd. 
37 S. Runciman, a.g.e. I, s. 221 vd.; A. Maalouf, a.g.e., s. 61 vd. 
38 İbnu’l-Esîr X, s. 286; A. Maalouf, a.g.e., s. 62. 
39 Abdulkerim Özaydın, “a.g.m.”, s. 453. 
40 Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, Ankara 1989, s. 192, 196. 
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karşı önemli bir baskı merkezi haline getirilmiştir41. Haçlılar ilerlemeleri-
ni sürdürerek Halep civarını işgal edilip, şehir kuşatılacak duruma gelin-
ce, halkta büyük bir korku ve ümitsizlik oluştu. Kendilerine yardım ede-
bilecek tek kuvvet Büyük Selçuklu Sultanı Mehmet Tapar idi. Bu mak-
satla şehir halkını temsilen tüccar, fakîh ve sûfîlerden oluşan bir grup 
Bağdât’a gitti. Bağdât’a giden grup gelişen olayların önemine dikkat çek-
menin yanında, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği kanaatinde olmalı-
lar ki, durumlarının vahametini anlatmak için sultanın câmisine gidip 
feryadı figan içerisinde Haçlılara karşı yardım isteyip, minberi parçaladı 
ve halkı Cuma namazından menettiler. İkinci cumada halîfenin câmisine 
giderek benzeri şeyleri burada da tekrar ettiler42. 

Halep heyeti yeterince dikkat çekmiş olmalı ki, halîfe bunlarla ilgile-
nerek, bu heyeti, bu sırada Bağdât’da bulunan Sultan Mehmet Tapar’ın 
yanına gönderip, onların dertleriyle ilgilenmesini istedi. Heyetin talebine 
halîfenin isteği de katılınca Sultan Mehmet Tapar Haçlılara karşı hareke-
te geçme kararı alarak, emîrlerine Musul emîri Mevdud’un başkomutan-
lığında Şam’ın kuzeyinde toplanmaları emrini verdi (1111). Sultanın emri 
üzerine toplanan Selçuklu kuvvetleri Haçlıların elindeki Tellü Bâşir’i43 
ele geçirmek üzere kaleyi kuşattılar. Kale düşmek üzere iken Tellü Bâşir 
Senyörü Joscelin De Courtanay, birtakım hediyeler sunarak ve vaatlerde 
bulunarak Merağa emîri Ahmedîl’iyi kandırdı. Haçlılara kanan bu emîr, 
diğer emirlerin muhalefetine rağmen, Selçuklu ordusunun önemli bir 
kısmını oluşturan askerleriyle birlikte kuşatmadan vazgeçerek kale 
önünden uzaklaştı44. Merağa emîrinin bu şekilde Haçlılarla anlaşması ve 
Müslümanlara ihanet etmesi sebebiyle Selçuklu kuvvetleri bir şey yapa-
madan dağılmak durumunda kaldılar. Selçuklu komutanları arasındaki 
sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar Haçlıların işine yaramış, onların daha faz-
la toprak kazanmalarına ve güçlenmelerine zemin hazırlamıştı. 

Haçlıların Şam bölgesinde faâliyetlerine hız verdikleri bu dönemde, ikinci 
bir grubun da faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ve nüfuzlarını artırma çabası içe-
risine girdikleri görülmüştür. Bu grup, özellikle Melik Rıdvan döneminde 
faaliyetlerini yoğunlaştıran Bâtınîlerdir. Üstelik bu grup hem düşman ola-
rak gördükleri Selçuklulara hem de Nizâr’ın kâtili el-Efdal’e bozgun üstüne 
bozgun yaşatan Haçlıların bölgeye gelişinden hoşnut idiler45. 

Melik Rıdavan’ın 1113’de ölümünden sonra yerine oğlu Alp Arslan 
geçmişti. Alp Arslan, Halep bölgesindeki Bâtınî faaliyetlerinden rahatsız-
                                                           
41 İbnu’l-Esîr X, s. 410; İbnu’l-Adîm, a.g.e., s. 90; A. Sevim, a.g.e., s. 202, 213 vd. 
42 İbnu’l-Esîr X, s. 482. 
43 Haleb’in kuzeyinde önemli bir kaledir. Bkz. Y. el-Hamevî, Mucemu’l-Buldân II, s. 47. 
44 İbnu’l-Kalânisî, a.g.e., s. 276; Abdülkerim Özaydın, Sultan Mehmet Tapar Devri Selçuklu 

Tarihi (498-511/1105-1118), Ankara 1990, s. 110 vd. 
45 A. Maaalouf, a.g.e., s. 103 vd. 
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lık duymaktaydı. Sultan Mehmet Tapar’ın da desteğini alarak Halep böl-
gesindeki Bâtınîlere karşı bir temizlik harekâtında bulunmuştu. Bu ten-
kilden kurtulabilen bazı Bâtınîler Haçlılara sığınmışlardı46. Alp Arslan 
daha sonra Dımaşk emîri Toğ Tekin’le işbirliği yaparak bölgedeki konu-
munu güçlendirmişse de bir yıl sonra kendi adamlarınca öldürülmüştü. 

Haçlıların Şam bölgesindeki hâkimiyetlerini genişletirken Dımaşk 
emîri Toğ Tegin civar bölgelerden gelen Bâtınîlerin de desteğiyle Haçlılara 
karşı başarısız bir hücumda bulunmuştu (1126). Daha sonra Halep’teki 
Bâtınî reislerinden Behram, Halep emîri Necmeddîn İlgâzi b. Artuk’un 
tavsiye mektubuyla birlikte Dımaşk’a gelerek Haçlılara karşı etkili olabil-
mek için Latin krallığı hududunda olan Bânyâs kalesinin kendisine ve-
rilmesini istemişti. Toğ Tegin Bâtınîlere asla güvenmemesine rağmen ve-
ziri el-Mazdegânî’nin telkinleriyle, aynı zamanda Haçlılara karşı destek 
almak maksadıyla bu kaleyi Bâtınîlere verdi. Kaleye yerleşen Bâtınîler 
burasını âdeta ikinci bir Alamut haline getirerek Şam bölgesindeki faali-
yetlerin üssü haline dönüştürdüler47. 

Toğ Tegin’in 1128’de ölümünden sonra yerine oğlu Böri’nin geçmesiy-
le birlikte Bâtınîleri gizlice destekleyen vezir el-Mazdegânî daha rahat ha-
reket etmeye başlamıştır. Kalenin idareciliğine getirilen Behram el-Este-
rebâzî’nin gayretleriyle Dımaşk bölgesinde Bâtınîlerin sayısı çoğalmış, ele 
geçirilen yedi adet yeni kaleyle birlikte bölgedeki hâkimiyetleri sağlam-
laştırılmıştı. Bâtınîler, Bânyâs kalesini tahkim edip güçlendirerek, fikir-
lerine muhâlif âlimlere ve Sünnîlere karşı saldırı üssü olarak kullanma-
ya başlamışlardı48. Bu arada kale komutanı Behram ölmüş, yerine İsma-
il el-Acemî adlı şahıs geçmişti. el-Mazdegânî Behram’dan sonra İsmail’e 
de aynı desteği sağlamaktan kaçınmadığı gibi, Ebu’l-Vefâ adlı bir şahsı 
da Dımaşk’ta onların temsilciliğine getirmişti49. 

Selçuklu hâkimiyetine karşı biri içten diğeri dıştan mücâdele eden bu 
iki güç merkezi; yani Bâtınîler ve Haçlılar, ortak düşman olarak gördükleri 
Selçuklulara karşı “düşmanımın düşmanı dostumdur” felsefesine göre ha-
reket ederek, birbirlerinin çıkarlarına zarar vermekten kaçınmışlardır. Her 
iki güç Şam bölgesinde faaliyetlerini yoğunlaştırınca ister istemez belirli 
noktalarda birleşme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu sebepten olsa gerek ki, 
Bâtınîlerin ve Haçlıların aynı gaye için birleştiklerini tarihi kaynaklardan 
tespit etmek mümkündür. Bunun en güzel misali Dımaşk’ı Haçlılara tes-
lim etme girişimi ve Bânyâs kalesinin Haçlılara teslim edilmesidir. 

Vezir el-Mazdegânî ve onun desteğinde iyice güçlenen Bâtınîler, Dı-
maşk bölgesinde artan güçlerinden bölge halkının rahatsızlık duymakta 
                                                           
46 İbnu’l-Esîr X, s. 499; A. Sevim, a.g.e., 226 vd. 
47 Ebu’l-Fidâ III, s. 2; C. Alptekin, a.g.e., s. 79 vd. 
48 Zehebî, el-İber II, s. 418. 
49 İbnu’l-Esîr X, s. 656. 
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olduğunu görmüş, emîr Böri ve yakın çevresinin de kendilerinden şüp-
helenmeye başladıklarını hissederek kendilerini tehdit altında hissetme-
ye başlamışlardı. Buna karşılık Haçlıların ne pahasına olursa olsun şeh-
ri ele geçirmek için kararlı olduklarını da görmüş ve mevcut durumu de-
ğerlendirerek bundan karlı çıkmak için harekete geçmişlerdi. Vezir el-
Mazdagânî Haçlılarla yazışarak, Sur liman kentinin kendilerine verilmesi 
karşılığında Dımaşk merkezini onlara teslim etmeyi teklif etti50. 

Bâtınîler açısından Sur liman kenti, yapmayı düşündükleri faaliyetler 
açısından önemli bir konumda idi. Bu liman kentini ele geçirirlerse deniz 
yolunu da kullanarak diğer bölgelere daha çabuk yayılma imkânı bulabi-
leceklerdi. Ayrıca kendilerinin meşru halîfe olarak gördükleri Nizâr’ı öl-
dürerek yerine kardeşi Mustalî’yi halîfe yapan el-Efdal ve onun hâkim ol-
duğu Mısır topraklarına daha rahat ulaşıp karşı mücâdeleyi yürütebile-
ceklerdi51. 

Yapılan görüşmeler sonucunda şehrin teslim planında anlaşmaya va-
rıldı. Buna göre: Bir cuma günü Müslümanlar Cuma namazı için câmide 
oldukları sırada, Bâtınîler, câmilerin kapılarını dışarıdan kapatacak ve 
Müslümanların dışarı çıkmalarını engelleyeceklerdi. Buna mukabil şeh-
rin kapılarını açarak Haçlıların kolayca şehri ele geçirmelerini sağlaya-
caklardı. 

Dımaşk şahnesi Yusuf b. Firûz ve Şehir reisi Mufarric b. el-Hasan es-
Sûfî’nin de desteğini alarak iyice güçlenen emîr Böri yakın adamları vası-
tasıyla bu menfur planı haber almıştı. Bu durum karşısında hiç vakit 
kaybetmeyen Böri, Haçlılar harekete geçmeden önce davranarak şehir-
deki Bâtınîleri tenkile başlamıştır. 4 Eylül 1129 günü iç kalede yaptığı 
toplantıda huzura çıkan vezir el-Mazdegânî’yi emîrlerin ve sarayın ileri 
gelenlerinin önünde öldürtüp başını kale kapısından astırdı. Vezirin öl-
dürüldüğünü duyan ve beldeleri için tasarlanan hain planı öğrenen Dı-
maşk halkı da Bâtınîlere karşı harekete geçerek şehirde Bâtınî katliamı 
başlattı. Ele geçirdiklerini öldürüp, evlerini yaktılar. Şehirdeki Bâtınî 
tenkili o gün akşama kadar sürdü. Yakalanan bütün Bâtınîler Dımaşk 
surlarında çarmıha gerildiler. Bâtınîlere karşı başlatılan bu temizlik ha-
rekâtında 6.000 ile 20.000 arasında Bâtınî katledilerek, Dımaşk üzerin-
deki menfur emellerine engel olunmuştur. Bâtınîlere karşı büyük bir 
mücâdele örneği veren Reis Mufarric es-Sûfî’ye bu hizmetine karşılık 
“Muhyi’d-Dîn” ünvan verilerek el-Mazdegânî’nin yerine vezirliğe getiril-
miştir52. 
                                                           
50 İbnu’l-Esîr X, s. 656; Zehebî, el-İber II, s. 418; C. Alptekin, a.g.e., s. 96. 
51 A. Maalouf, a.g.e., s. 110. 
52 Şihâbuddîn el-Kalkaşandî, Subhu’l-A’şâ fî Sınâati’l-İnşâ I, (tah. M. Hüseyn Şemsüddîn), 

Beyrut 1407/1987, s. 157 vd.; el-Azîmî, a.g.e., s. 53; İbnu’l-Kalânisî, s. 7 vd.; C. Alptekin, 

a.g.e., s. 96 vd. 
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Bütün bu olaylar cereyan ederken gelişmelerden haberi olmayan Haç-
lılar, yapmış oldukları anlaşmanın gereği olarak Dımaşk’ı almak üzere 
harekete geçtiler. Haçlı ordusunda sadece Filistin bölgesinden değil, An-
takya, Urfa ve Trablusşam bölgesinden toplanmış 10.000 kadar atlı ve 
yaya asker yanında çok fanatik görüşlere sahip olan Tapınak Şövalyeleri 
de vardı. Buna karşılık Emîr Böri, Arap ve Türklerden oluşan 8.000 kişi-
lik askeriyle Haçlılara karşı harekete geçti. Türk öncüleri Dımaşk’a doğ-
ru ilerleyen Haçlılardan önemli bir miktarının Havran bölgesinde yağma 
ve çapul işleriyle uğraştığını haber verince, durumdan faydalanmak iste-
yen Böri, Haçlılar üzerine şiddetli bir hücum gerçekleştirerek onları ye-
nilgiye uğratıp, 10.000 hayvan ve üç yüz esir ele geçirdi. Bu yenilgi geri-
ye kalanların gözünü korkuttuğu işin ağırlıklarını ateşe vererek geri çe-
kilmek zorunda kaldılar53. Böylece Bâtınîlerin desteğiyle gerçekleştirmek 
istedikleri planları boşa çıkarılmış oldu. Bu hezimeti sindiremeyen II. 
Baudouin, Dımaşk’a karşı yeni saldırı için asker toplamaya başlamışsa 
da sonbahar yağan şiddetli yağmurlarla Haçlı karargâhı âdeta bataklığa 
dönüşmüş ve içine ölüm korkusu düşen Kudüs kralı geri çekilmek zo-
runda kalmıştır54. 

Dımaşk’ta cereyan eden bu olaylar üzerine suçüstü yakalanan ve iha-
netleri ortaya çıkan Bâtınîlerin civar bölgelerdeki yandaşları telaşa kapıl-
dılar. Gelişmelerden kötü akıbetin kendisine yaklaştığını hisseden Bân-
yâs hâkimi İsmail, Haçlılara haber göndererek kaleyi onlara teslim et-
mek istediğini bildirdi. Kudüs-Dımaşk yolunu denetleyen ve savunma 
açısından güçlü bir konumu olan bu kalenin ele geçirilmesini bölgedeki 
hâkimiyetleri açısından son derecede faydalı gören Haçlılar bu teklifi 
memnuniyetle karşıladılar. Kale Haçlılara teslim edilirken, İsmail ve 
adamları da Haçlılara sığındı55.  

Böylece Selçuklu hâkimiyetine karşı Haçlılarla birleşebilen ve Müslü-
manlarına aleyhine Hıristiyanlarla ittifak yapabilen Bâtınîler, Dımaşk’ı 
Haçlılara teslim etme girişiminden sonra bölgedeki ikinci ve en önemli 
ihanetlerini de göstermiş oldular. 

Haçlılarla işbirliği yapan ve ülkesine ihanet eden Bâtınîlere karşı mü-
câdele eden emîr Böri onların intikam almalarına karşı tedbir almaktan 
da geri durmamıştır. Buna rağmen Alamut’dan gönderilen bir Bâtınî fe-
dâisi Böri’nin Horasanlı askerlerden kurmuş olduğu muhafız birliğinin 
içine kadar sızmış ve 6 Haziran 1132’de Böri’yi hançerleyerek şehit et-
miştir56. Bu ve benzeri cinayetler Türklerin Haçlı işgaline karşı koymak 
                                                           
53 İbnu’l-Esîr X, s. 657; Ebu’l-Fidâ III, s. 2 vd.; A. Maalouf, a.g.e., s. 110 vd. 
54 A. Maalouf, a.g.e., s. 111. 
55 İbnu’l-Esîr X, s. 656; Ebu’l-Fidâ III, s. 2 vd.; İbnu’l-Kalânisî, a.g.e., s. 7 vd.; Yusuf Ğavâ-

nime, Gulatu’ş-Şia’l-Bâtıniyye fî Bilâdi’ş-Şâm, Amman 1981, s. 28 vd. 
56 İbnu’l-Esîr X, s. 670; C. Alptekin, a.g.e., s. 97, A. Maalouf, a.g.e., s. 111. 
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için ihtiyaç duydukları büyük enerjiyi kemiren ve onları zayıf duruma 
düşüren cüzzam hastalığı gibi bir rol oynamıştır57. 

Sonuç olarak, kendileri de Müslüman olmalarına rağmen Şiî-Fâtımî-
ler, Sünnîlere düşmanlıklarından ötürü, Sünnî İslâm’ın temsilcisi olan 
Selçuklular aleyhine birtakım olumsuz davranışlarda bulunmaktan ka-
çınmamışlardır. Bu davranışlarının en vahim olanı ise tüm Müslümanla-
rın aleyhine sonuçlar doğuracak olan Haçlılarla olan ittifaklarıdır. Bu-
nun sonucunda Haçlılar Kudüs’ü ele geçirmiş ve Şam bölgesine yerleş-
mişlerdir. Fâtımîlerden bazı noktalarda görüşlerinin ayrı olmasına rağ-
men, aynı inancı paylaşan ve Sünnîlere düşmanlıkta Fâtımîlerden daha 
ileri seviyede olan Bâtınîler (İsmâîlî-Nizârîler) ise Sünnî hâkimiyete karşı, 
içten çökertmeye yönelik çalışmaların yanında, İslâm’ın düşmanı Haçlı-
larla fiilî işbirliğine girmek ve Selçuklu topraklarının onların eline geçme-
si gibi olumsuz davranışlar göstermekten geri kalmamışlardır. 

Bütün bunlar, bazı siyasî ihtirasların ve yanlış düşüncelerin nelere 
mal olabileceğini göstermenin yanında, şahsi çıkarlarını toplum menfa-
atlerinin önünde tutan insanların meydana getirebileceği zararları da 
göstermektedir. Aynı zamanda, inanç ve ideal birliği olmayan toplumla-
rın, başka merkezler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kolayca 
ayrıştırılıp bölünebileceğinin de kendi tarihî tecrübemizdeki uygulama-
sıyla görülmesidir. 
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Osmanlı Kanunnameleri, içerdikleri ayrıntılar bakımından diğer dev-
letlerinkiyle mukayese edilemeyecek kadar zengin bir içeriğe sahiptir. Ait 
oldukları yerin sosyal, ekonomik, kültürel, coğrafik gibi özellikleri dikkate 
alınarak hazırlanan bu metinler araştırmacılara zengin malzeme sun-
maktadır. Bu çalışmamızda biz İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır kanunna-
melerinden yola çıkarak adı geçen yerlerin ekonomik yapısı hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunacağız. 
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According To Province Kanunnames The Economical Structure 
In The Ottoman Empire  

(Inebahti, Rodos And Diyarbakir Examples) 
Ottoman Kanunnames from the point of view of their content have 

had a various content that can not be compared with the other countries. 
These contents which were prepared by taking into consideration their 
social, economical, cultural and geographical properties, have presented a 
wealthy material to the searchers. In this report, we’re going to evaluate 
about the economical situation of the metioned places by the help of Ine-
bahti, Rodos and Diyarbakir Kanunnames. 

Key words: İnebahtı, Rodos, Diyarbakır, Economical Structure, Com-
merce, Agriculture, Apiculture, Fishery. 
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Giriş 

Osmanlı Devleti sancak kanunnamelerinden, Osmanlı toplumunun 
sosyal ve ekonomik hayatına dair bilgi elde etmek ve bu konular hakkın-
da değerlendirmelerde bulunmak mümkündür. Kanunnamelerin bazı 
maddeleri ilgili oldukları hususlara dair ayrıntılı bilgi içerdiğinden, o hu-
suslar hakkında doğrudan değerlendirmelerde bulunmaya imkân ver-
mektedir. Bazılarıysa daha az bilgi içerdiğinden dolayı, ilgili oldukları 
hususlar hakkında ancak ipuçlarıyla değerlendirmelerde bulunmayı 
mümkün kılabilmektedir. 

Konumuza kaynaklık teşkil eden sancak kanunnameleri, İnebahtı 
Sancağı Kanunnamesi, Rodos Sancağı Kanunnamesi ve Diyarbakır Vila-
yeti Kanunnamesi’dir. Bunlardan İnebahtı’ya ait kanunname 927/1520, 
Rodos Kanunnamesi 937/1530 ve Diyarbakır Kanunnamesi ise 947/ 
1540’ta kaleme alınmıştır1. Aralarında onar yıllık zaman dilimi bulun-
makla beraber, kanunnamelerin uzun süre yürürlükte kalmış olmaların-
dan dolayı, onlara dayanılarak yapılacak değerlendirmelerin sağlıklı ola-
cağını söylemek herhâlde yanlış olmayacaktır. Bu çalışmamızda İnebah-
tı, Rodos ve Diyarbakır’a ait kanunname metinleri ışığında 16. yüzyılın 
ilk yarısında, bahsedilen yerlerin ekonomik yapısı hakkında fikir edin-
meye çalışacağız. 

1. Geçim Kaynakları 

Osmanlı İmparatorluğu’nun genelinde olduğu gibi, İnebahtı, Rodos ve 
Diyarbakır’da da halkın temel geçim kaynaklarının başında hayvancılık 
gelirdi. Genellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bu yerlerde et, 
süt ve yünü için koyun, keçi, inek; taşımacılık ve nakliye işinde kullanıl-
mak için beygir (bârgir) ile at; ziraat için öküz ve bunların dışında gayri-
müslimlerce domuz beslenirdi. 

Bu üç yerden İnebahtı’da, koyun, keçi, inek, beygir, at, öküzle domuz 
beslendiği ve bazen bu hayvanların İnebahtı’ya deniz yoluyla dışarıdan 
getirilip satıldığı, kanunnameye konulan gümrük tarifelerinden anlaşıl-
maktadır. Koyun için otlak ve kışlak vergisinden bahsedildiği göz önünde 
bulundurulursa, İnebahtı’da konar-göçerlere ait koyun sürülerinin bu-
lunduğu da düşünülebilir. Yine kanunnamede zikredilmemiş olmakla 
beraber, burada kümes hayvanlarının da beslendiği söylenebilir. Rodos 
halkı, adada genellikle koyun ve domuz (canavar) beslerdi. Bununla bir-
likte kanunnamenin gümrük tarifesi bölümünde adaya dışarıdan at, sı-
ğır, katır ve eşek gibi yük hayvanlarının getirildiği anlaşılmaktadır. Ayrı-
ca bir vergi unsuru olan ve ispenç vaktinde ev başına birer adet olarak 
alınan tavuk da, adada beslenen kümes hayvanı olarak kayıtlara geç-
                                                           
1 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, İstanbul 1992, V. 414-418 (İnebahtı Kanunna-

mesi), 431-433 (Rodos Kanunnamesi), 437-451 (Diyarbakır Kanunnamesi). 
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miştir. Diyarbakır’da ise, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri gibi coğrafik 
faktörlerin elverişli olmasından dolayı, koyun sürüleri yaygın olarak bes-
lenirdi. Bu yüzden Diyarbakır Kanunnamesi’nin koyunlarla ilgili yaylak 
ve kışlak faslı oldukça ayrıntılıdır. Davar ve binek hayvanlarının da bu-
lunduğu Diyarbakır’da domuz beslenmezdi. Adı geçen yerleşim yerlerinin 
her üçünün halkı da arıcılıkla uğraşırdı. Arıcılık hem yerleşim merkezle-
rinde, hem de dağ ve kırlarda yapılırdı. Bunun dışında denize kıyısı ol-
masından dolayı İnebahtı ve Rodos’ta yaşayan halktan balıkçılıkla uğra-
şanlar bulunurdu. Avlanan balıklar iskelede satıldığı gibi, yaş ve kuru 
olarak pazarda da satılırdı. 

İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır’da yaşayan halkın bir diğer temel geçim 
kaynağı olan tarım, kanunnamelerde ayrıntılı olarak yer alan konuların 
başında gelmektedir. İnebahtı Kanunnamesi’nde, bilhassa bac vergisi 
bahsinde pazara getirilen tarım ürünlerinden söz edilirken, burada, “gal-
lât” olarak adlandırılan tahıllardan başka, burçak, darı, mercimek, pa-
muk, keten, çeltik tarımı ve bağcılık yapıldığı; bostanlarda soğan, kabak, 
hıyar, lahana, hadravat (yeşillik) gibi sebzelerin ekildiği ve kavun, kar-
puz, incir, kestane, koz (ceviz) gibi meyvelerin yetiştirildiği anlaşılmakta-
dır. Rodos’ta, kanunnamenin bağcılık hakkında verdiği tafsilattan dolayı 
bağcılığın yaygın olarak yapılmakta olduğu tahmin edilebilir. Ada’da ay-
rıca “hâssa bağları”nın olduğu da görülmektedir. Bundan başka Rodos’-
ta hububat ziraati yapıldığından, bostan ve bahçelerin varlığından bah-
sedilmekle beraber, ekilmekte olan sebzeler ve yetiştirilmekte olan mey-
velerin türüyle ilgili herhangi bir ayrıntı kanunnamede yer almamakta-
dır. Diyarbakır’daysa halkın başta arpa, buğday olmak üzere hububat zira-
ati yaptığı, meyve ağaçlarına sahip olduğu ve bostan ektiği görülmekle bera-
ber, meyve ve sebzelerin türü hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır’da yaşayan halkın belli başlı geçim 
kaynaklarından bir diğeriyse ticaretti. İnebahtı’da ticarî faaliyetler bağla-
mında alım-satıma konu olan başlıca mal ve ürünler şunlardı: 

İçecekler (şıra, şarap), tahıllar (buğday, arpa, pirinç, burçak, darı, 
mercimek), sebzeler (kabak, hıyar, lahana, soğan), meyveler (kavun, kar-
puz, yaş incir, kuru üzüm, kestane, ceviz), yiyecekler (et, tuz, peynir, 
bal, yağ, iç yağı, yaş balık, kuru balık), ağaç ürünleri (kiriş ağacı, çıra, 
tahta, mertek), deri ürünleri (sahtiyan [yumuşak deri], su sığırı gönü, ta-
baklanmamış koyun ve keçi derisi), giyecekler (kepenek, kebe [aba], sa-
çaklı kebe, papuç, keten bezi, çuka, keten, çekirdekli ve çekirdeksiz pa-
muk), kap-kacak (hereni [küçük kazan], bakraç), hayvanlar (koyun, keçi, 
öküz, inek, at ve beygir) ve diğer emtia (kına, erkek ve kadın esirler). 
Bunların dışında İnebahtı’da gemi alım-satımı ve diğer ülkelere şarap ih-
racatı da yapılırdı. 

Rodos’taysa hem dışarıdan adaya hem de adadan kaleye canlı hayvan 
ticareti yapılırdı. Adaya koyun, kuzu, keçi, sığır, at, katır, eşek gibi hay-
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vanlar getirilip satılırdı. Bunun yanı sıra ada halkı, peynir, un, meyve, 
şıra ve bunun benzeri temel gıda maddelerini sur içine getirip satardı. 
Esir satışının yapıldığı Rodos’ta, iskelede balık satışının da eksik olmadı-
ğı görülmektedir. 

Diyarbakır Kanunnamesi’nde yer alan “der beyân-ı ihtisâb” ve “der 
beyân-ı rüsûm-i asesiyye” fasıllarının tamamen şehirdeki ticaret ehli ve 
ticaret hayatıyla ilgili kısımlar olması ve aynı zamanda Diyarbakır’ın, 
kervanların yoğunlukla kullandığı Diyarbakır-Musul ticaret yoluna sahip 
olması2, hiç şüphesiz burada canlı bir ticarî hayatın varlığına işaret et-
mektedir. Ancak, gerek bu iki kısımda ve gerekse kanunnamenin diğer 
kısımlarında, ticarete esas olan mal ve eşyalara dair -ekmekçiler ve aşçı-
lar dışında- ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Ayrıca kanunnamede bac vergi-
siyle ilgili hususun bulunmayışı da bu konuda yorum yapmaya imkân 
vermemektedir. 

2. Vergiler 

İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır’da yaşayan halktan alınan başlıca ver-
giler çift, ispenç, arusiye, kovan, ganem, otlak, bennak, asiyab, deştban-
lık, otluk, ırgadiye, dönüm, çiftbozan, öşür, salarlık, bac, gümrük, asesi-
ye, ihtisap gibi vergilerdi. Bu vergilerin, bahsedilen yerlerdeki uygulama-
larını biraz daha ayrıntılı ele almak yararlı olacaktır: 

Çift: Osmanlı İmparatorluğu’nda halktan alınan temel vergilerden bi-
risiydi. Önceleri Müslüman olsun, gayrimüslim olsun tüm halktan alı-
nan bu vergi3, zamanla gayrimüslimlerin aynı mahiyetteki ispenç vergisi 
ödemesinden sonra, sadece Müslüman ahaliden tahsil edilen bir vergiye 
dönüştü. En az yarım çiftlik kadar elinde işleyecek toprağı bulunan 
Müslüman reayanın verdiği bu verginin miktarı, bulunulan yere göre de-
ğişiklik arz ederdi. Arazinin verimli veya çorak oluşu bu miktarın belir-
lenmesinde esas alınırdı. On-elli akça arasında değişmekte olan çift res-
mi4, kulluk akçası veya raiyet resmi olarak da adlandırılırdı5. Müslüman 
köylülerin elinde bulunan çiftliklerin âlâ, evsat ve edna olmasına göre 
tespit edilen ve çeşitli yükümlülüklerin bir toplamı olan bu vergi6 şahsî 
bir vergi ya da hane vergisi olarak da kabul edilirdi7. Çiftlik sahibi bu 
vergisini nakdî olarak ödeyebildiği gibi, kanunnamelerde “kulluk hidmet-
                                                           
2 Nejat Göyünç, Mardin Sancağı, İstanbul 1969, s. 125. 
3 Halil İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, Ankara 1959, XXIII/92, 603. 
4 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Anka-

ra 1995, s. 107. Bir başka kayda göre ise bu miktar yirmi-altmış akça arasında değişmek-

teydi (Bk. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, İstanbul 1980, I, 790). 
5 İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, s. 581. 
6 Barkan, “Çiftlik”, İA., VIII, 392. 
7 İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, gös. yer. 
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leri” olarak belirtilen yedi hizmeti yerine getirerek de ödeyebilirdi8. Dev-
let, temel vergilerinden biri olmasından dolayı, bu verginin tahsilinde 
esas alınan arazilerin, yani çiftliklerin parçalanmamasına özen gösterir-
di. Bu toprakların veraset yoluyla intikali halinde en fazla yarım çift ola-
rak ikiye taksimine müsaade edilirdi9. Şehirli çiftlik sahiplerinden arazi-
lerini bırakanların çiftlik resmi ödeme mükellefiyetinin düşmesine rağ-
men, köylü halk genellikle böyle bir imkândan mahrumdu10. Çift resmi 
yıllık bir vergi olup, her yılın Mart ayının başlarında tahsil edilirdi11. 

İnebahtı’da yaşayan Müslüman halktan çift resmi olarak, tam bir çift-
liği olandan yirmi iki, yarım çifti olandan on bir akça alınmasına karşın; 
Diyarbakır’da, bu vergi miktarı, tam çift yazılan Müslümandan elli akça 
ve yarım çift yazılandan yirmi beş akça olarak alınırdı. Aynı verginin 
1531’de, Manisa’daki Müslüman halktan tam çiftlik için otuz üç akça, 
yarım çiftlik için on altı buçuk akça olarak tahsil edilmiş olması12, bu 
verginin nispetindeki farklılığın bölgelere göre değişiklik gösterdiğini is-
patlamaktadır. 1530 tarihli Rodos Kanunnamesi’nde, adadaki halktan 
çift resmi alındığına veya alınacağına dair herhangi bir kayıt yoktur. Bu 
durumun muhtemel sebeplerinden birisi, Rodos’un, kanunnamenin ya-
zılışından sekiz sene önce fethedilmiş olması13 ve o tarihlerde adada he-
nüz kayda değer oranda Müslüman ahalinin bulunmayışı olabilir. İkinci 
ve daha önemli sebep ise, ispenç konusunda da değinileceği gibi, düş-
man saldırılarına açık bir konumda olan ada halklarının bazı görevler 
karşılığı çift veya ispenç vergisinden kısmen ya da tamamen muaf olması 
durumuydu. 

İspenç: Aslı spezna olup Romalılara ait bir vergi adı olan ispenç14, 
Sultan I. Murad’dan beri gayrimüslimlerden tahsil edilen ve Müslüman-
lardan alınan çift vergisinin dengi olan bir vergiydi15. Yirmi beş akça ola-
rak alınan bu verginin tahsil dönemi de çift resminde olduğu gibi Mart 
ayının ilk günleriydi. Büluğa ermiş her gayrimüslimden alınan ispenç 
vergisi örfî bir baş vergisi olup, yalnız yerleşik köylüden değil, aynı za-
manda göçebeler, şehir ve kasaba halkından da alınırdı16. Kendisinden 
ispenç resmi alınan Yahudi ve Hristiyan reayadan ayrıca çift akçası veya 
bu verginin diğer şekilleri olan bennak, mücerret, boyunduruk resmi ta-
                                                           
8 İnalcık, “Çift Resmi”, DİA., VIII, 309. 
9 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu-Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1993, s. 38. 
10 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, s. 39. 
11 Göyünç, Mardin Sancağı, s. 138. 
12 Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989, s. 229. 
13 Fetih-nâme-i Cezîre-i Rodos, Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi, nr. 757, vr. 131b. 
14 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, haz. Midhat Sertoğlu, İstanbul 1992, s. 8. 
15 Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s. 107. 
16 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, s. 57-58. 
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lep edilmezdi17. Gayrimüslimlerin bazıları bu verginin bir kısmından ya 
da tamamından muaf olabilirlerdi. Askerî olan voynuklar ve doğancılar, 
Egedeki düşman saldırısına açık olan bazı adalarda yaşayan halk bu 
vergiden muaftılar. Maden ocaklarında çalışanlar genellikle bu vergiden 
ya muaftılar ya da on iki ile altı akça öderlerdi. Eflâklar ve Floriciler çe-
şitli hizmetlerle aidat karşılığında ödedikleri toptan vergiden ve Doğu 
Anadolu’daki bir kısım Ermeniler maktu olarak ödedikleri murahhasiy-
yeden dolayı ispençten muaftılar. Derbentçi, pasban, ases, keştiban, tuz-
cu, köprücü olarak vazife yapan gayrimüslimlerse bu verginin bir kısmın-
dan muaftılar18. Mühtedilerse ispenç vergisi yerine bennak resmi öderdi19. 

İnebahtı Kanunnamesi’nde, gayrimüslimlerin büluğa ermişlerinden 
yirmi beş akça, bîvelerden altı akça ispenç alınması, çocuklardansa alın-
maması karara bağlanmıştı. Diyarbakır’da ise, “her haraç-güzâr yirmi be-
şer akçe” ispenç ödemekle mükellef tutulmuştu. Rodos halkından ispenç 
vergisi alınmazdı. Kanunname’deki ispençle ilgili tek bilgi, hasılat vaktin-
de sahib-i arza hane başına verilen birer tavuk veya bunun bedeli olan 
üç akçayla ilgili olup, o da muhtemelen ispençten farklı küçük bir ver-
giydi. Bununla birlikte Rodos halkından ispenç alınmamasının sebebi, 
adanın düşman saldırısına maruz bir konumda olmasıyla ilgili olabilir. 
Aynı ayrıcalığın bir başka Ege adası olan Midilli’ye tanınmış olması da 
bu konuda bir fikir vermektedir20. Rodos Kanunnamesi’nde yer alan “vi-
gile beklemek” hususu, bu tür adaların ispençten neden ve hangi görev 
mukabili muaf tutulduğunu anlattığı gibi, vigile beklemenin sebebi, su-
reti ve vigile bekleyenlerin görevlerini de açıklığa kavuşturmaktadır. Ada 
halklarının mükellefiyetlerinden olan vigile, kıyıda yer alan köylerin de-
nize yakın yüksek yerlerinde düşman saldırısını önceden haber vermek 
için tutulan bir nöbetti. Her gün iki kişi tarafından gece-gündüz tutulan 
vigile, yılda on ikişer gün tutulmakta, muhtemel bir düşman saldırısı 
vukuunda civar köyler haberdar edilmekte ve kaleye sığınarak düşman-
dan korunmaları sağlanılmaktaydı21. Böylece bir kamu hizmeti niteliğin-
de olan vigile bekleme karşılığında Rodos ve benzeri saldırı veya yağmalara 
açık adalarda yaşayan halkın ispençten muaf tutulduğu söylenebilir. 

Arusiye: Bir kız veya dul kadın evlendiğinde, kadıya verilen nikâh 
resminden başka mahalli idarecilere verilen bir vergi olup22, koca tara-
                                                           
17 Barkan, “Çiftlik”, s. 393. 
18 İnalcık, “Raiyyet Rüsumu”, s. 609. 
19 İnalcık, “Raiyyet Rüsumu”, s. 603. 
20 Midilli adasında Molove kazasına bağlı Vele (Bele) köyü halkının, İyoladağı tepesinde vigi-

le bekleme hizmeti karşılığında bazı tekaliften muaf olduklarına dair bk. BOA, Cevdet Mali-

ye, nr. 20559 (9 C. 1240/29.01.1825); İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, s. 61. 
21 Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, V, 432. 
22 İsmet Miroğlu, XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, İstanbul 1975, s. 153. 
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fından bulunduğu eyaletin kanunnamesinde belirlenen miktarda ödenir-
di. Bu miktar, gelinin kız ya da dul, Müslüman ya da gayrimüslim olma-
sına göre değişirdi23. Gelin veya gerdek resmi de denilen arusiye resmi-
nin tespitinde, kızın babasının servetinin miktarı da etkili olabilmektey-
di. Ailesi zengin bir bakireden altmış akça alınmasına karşın, duldan (bî-
ve) veya boşanmış kadından (seyyibe) otuz akça; orta halli bir ailenin kı-
zından otuz-kırk akça, fakir ailelerin kızlarından ise on-yirmi akça arus 
resmi alınırdı. Gayrimüslim kız ve kadınların gerdek resmi ise Müslü-
manlarınkinin yarısı kadardı24. Ancak bu kural her zaman ve her yerde 
geçerli olmamış, vilayetlere ve sancaklara göre değişiklik göstermiştir. 
Meselâ, İnebahtı’da alınan resm-i arus, kanunnamede, Müslüman ve 
gayrimüslim ayrımı yapılmadan sadece “bakire kızlardan otuz, dullardan 
ise on beş akçe alınır” ifadesiyle standart bir miktara bağlanmıştır. Bu 
ifade Rodos Kanunnamesi’nde daha açık bir şekilde yer almış, Müslü-
man veya gayrimüslim dul kadınlarından 30, bakire kızlarından 60 akça 
alınması karara bağlanmıştı. Her iki yerin arusiye resminin Müslüman 
ve gayrimüslimler için ortak ve aynı miktarda olması dikkate değerdir. 
Diyarbakır Kanunnamesi’nde belirtilen arusiye vergisiyse, İnebahtı ve 
Rodos’ta vaz edilen miktarın iki katıydı. Bakire kızlardan 60, dul kadın-
lardan 30 akça olarak alınan bu verginin yarısı tımar sahibine, diğer ya-
rısıysa sancak beyine verilirdi. Ayrıca evlenecek kız nerede nikâhlanırsa 
nikâhlansın, babası kimin raiyetiyse, arusiyenin ona verilirdi. Dul kadı-
nın nikâh resmiyse nikâhın kılındığı yerdeki tımar sahibine verilirdi. Bu 
durum, I. Selim Kanunnamesi’nde de vurgulanmıştır25. Yine Livâ-i Sis’-
de, kızlardan kırk sekiz, dullardan yirmi dört akça26; Vidin’de Müslüman 
kızlardan altmış, dullardan otuz akça gerdek resmi alınırken, gayrimüs-
limlerdense bu miktarların yarısı kadar alınırdı27. 

Kovan Resmi (Resm-i Zünbûrî): Resm-i küvvârat28, resm-i asel, öşr-
ü asel29 de denilen kovan resmi, arıcılıkla meşgul olan köylüden yılda bir 
kez alınırdı. Bu vergi, on kovandan bir kovan veya elde edilen on okka 
baldan bir okka bal30 ya da kovan başına birer akça olarak alınırdı. Eğer 
bir yerin kanunnamesinde bu miktar belirtilmemişse, elde edilen baldan 
                                                           
23 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 10. 
24 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, I, 837. 
25 I. Selim Kānunnâmesi (1512-1520), haz. Yaşar Yücel-Selami Pulaha, Ankara 1995, s. 50. 
26 Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s. 208. 
27 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, I, 754. 
28 I. Selim Kānunnâmesi, s. 49. 
29 Miroğlu, XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, s. 154. 
30 BOA, Cevdet Maliye, nr. 27815 (B 1211/Ocak 1797). Bu verginin kaldırılıp her yerde bal 

mahsulünden 1/10 oranında öşür alındığına dair bk. BOA, Cevdet Maliye, nr. 23322 (S 

1265/Ocak 1849). 
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1/10 oranında vergi alınırdı31. İnebahtı’da halk, Müslüman olsun gayri-
müslim olsun, sahip oldukları kovanları için on kovandan bir kovan ya 
da kovan başına bir akça vergi verirdi. Rodos’ta da kovan resmi aynı 
oranda alınırdı. Ada’da, dağda olan kovanların vergisiyse bâd-ı hevâ tü-
ründendi. Diyarbakır’da ise kovan resmi, her petekten ikişer akça olarak 
alınırdı ki, bu verginin miktarı İnebahtı ve Rodos’ta alınan vergi miktarı-
nın iki katıydı. Diyarbakır’da eğer reayadan birisi peteğini diğer bir sipa-
hinin toprağına götürürse, vergisinin yarısını sahib-i arza, diğer yarısı-
nıysa sahib-i raiyete verirdi. 

Ganem Resmi: Kanunnamelerde “ağnâm resmi” veya “resm-i meraî” 
olarak da geçen ganem vergisi, konar-göçerden, yerliden, yüzdeciden ve 
eşkinciden alınışına göre farklılık arz ederdi32. Yerlilerden genellikle iki 
koyun ya da keçi için bir akça alınırdı33. Yüzdecidense her yüz koyun 
için kırkar akça alınırdı. Bu vergi Nisan ayı başlarında toplanırdı34. 

İnebahtı halkı sahip olduğu her iki koyun ya da keçi için birer; gayri-
müslimlerse, yerleşim yerleri dışındaki (kırdaki) her iki domuz için birer, 
evde beslediği ve kestiği her bir domuz içinse birer akça vergi verirdi. Yi-
ne Rodos’taki gayrimüslim halk da, kırda besledikleri her iki domuz için 
birer, kendi evlerinde besledikleri her domuz içinse birer akça vergi ve-
rirdi. Diyarbakır’daysa, reayadan iki koyun için bir akça resm-i ağnam 
alınması hükme bağlanmıştı. Burada ayrıca “çobanbeği”35 adında bir 
vergiden bahsedilmektedir ki, bu verginin meskûn ahaliden alınmayaca-
ğı, göçebe ulus tayfasından alınacağı belirtilmiştir. 

İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır kanunnamelerinde büyükbaş hayvan-
lar için herhangi bir vergi oranının belirtilmemiş olması dikkat çekicidir. 
Bu durum, o tarihlerde söz konusu üç yerleşim yerinde büyükbaş hay-
vancılığın pek yaygın olmadığını, halkın genellikle beslenmesi daha kolay 
olan küçükbaş hayvancılığı tercih ettiğini göstermektedir. 

Otlak (Yaylak) ve Kışlak Resmi: Bu vergi, bir yerde meskûn olan 
ahaliden alınmazdı. Sürü sahibi olup da, sürüsünü otlatmak için otur-
makta olduğu yerin dışındaki yerlere götürenlerden alınan bir vergiydi. 
Yaylak (otlak) resmi yılda bir defa olmak üzere, bazı yerlerde sürü başı-
na, bazı yerlerdeyse koyun başına alınırdı. Bazen sürüler âlâ, evsat ve 
                                                           
31 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 11. 
32 Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleş-

tirilmesi, Ankara 1991, s. 22. 
33 Miroğlu, XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, s. 154; N. Göyünç, Mardin Sancağı, s. 137; Ha-

laçoğlu, İskân Siyaseti, s. 23. 
34 Miroğlu, XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, gös. yer. 
35 Çobanbeği vergisi için yüz koyun (bir adet) esas alınmaktaydı ve bedeli on yedi akçaydı. 

Bk. Nejat Göyünç, “İktisat Tarihi Semineri”, Ankara 1975, s. 94; Halaçoğlu, İskân Siyaseti, 

s. 24. 
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edna şeklinde tasnif edilip ona göre vergi alınırdı. Vergi, kimi zaman aynî 
(sürü başına bir koyun) alındığı gibi, kimi zaman da nakdî olarak alınır-
dı. Söz gelimi, Doğu vilayetlerinde sürü başına otuz üç, Aydın’daysa on 
yedi akça olan bu vergi bahsedilen yerlerde nakdî olarak alınırdı36. 

Dışarıdan sürüsünü getirip İnebahtı sınırlarında otlatanlardan her 
yüz koyun için on beş akça ve ayrıca her sürüden (üç yüz koyun bir sü-
rü kabul edilirdi) bir kuzu ya da bedeli olan beş akça otlak ve kışlak res-
mi olarak alınırdı. Ancak, İnebahtı civarında yaşayan halktan herhangi 
birisi sürüsünü kendi köyü sınırları içerisinde otlatsa, kendilerinden ot-
lak ve kışlak resmi adına hiçbir bedel talep edilemezdi. Bir ada olan Ro-
dos’ta, koyun sürülerinin bulunmayışından dolayı, yaylak ve kışlak ver-
gisine konu olacak herhangi bir durum da söz konusu değildi. Diyarba-
kır Kanunnamesi’ndeki yaylak ve kışlak faslıysa biraz daha ayrıntılıdır. 
Burada yaylak ve kışlak vergisi için esas alınan sürü tanımına “resm-i 
yaylak bağlanan mevâzi’de bir sürü koyun ki, üç yüz koyundur” şeklinde 
açıklık getirilerek başlanmakta ve bir sürüden yaylak resmi olarak bir 
“a’lâ koyun” ile birlikte ev başına üç yüz dirhem değerinde bir “nügi 
yağ”37 alınacağı belirtilmekteydi. Bu vergi, bir yerde en az üç gece kalan 
sürü ve sürü sahipleri için geçerliydi. Dolayısıyla sürüsüyle bir yerden 
bu süreden fazla olacak şekilde beklemeden geçenler, bu vergiyi vermek-
le mükellef değillerdi. Diyarbakır’da kışlak zamanı “i’tibâr-ı zemheriyye” 
olup, sürü başına bir âlâ koyun kışlak resmi alınırdı. Sürü sahibi, zem-
heride kimin yerinde bulunsa vergisini ona verirdi. Kışlak resmi, otlak 
resminde olduğu gibi sürüsünü kendi topraklarında bulunduran kimse-
lerden alınmazdı. 

Diyarbakır’da, mahiyet itibariyle yukarıdaki resm-i kışlaktan farklı 
olarak bir resm-i kışlak daha alınırdı. Kanunnamelerde “duhân resmi, 
duhâniye, resm-i dûd” olarak da geçen bu vergi, tipik bir Osmanlı raiyet 
vergisiydi38. Kanunnamede “Der beyân-ı kışlakçıyân” başlığı altında ge-
çen bölümde bu vergiden, Diyarbakır’da geçici olarak kışlayan fertlerden 
alınan bir vergi olarak bahsedilmiştir. Buna göre, bir kimse bir sipahinin 
tımarında kışlaması durumunda altı akça, eğer bekârsa üç akça kışlak 
resmi verirdi. Eğer, kışlakçılardan herhangi birisi, bulunduğu yerde zira-
ata başlarsa resm-i zemin verir, kışlak resminden muaf tutulurdu. Bir 
yerde, üç yıl kadar kışlak resmi verip de bahsedilen süreden fazla oturan 
kışlakçılar, bu tarihten sonra diğer reaya gibi bennak resmi vermeye 
başlardı. 
                                                           
36 Halaçoğlu, İskân Siyaseti, s. 23-24. 
37 Bir başka kaynakta bu kelime nevgi olarak geçmektedir. Nevgi küçük bir kepçe olup, yağ, 

şarap gibi nesneleri ölçmek için kullanılan bir birimdi (Miroğlu, XVI. Yüzyılda Bayburt San-

cağı, s. 154). 
38 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, s. 48. 
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Bennak Resmi: Evli çiftçi demek olan bennaktan alınan vergi olup, 
yıllık yaklaşık olarak 12 akçaydı39. Bennakların yarım çiftlikten az top-
raklara mutasarrıf olup ektikleri toprağın her dönümü için bir akça ve-
renlerineyse “ekinli bennâk” adı verilirdi40. Bennak sonradan bir çift ara-
ziye sahip olduğunda, çift resmini ödediği gibi, bennak resmini de öde-
meye devam ederdi41. Bennak vergisiyle mükellef olup kazancı az olan 
veya çok fakir olan bennaklardansa resm-i kara alınırdı42. Genellikle 
kendilerinden altı akça vergi alınan bennakların, bazı eyaletlerde vergi 
vermediğine de rastlanılırdı43. Mücerretse bekâr olup kazancı yerinde 
olan demekti. Mücerret evlendiğinde bennak adını alır ve ona göre vergi 
verirdi. 

İnebahtı’da, çifti olmayan bennaklardan on bir akça ve mücerretler-
den altı akça vergi alınırdı. Rodos Kanunnamesi’nde, bennak ve mücer-
retlerle ilgili herhangi bir kayıt yoktur. Diyarbakır’daysa resm-i bennak 
olarak on iki akça, mücerretlerdense altı akça vergi alınırdı. Diyarbakır’-
da eğer bennak ve mücerretlerden ziraat yapmaya gücü yeten bir kimse, 
ağasından (sipahisinden) çiftlik veyahut yarım çiftlik toprağı tapuyla 
üzerine alıp ekerse, kanun gereği resm-i çift vermeye başladığından ken-
disinden ayrıca bennak resmi alınmazdı. Ama sipahisinden tapulu top-
rak temin edemeyen ve başkasının tapulu arazisinde belli şartlar dahi-
linde ziraat yapanlardan bennak veya mücerret resmi alınmaya devam 
edilir ve fakat resm-i zemin alınmazdı. Kanundaki ifadeden anlaşıldığı 
kadarıyla bennak ya da mücerret resminden kurtulmak için fertlerin 
üzerlerine tapulu olan arazilerde çiftçilik yapmaları esastı. 

Âsiyâb (Değirmen) Resmi: Kır yerleşim merkezlerindeki küçük işlet-
melerin en önemlilerinden olan değirmenler, tahılı öğütüp un haline ge-
tirme fonksiyonuna sahipti. Su değirmeni, ding değirmeni gibi çeşitleri 
bulunan değirmenlerden vergiler maktu ya da aynî olarak alınırdı. Ka-
nunnamelerde değirmenler için genelde tüm yıl çalışandan altmış, yarım 
yıl çalışandan otuz ve üç ay çalışandan on beş akça vergi alınması hük-
me bağlanmış olmasına rağmen44 bu miktarların farklı oranlarda alındığı 
yerler de olmuştur. Meselâ, İnebahtı’da bütün yıl çalışan değirmenden 
yıllık otuz akça, yarıyıl çalışandan yarısı, kebe değirmenlerindense on 
beş akça vergi alınırdı. Diyarbakır’daysa bu vergi genel hükme uygun bir 
şekilde, İnebahtı’daki oranların iki katı olarak tahsil edilirdi. Bütün yıl 
çalışan değirmenden altmış ve altı ay çalışandan otuz akça alınması, ka-
                                                           
39 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 9. 
40 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, gös. yer. 
41 İnalcık, “Raiyyet Rüsumu”, s. 583. 
42 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 13. 
43 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 9. 
44 Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, s. 258-260. 
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nunnamedeki ifadesiyle, “vel-hâsıl her ayda beş akçe alınmak üzere” 
resm-i âsiyâb olarak kayda bağlanmıştı. İnebahtı ve Diyarbakır’daki de-
ğirmen vergisi arasındaki fark, bu iki yerde yapılmış olan hububat ziraa-
tı miktarıyla ilgili olması muhtemeldir. Diyarbakır’da iklim şartları ve 
arazinin hububat yetiştirmeye daha uygun olmasından dolayı İnebahtı’-
ya nazaran daha çok tahıl tarımı yapıldığı ve dolayısıyla değirmenlerin 
burada daha faal olduğu düşünülebilir. Akdeniz iklimi etkisindeki İne-
bahtı’da da şüphesiz tahıl ziraati yapılmıştır. Ancak burada iklimin daha 
farklı olması, değişik meyve ve sebzelerin yetişmesine imkân vermesin-
den dolayı, hububata ayrılan arazinin, Diyarbakır’da hububata ayrılan 
araziden daha az olduğu ve buradaki değirmenlerin Diyarbakır’dakilere 
nazaran iş yapma hacimlerinin daha az olduğunu söylemek mümkün-
dür. 

Âdet-i Deştbanî: Koruculuk ve kır bekçiliği olarak da bilinen deşt-
banlık, alınacak cezalarla birlikte tamamen tımar sahibinin selahiyetin-
deydi. Bir kimsenin büyükbaş hayvanı başkasının tarlasına girip zarar 
verirse hayvan sahibine her bir hayvan için beş sopa vurulur ve beş akçe 
alınır; küçükbaş hayvan girip de zarar verse, hayvan başına sahibine bir 
sopa vurulup, bir akça “cerîme” alınırdı. Yalnız bu cezanın uygulanabil-
mesinin bazı şartları vardı. Bunlardan birisi, tarlanın köyün öteden beri 
korunan bir bölgesinde bulunması ve diğeriyse araziye ziyan veren hay-
van sahibinin bu konuda daha önce uyarılmış olmasıydı45. 

İnebahtı’da âdet-i deştbanî olarak her bir çiftçiden, yarım tırhala kile 
buğday ve yarım kile arpa; bağ dönümünden altışar, bostan dönümün-
den ikişer akça alınırdı. Tarlaya giren koyunlardan her üçü için birer ak-
ça, domuz için bir akça, öküz-inek içinse her birinden beşer akça ceza 
alınırdı. Rodos Kanunnamesi’ndense âdet-i deştbanî olarak herhangi bir 
oran veya miktar belirtilmemiştir. Kanunnamede bu konu hakkında sa-
dece tarla ve bağların deştbânisinin “bâd-ı hevâ”ya müteallik olduğu ve 
ona tasarruf edenin sahip olacağı belirtilmekteydi. Diyarbakır Kanunna-
mesi’ndeyse daha ziyade deştbâniliğin ceza kısmına atıfta bulunulmuş 
olup kanunnamede “Bir kimesnenin davarı bir kimesnenin ekinine girüp 
ziyân eylese, ziyânlığın tazmîn etdirdüğünden sonra davar sâhibine beş 
ağaç urub ve beş akçe cerîmesi alına” şeklinde ifade edilmiştir. Davarın 
ekine girmeyip zarar vermemesi durumunda ise, resm-i deştbanî adı al-
tında herhangi bir bedelin tahsil ve talep edilmesi de yasaklanmıştır. 

Otluk resmi: İnebahtı’da gayrimüslimlerin evlilerinden otluk resmi 
olarak beş akça alınmakta, mücerret ve bîvelerdense alınmamaktaydı. 
Rodos ve Diyarbakır kanunnamelerinde, otluk resmi ile ilgili herhangi 
bir kayıt mevcut değildir. 
                                                           
45 Ö. Lütfi Barkan-E.H. Ayverdi, Hüdavendigâr Livâsı Tahrîr Defteri, Ankara 1988, I, 98, 

100. 

121



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12

Irgadiye: Her hanenin yılda, kanunnamede belirtilen gün kadar sipa-
hisine ait arazilerde çalışması demekti. Reaya, bu mükellefiyeti bedenen 
yerine getirebileceği gibi, kanunnamede tespit edilen miktardaki akçeyi 
ödemek suretiyle de yerine getirebilirdi46. Rodos ve İnebahtı’da halkın ır-
gadiye mükellefiyeti olmamasına karşın, Diyarbakır halkı sipahilerine 
yılda üç gün ırgadlık yapmakla mükelleftiler. Kanunname’de ırgadiye 
mükellefiyetinin günlük nakdî bedeli iki akça tayin edilmiş olup, yıllık 
toplam altı akçaydı. Ancak Diyarbakır’daki aşiretler ırgadiyeden muaftı-
lar. İmparatorluğun diğer yerlerindeki ırgadiye uygulamalarına bakıldı-
ğında, Çermik’te Müslümanlar için yine yılda üç gün, gayrimüslimler 
için on iki gün47, Ergani’de Müslümanlar için bir gün ve gayrimüslimler 
içinse on iki gündü48. 

Dönüm Resmi: “Dönüm akçası, dönüm hakkı ve resm-i zemîn” de de-
nilen bu vergi, topraksız köylünün, sipahi tarafından kendisine verilen 
araziyi işleme karşılığında, dönüm başına verdikleri bir vergiydi. Dönüm 
resmi çift resminin en küçük parçası olup49, toprağın verimliliğine bağlı 
olarak iki, üç veya beş dönümden bir akça olarak tahsil edilirdi50. Dö-
nüm akçası, yine, beyan ettiği topraktan fazla toprağı elinde bulunduran 
köylüden de alınırdı. Meselâ Diyarbakır’da, kendisine verilen topraktan 
fazlasını ekenden, âlâ yerse iki dönüm için bir, edna yerse üç dönüm 
için bir akça resm-i zemin alınırdı. Dışarıdan gelip burada tarım yapan 
“kışlakçıyân” tayfası için de aynı husus geçerliydi. Rodos’taysa dönüm 
resmi, dönüm başına dört akça olarak alınırdı. 

Çiftbozan Resmi: Toprağını ekmeyip boş bırakan (boz koyan) reaya-
dan, devleti o yılki öşür gelirinden mahrum bırakmanın bir bedeli olarak 
alınan vergi (boz behre)51 idi. Boz behrenin alınmasının şartı, arazi sahi-
binin çift yapmaya gücü yettiği halde arazisini iradî olarak boş bırakma-
sıydı. Çift yapmaya gücü yetmeyen veya tabiî afetlere maruz kalmış olan-
lardan boz behre talep edilmezdi. İnebahtı ve Rodos kanunnamelerinde 
boz behre veya çift bozanlık hususlarına dair herhangi bir kaydın bulun-
mayışından ve Diyarbakır Kanunnamesi’nde bu hususa yer verilmiş ol-
masından, Diyarbakır’da yaşayan halkın Rodos ve İnebahtı’daki halka 
nazaran üzerinde yaşadıkları arazileri kolaylıkla ve sıklıkla terk ederek 
boş bıraktığı anlaşılmaktadır. 

Öşür: Kelime anlamı itibariyle onda bir anlamına gelen öşrün Osman-
lı devletindeki tatbikatının yalnızca bu manayla sınırlı kalmadığı görül-
                                                           
46 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, İstanbul 1990, I, 171. 
47 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, I, 566. 
48 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, I, 555-556. 
49 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, s. 46-47. 
50 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 11. 
51 Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s. 108. 

122



M. YILDIZ / SANCAK KANUNNAMELERİNE GÖRE OSMANLI TOPLUMUNDA EKONOMİK YAPI 13

mektedir. Öşür ya da aşar adı altında, devlet adına çeşitli toprak ürünle-
rinden alınan vergiler, menşe itibariyle şer’î olan ve zekâtın bir çeşidi 
olan öşürle, içerik ve oran bakımından büyük farklılıklar göstermekte-
dir52. Osmanlı hukuk tarihinde iki çeşit öşür görülmektedir: Birincisi 
şer’î bir vergi olan ve ziraî ürünlerden alınan zekât iken, diğeri ise, mirî 
araziden 1/10, 1/8 ve hatta 1/253’ye kadar yükselebilen oranlarda alı-
nan bir vergiydi54. Oranlardaki bu değişkenlik ve farklılık hiç şüphesiz, 
sebepsiz ve keyfî değildi. Bunda toprağın verimliliği, sulama imkân ve 
şartları, tarımı yapılan ürünlerin tür ve çeşitleri, mahallî örf ve âdetler 
belirleyici rol oynardı. Bu faktörler bazen miktarın kazalara ve hatta köy-
lere göre farklı olarak tespit edilmesini zaruri kılmıştır. Öşrün miktarla-
rındaki bu farklılığın bir diğer sebebiyse, farklı vergilerin bir arada tahsil 
edilmesiydi. Söz gelimi bazı yerlerde öşür alınan ürünlerden ayrıca şah-
negî vergisi de öşür ile birlikte tahsil edilirdi55. 1518 tarihli Mardin livası 
kanunnamesinde şehirli ve köylünün bağ, bostan ve pamuk mahsulle-
rinde 1/7, ziraatlerinde 1/5 öşür alınacağı belirtilirken; Çemişgezek ka-
nunnamesinde bu oranların, Müslüman ve gayrimüslim ziraatlerinde 
1/5, pamuk, yağ ve meyve mahsulatından Müslümanlar için 1/7, gayri-
müslimler için ise 1/5 olarak tespit edilmiş olması56, bu değişkenlik ve 
farklılığı göz önüne sermektedir. Bitlis livası örneğinde görüldüğü gibi, 
Müslümanlardan 1/8 ve Hristiyanlardansa 1/5 oranında öşür alınma-
sından, öşür miktarının tayininde bazen dinî faktörlerin de etkili olduğu 
anlaşılmaktadır57. 

İnebahtı’da, şehirde oturan Müslümanların çift sahibi olanlarından 
on mermerden58 bir mermer öşür alındıktan başka çeyrek mermer değe-
rinde bir öşür daha tahsil edilirdi59. Bu çeyrek mermer öşür, devlete ait 
1/10’luk pay alındıktan sonra, alınan payın 1/4’lük miktarı kadar rea-
yaya kalan mahsulden tahsil edilirdi ki, bu pay idareciler için alınan kı-
                                                           
52 Barkan, “Öşür”, İA., IX, 485. 
53 Tevkiî’nin Kanunnamesi’nde sâlâriye münâsebetiyle verilen bir fetvâda öşrün mahiyeti ve 

miktarı hakkında açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır: “Öşür adına alınan öşür değildir, arzın 

harac-ı mukasimesidir. Haraç elbette onda bir olmaz. Arzın tahammülüne göre alınır. Nısfına 

değin almak meşrû’dur. Sekizde bir alınmak arzın tahammülü olıcak helâldir. (Ketebehu Ebus-

suud)”. (Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III, 102). 
54 Ahmet Akgündüz-Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul 1999, s. 437. 
55 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, I, 800-801. 
56 Doğuştan Günümüze Büyük Osmanlı Tarihi, İstanbul 1993, XII, 371-372. 
57 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, I, 801. 
58 Mermer mahalli bir ölçü birimi olup kanunnamede “nefs-i İnebahtı’nın bir mermeri İstan-

bul kilesiyle üç kile olur” şeklinde tarif edilmektedir. 
59 “Sâlârlık alınmaz” denilmesine rağmen, köylü çiftçilerden alınan dörtte birlik miktar sâ-

lârlık olarak ifade edilmiştir. 
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sımdı60. Böylece öşür miktarı 1/10’dan 1/8’e yükselirdi. Şehirli Müslü-
manların bağlarından her dönüm için dörder akça öşür alınırdı. Köyler-
de oturan Müslümanlardan “öşr-i gallât”ı on mermerden bir mermer ola-
rak alınmasının yanı sıra çeyrek mermer de sâlârlık alınırdı. Böylelikle 
bu oran yine 1/8’e tamamlanırdı. İnebahtı’da yaşayan Arnavut ve Rum-
ların öşrü ise, şayet defterde maktu olarak kaydedilmemişse 2/15’ti. Bu 
oranın, orada yaşamakta olan Müslüman ahaliden alınan orana göre da-
ha düşük olmasının sebebi, adı geçen grupların diğer bazı görevlerle mü-
kellef tutulmasından kaynaklanmış olabilir61. İnebahtı’daki gayrimüslim-
ler, bağlarından elde ettikleri şıra için de on beş medreden ikisini öşür 
olarak verirlerdi. Ayrıca bu şıralar fıçılara girdikten sonra ikişer akça da-
ha “karış resmi” olarak alınırdı. Ancak bu karış resmi fıçı başına mı, 
yoksa tüm ürün için mi olduğu belirtilmemiştir. Şehirde ve köylerde bu-
lunan sebze ve yeşillik bostanlarından öşür olarak dönüm başına dörder 
akça alınırdı. 

İnebahtı’da öşür olarak köy ve şehir halkından alınan şıranın satıl-
ması için, monopolye (menapolye) tutulması gerekirdi. Monopolye, öşür 
olarak alınan şıranın satılması için reayanın kendi ürünlerini iki ay bo-
yunca satışa çıkarmamasıydı62. Genellikle mahsul zamanı uygulanan 
monopolyeyi belirleme hakkı, Fatih Kanunnamesi’nde de belirtildiği gibi, 
subaşı ve süvarinin tercihine bırakılmıştı63. Aynî olarak alınan öşrün 
nakte çevrilmesi için izlenen bu yolla ürünün elde kalması önlenmeye 
çalışılmıştır. Monopolye yasağı başladığında, reayanın küpleri ve fıçıları 
subaşılarca mühürlenerek onların satış yapmaları engellenirdi. Buna 
rağmen yasağı çiğneyip şırasını satanlar tespit edildiğinde, sattıkları şıra 
miktarı kadar kendilerine o günün narhı üzerinden subaşılarının şırası 
satılırdı64. Monopolyenin bitiminde şayet subaşı veya sipahinin şıraları 
yine de satılmayıp ellerinde kalırsa, bu şıraları günün narhından gayri-
müslimlere devredilirdi. Ancak bu devir işleminde bir zorunluluk söz ko-
nusu olmayıp, reayanın bunu kabul etmeme hakkı da vardı65. İnebahtı’-
da monopolyeye tâbi tutulan şıranın iki aydan önce satılması veya sattı-
rılması yasaktı. İki aydan sonra satışa sunulan reaya şırasıysa günün fi-
yatından medresi66 beş akça fazlasıyla satılırdı. 
                                                           
60 Akgündüz-Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, s. 437. 
61 İnalcık, “Raiyyet Rüsumu”, s. 603. 
62 Kānûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i Örf-i Osmanî (II. Mehmed ve II. Bayezid Devirlerine Ait 

Yasaknâme ve Kānûnnâmeler), haz. Robert Anhegger-Halil İnalcık, Ankara 1956, s. 51. 
63 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, İstanbul 1990, I, 355; 

Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s. 194. 
64 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, İstanbul 1990, II, 314. 
65 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, İstanbul 1992, IV, 381-382. 
66 Medre: Ekin ölçeği ile altı okkalık şarap kabı (Pakalın, Tarih Terimleri, II, 436). 
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Rodos’taki gayrimüslimlerden tahsil edilen hububat öşrünün on beş-
te iki gibi düşük bir oranda alınması, ada halkının vigile bekleme mükel-
lefiyetinden kaynaklandığı söylenebilir. Bağ, bahçe ve bostan mahsulle-
rindense beşte bir oranında öşür alınırdı. Bu oran, Müslümanların gay-
rimüslimlerden aldıkları mamur bağ ve bahçeler için de geçerliydi. Müs-
lümanların bostanları içinse, dönüm başına on birer akça alınması ka-
rarlaştırılmıştı. Eğer Müslümanların bağları kendi tapulu yerleriyse veya 
kendileri ihya eylemişse, her dönümüne dörder akça dönüm resmi alın-
ması dışında ayrıca öşür alınacağına dair herhangi bir ifade yoktur. 
Ada’da yer alan hassa bağlarından alınan öşürse 1/3 oranındaydı. 

Diyarbakır Kanunnamesi’nde öşür hakkında açık bir nispet belirtilme-
mişse de bunu karineyle çıkarmak mümkündür. Kanunname’deki ifade-
lerden anlaşıldığı kadarıyla, aynî olarak alınması gereken öşür, o tarihe 
kadar günün fiyatına göre hesaplanıp nakdî olarak alınıyordu. Bu durum-
dan ziyadesiyle muzdarip olan halkın şikâyetleri üzerine bu uygulama ya-
saklanmakta ve verginin maldan aynî olarak tahsili ve ürünün bizzat ida-
reciler tarafından satılması sıkı sıkıya tenbih edilmişti. Kanunnamede his-
selerin taksimi usulünden bahsedilirken, öşrün bazı ürünlerden 1/5, ba-
zılarından ise 1/6 oranında alındığı ifade edilmektedir. Yine, buradaki 
meyve ağaçlarından 1/7, bostanlardansa 1/10 oranında öşür alınırdı. 

Sâlârlık: Emirler, vezirler ve diğer mansıp sahipleri için toprak ürün-
lerinden alınan pay olup öşürle birlikte tahsil edilirdi67. Sâlâriye olarak 
da adlandırılan bu vergi, öşrün mütemmimi olup, 1/10’luk öşür oranını 
1/8’e tamamlayan bir vergi niteliğindeydi68. Meselâ Rumeli’de ve Kütah-
ya livasında öşrün mahsule nispeti sâlâriye ile birlikte 1/8 nispetindey-
di69. Ama bu oranın her zaman bu düzeyde olmadığı, bazı yerlerde farklı-
lıklar gösterdiği de görülmektedir. Örneğin Aydın’da öşürle sâlâriyenin 
ürüne göre toplamı yirmi kilede iki buçuk kileyken; Malatya’da bu oran, 
beşte bir alınan öşürden başka, sâlâriye olarak 1/40 nispetindeydi70. 
İnebahtı’da, şehirde yaşayan çift sahibi Müslümanlardan öşür vergisi 
alındıktan sonra, sâlârlık ve çift resmi alınmazdı. Köyde yaşayan Müslü-
manlardan öşür alındıktan sonra, ayrıca, 1/4 mermer de sâlârlık alınır-
dı. Rodos ve Diyarbakır’da sâlârlık alındığına dair kanunnamelerinde 
herhangi bir kayıt yoktur. 

Bac: Kelime anlamı olarak, bir yerden başka bir yere getirilen mallar-
dan alınan vergi demek olan bac71, ilk Osmanlı Kanunnamesi’nin teşek-
                                                           
67 Pakalın, Tarih Terimleri, III, 101. 
68 Akgündüz-Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, s. 437. 
69 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, I, 800. 
70 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, I, gös. yer. 
71 Mustafa Nihat Özün, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, İstanbul 1955, s. 59; Pakalın, Tarih Te-

rimleri, I, 143-144. 
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külüne de sebep olmuştur72. Bazı Osmanlı kroniklerinde yer aldığı gibi, 
Osman Gazi kendinden evvel uygulanagelmekte olan ve pazara getirilen 
mallardan alınan bu vergiyi yazılı bir hale getirmiştir73. Pazara getirilen 
malların bacı muhtesipler tarafından alınırdı74. Araştırma konumuz olan 
yerlerden İnebahtı’daki bac tarifesi şöyleydi: 

Bir yük75 buğdaydan bir akça; üçer yük arpa, burçak, darı veya mer-
cimekten birer akça; birer yük çekirdekli veya çekirdeksiz pamuktan iki-
şer akça; birer araba soğan, kavun, karpuz, kuru üzüm veya incirden 
sekizer akça; üçer yük tuzdan dört akça; birer yük keten, peynir, bal ve-
ya yağdan ikişer akça; birer yük kabak veya yaş incirden birer sorti76; bir 
araba hıyardan iki akça; bir yük soğandan bir akça; bir yük lahanadan 
iki sorti; bir yük kestaneden bir akça; birer yük koz, palamut veya yaş 
balıktan ikişer akça; bir araba kuru balıktan sekiz akça; üç yük çıradan 
bir akça; birer araba tahta veya mertekten birer akça; bir yük tahtadan 
bir sorti; bir araba kiriş ağacından bir akça; birer tiregi veya tekne yü-
künden birer akça; bir yük sahtiyandan iki akça; bir gönden bir akça 
(tabaklanmamış koyun veya keçi derisi için her yükten ikişer akça); satı-
lan her üç koyun veya keçiden birer akça; kasabın boğazladığı her dört 
koyun için birer akça; çarıkçının boğazladığı her üç koyun için birer ak-
ça; her üç koyun veya kuzu çevirmesinden birer akça; birer yük bal veya 
yağdan ikişer akça; bir yük iç yağdan iki akça; bir şıra yükünden (şırası 
olmayan köylere yükle götürülüp satılandan) iki akça; bir yük kepenek-
ten iki akça; bir kebeden bir sorti; bir saçaklı kebeden bir akça; bir yük 
papuçtan iki akça (dışarıdan gelen dokuz çift papuçtan bir akça, üç çif-
ten bir sorti); yirmi demet ketenden bir demet; bir yük çukadan iki akça; 
birer yük hereni veya bakraçtan ikişer akça; bir pirinç yükünden iki ak-
ça; bir yük kınadan iki akça; her yüz akçalık keten bezinden ikişer bu-
çuk akça; satılan her bir erkek ve kadın esir için, satan kimseden iki, sa-
tın alan kimseden iki olmak üzere toplam dörder akça; her bir beygir için 
alandan iki, satandan iki olmak üzere toplam dörder akça; her bir öküz 
ve inek için satan kimseden iki, satın alandan iki olmak üzere toplam 
                                                           
72 Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s. 120-121. 
73 Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, Tevârîh-i Âl-i Osman, haz. Çiftçioğlu N. Atsız, Osmanlı Tarihle-

ri, İstanbul 1949, I, 104; Hadidî, Tevârih-i Âl-i Osman (1299-1523), haz. Necdet Öztürk, İs-

tanbul 1991, s. 43-44. 
74 Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, s. 75. 
75 Yük: (ipek, Bursa) = 405 litre = 155.86 kg, (ipek, Erzincan) = 10 batman = 61.574 kg., 

(madencilik, Sırbistan) = 4 kile = 102.179 kg., (ipek, Mardin) = 8 bohça = 3 batman = 126.4 

okka = 162.179 kg. = 1 kabal (Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), 

çev. Ruşen Sezer, İstanbul 2003, s. 254). 
76 Akçanın 1/3’ü değerinde bir para birimi olduğuna dair bk. Akgündüz, Kannunnâmeler, I, 

356n. 
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dörder akça alınırdı. Alan, satın aldığı büyükbaş hayvanı kesip satması 
durumunda bac vermezdi. Ancak, şehir dışındaki köylerden satın alınıp 
şehre götürülerek kesilen her bir öküz veya inek için ikişer akça bac alı-
nır, kesilmemesi durumundaysa bac alınmazdı. Yine otluk, çalı ve saz 
arabalarından da pazar vergisi alınmazdı. 

Rodos’taki bac vergisi miktarıysa şöyleydi: Adadan kaleye getirilen 
her iki koyun için birer, dörder kuzu için birer akça alınırdı. Kale dışında 
satılan her iki koyun için birer akça ayak bacı alınırdı ki, bu miktarın 
yarısını satan, yarısını da satın alan öderdi. Yine mezbahada kesilen her 
dört koyun için birer ve bir sığır için ikişer akça alınırdı. Kale dışından 
atla getirilen peynir, un, meyve, şıra gibi yiyecek ve içecek yükünden iki 
akça; pazarda satılan esir için, dördü alandan ve dördü satandan olmak 
üzere toplam sekiz akça; satılan at için ikisi satandan ve ikisi alandan 
olmak üzere toplam dört akça bac alınırdı. Balıkçılar, avladıkları balıkla-
rı iskeleye getirip sattıklarında % 4’lük vergiden başka bir şey vermezler-
di77. 

Diyarbakır Kanunnamesi’nde bac vergisi ile ilgili herhangi bir kayıt ve 
tarife mevcut değildir. 

Gümrük: Devletin vasıtalı gelirlerinden biri olan gümrük78, daimî ver-
gilerdendi79. Her dönem için geçerli olan sabit bir oranı bulunmayan 
gümrük vergisi, bölgelere ve ticaret yapanlara bağlı olarak değişebilmek-
teydi. Bu değişiklik genellikle Müslüman Osmanlı tebaası lehine, Avru-
palı tüccarların aleyhineydi. Bununla birlikte zamanla, özellikle de 17. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren başka devletlerin tebaalarına uygula-
nan vergi oranlarının düşürülmeye başlandığı görülmektedir80. 

İnebahtı’da alınmakta olan gümrük vergisi oranı % 2 ile % 5 oranında 
değişmekte olup, verginin usül ve miktarı şöyleydi: Müslümanların “içerü 
deryâ”dan gemiyle iskeleye kumaş getirmeleri hâlinde, kumaşlara değer 
biçilmesinden sonra % 2, getirilen esirlerin her birisi için onar akça, is-
keleye getirilen diğer emtiadan değer tespiti yapıldıktan sonra % 4, geti-
rilen terk eden % 4 gümrük vergisi alınırdı. Bu emtianın yabancı uyruk-
lular tarafından iskeleye getirilmesi durumunda, o günkü değeri üzerin-
den emtiadan % 5 oranında gümrük vergisi alınırdı. Deniz yoluyla gelen 
hayvanlardan alınan gümrük vergisi oranlarıysa şöyleydi: Beygirden, 
dördü devlete ve biri gemicilere verilmek üzere toplam beş; attan, altısı 
devlete ve altısı gemicilere verilmek üzere toplam on iki; merkeple kara 
                                                           
77 Aynı miktarın, Tuna Nehri’nden avlanan balıklar için Niğbolu halkından alındığına dair 

bk. Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, İstanbul 1991, III, 422. 
78 Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s. 78. 
79 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 9. 
80 Şerafettin Turan, “Osmanlı İmparatorluğu ile İki Sicilya Krallığı Arasındaki Ticaretle İlgili 

Gümrük Defterleri”, Belgeler, Ankara, 1967, IV/7-8, 81. 
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sığırdan, ikisi devlete ve ikisi gemicilere verilmek üzere toplam dört; altı 
koyundan birisi devlete ve birisi de gemicilere olmak üzere toplam iki ak-
ça; hınzırdansa, ikisi devlete ve ikisi de gemicilere verilmek üzere toplam 
dört sorti alınırdı. Halkın, şehirden deryaya “istifâdiye”sinden % 4, ya-
bancı uyruklulardansa % 5; ihracı yapılan şıranın her fıçısından (beş 
yük şıra bir fıçı yapardı) gerek zimmîlerden ve gerekse yabancı uyruklu-
lardan dörder akça gümrük vergisi alınırdı. Bundan başka İnebahtı üze-
rinden Tarda’ya giden ipekten de vergi alınırdı. Yine, İnebahtı Limanına 
gelen gemilerin yarım küleklüsünden yirmi beş, bir küleklüsünden elli, 
iki küleklüsünden yüz akça ve hurde gemidense durumuna göre liman 
hakkı alınırdı. 

Rodos Adası için vaz edilen gümrük vergisi oranlarının İnebahtı’ya gö-
re daha düşük olduğu görülmektedir. Meselâ Müslümanlar deniz yoluyla 
dışarıya götürdükleri veya dışarıdan getirdikleri mal ve yiyecek için % 2 
gümrük vergisi verirlerdi. Buna karşılık, bu malları ihraç ya da ithal 
eden zımmîlerin verdiği gümrük vergisi ise % 3’tü. Ama devletin tebası 
olmayan gayrimüslimlerin (darü’l-harbden olanlar) ihracat ve ithalat için 
verdikleri gümrük vergisi miktarı biraz daha fazla olup % 4’tü. Şayet li-
mana getirilen malın bir kısmı çıkarılıp bir kısmı çıkarılmazsa, gümrük 
vergisi sadece çıkarılan mal için verilir, tamamı için verilmezdi. Yine, li-
mandaki gemiler mallarını iskeleye çıkarmadan birbirlerine satsalar, 
bunların verdikleri gümrük miktarı normal miktarın yarısı kadar olurdu. 
Dışarıdan getirtilen her bir şarap fıçısı içinse, her fıçıdan kırk dokuz ak-
ça vergi ve ekstradan on iki akça şirb-i hamr alınırdı. Rodos adasında 
hayvanlar için alınan gümrük vergisi miktarıysa şöyleydi: Koyundan bir, 
sığırdan dört, attan beş ve insandan bir akça gümrük vergisi alınırdı. Li-
mana gelen gemilerin küleklüsünden bir filori, bunların küçüklerinden 
hâllerine göre iki akçaya kadar liman vergisi alınırdı. Yine Rodos’a tâbi 
olan Marmaris boğazından geçen gemilerinden adam başına birer, at ve 
katır için beşer, eşek veya sığır için dörder, koyun veya keçi için birer 
akça vergi alınırdı. Buradan elde edilen vergi üçe bölünür, bir payı devlet 
için zabtedilir, geri kalan üçte ikilik kısımsa gemilerde hizmet eden reis-
lere ve diğer gemicilere verilirdi. Özetle, Rodos’taki Müslüman tebanın 
verdiği gümrük vergisi oranı % 2, gayrimüslim tebanın % 3 ve diğer dev-
letlerin tebalarının verdiği vergi oranıysa % 4 civarındaydı. 1530’ten iti-
baren geçerli olan bu vergi oranlarının 1630 tarihli Rodos ve İstanköy 
kanunnamesinde de muhafaza edildiği görülmektedir81. 

Gümrük vergisi, dışarıdan getirilen mallar için alındığından iç bölge-
lerde kalan Diyarbakır’ın kanunnamesinde gümrük vergisi veya gümrük 
tarifesiyle ilgili herhangi bir kaydın bulunmayışı doğaldır. 
                                                           
81 Ömer Lütfi Barkan, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî Ekonominin 

Hukuki ve Malî Esasları, Kanunlar, İstanbul 1943, I, 338-340. 
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Resm-i Asesiye: Şehirlerde, güvenlik ve düzeni sağlayan subaşıların 
emrindeki zabıta kuvveti mahiyetinde olan aseslere verilen bir vergiydi82. 
Şehrin belediye hizmetleri ile ilgili bir vergi olup, bekçilerin geceleri dük-
kânları beklemelerine karşılık, ticaret yapanların dükkânlarından ayda 
ikişer, sanat ehlinin dükkânlarındansa birer akça olarak alınırdı83. İne-
bahtı ve Rodos kanunnamelerinde ases resmiyle ilgili herhangi bir kayıt 
yer almamaktadır. Diyarbakır’daysa şehirde asesiye vermekle yükümlü 
olan dükkânlardan ayda birer akça asesiye resmi alınırdı. Daha önce ev-
lerde bulunan tezgâhlardan da ayda birer akça asesiye alınmasına rağ-
men, söz konusu kanunnameyle bu uygulamaya son verilmiştir. Asesler, 
gece şehirde yakaladıkları sarhoşlardan ve hırsızlardan subaşıların aldı-
ğı miktarın onda biri kadar cerime alma hakkına sahiptiler. Ancak gün-
düz yakalanan hırsız ve sarhoşlardan alınan cezalardan ve diğer cerime-
lerden aseslere herhangi bir pay verilmezdi. 

İhtisap Resmi: Belediye gelirlerini oluşturan bir vergi olup, damga, 
tartı, ölçü, pazardan alındığı gibi, hile yapan esnaftan alınan cezalar da bu 
vergiyi oluşturan unsurlardı. Sadece Diyarbakır Kanunnamesi’nde yer 
alan ihtisap resmi ile ilgili hükümler, eski bir uygulama olan “ihtisâb-ı ne-
vâhi”nin kaldırılması, sattığı malı eksik tartanlardan dirhem başına birer 
akça ceza alınması, kadılar tarafından verilen narhlara bedel yıllık alına-
cak “narhçelik” ve temizliğe dikkat etmeyen ekmekçi ve aşçı gibi gıda iş ko-
lundaki esnaftan alınacak cezalarla ilgili bilgiler içermektedir. 

3. İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır’da Bazı Mal ve Hizmet Bedelleri 

Kanunnamelerde verilen bilgiler ışığında araştırma konumuz olan 
yerlerde bazı mal, eşya, ürün ve hizmet bedellerinin o dönemdeki parasal 
değerini çıkarmak mümkündür. Vergi miktarlarının ifade edildiği bazı 
bölümlerde, alınacak verginin bedeli aynî olarak söylendikten sonra, bu 
verginin nakdî olarak ödenmek istenmesi halinde, ne miktarda ödenece-
ği de belirtilmiştir. Meselâ, İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır’da, kovan ver-
gisi olarak halk, on kovandan bir kovan verirdi. Şayet bu vergi nakdî ola-
rak ödenecekse, bunun için on akça talep edilirdi. Dolayısıyla, bir kovan, 
yani bir kovandan elde edilecek balın parasal kıymeti on akçaydı. Yine 
İnebahtı’da, resm-i otlak ve kışlak olarak ayrıca alınan bir kuzunun de-
ğeri beş akça olarak ifade edilmiştir. Rodos’ta, ispenç vakti ev başına 
vergi olarak birer tavuk alınırdı. Ancak vergisini tavuk olarak ödemek is-
temeyenler, tavuğa bedel olarak üç akça öderlerdi. Yine Rodos’ta 1500 
dirhem tuz bir akça değerindeydi. 

Hizmet bedelleri hakkındaysa şu bilgiler elde edilebilmektedir: Rodos 
halkı vigile beklemenin karşılığında çift ya da ispenç resminden muaftı. 
                                                           
82 Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, s. 56. 
83 Miroğlu, XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı, s. 155. 
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Diyarbakır halkıysa, hane başına yılda üç günlük ırgadiyeyle mükellefti. 
Irgadiyenin günlük bedeli ikişer akçeden, toplam altı akçaydı. Reaya, ır-
gadiyesini isterse nakdî, isterse bedenî olarak yerine getirebilme hakkına 
sahipti. Yine Diyarbakır’da, nakdî değeri olmamakla birlikte, reayanın 
mükellef olduğu iki hizmet daha vardı. Bunlardan biri, köylüden öşür 
olarak alınan hububatın muhâfazası için, köyde bir “mahfûz ev” veyahut 
bir anbar temin etmekti. Diğeriyse, “akreb-i bazar” vazifesi, yani tımar 
sahiplerinin ürünlerini en yakın pazara iletmek göreviydi ki bu da, bir 
günlük yoldu. Tımar sahibinin bundan daha fazlasını reayadan talep et-
me hakkı yoktu. 

Yukarıda ifade edilenleri toparlarsak, 937/1530’da Rodos, 927/1520 
de İnebahtı ve 947/1540’ta Diyarbakır’da bir kovan 10, İnebahtı’da bir 
kuzu 5, Rodos’ta bir tavuk 3, Diyarbakır’da üç günlük ırgadiye 6 akça 
değerindeydi. 

4. Kanunnamelerde Yürürlükten Kaldırılan Hususlar ve Getirilen 
    Yasaklar 

İnebahtı: İnebahtı’da yukarıda da değinildiği gibi, halkın monopolye 
süresince şıra ve şarabını satması yasaktı. İki ay süren monopolye döne-
minden sonra halk şarap ve şırasını satmaya başlardı.  

Kanunname’deki diğer bir yasak, İnebahtı’dan Tarda’ya giden gemi-
lerden, kıyı boyunca gümrükten muaf olduklarına ya da gümrük vergile-
rini daha önce ödemiş olduklarına dair ferman istenerek kendilerinin 
zorda bırakılmaması, kendilerinden gümrük vergisi alınıp ellerine temes-
sük verilerek yollarına devam etmelerine imkân ve izin verilmesiyle ilgi-
liydi.  

Yine, Mora’dan gelen gemilerin temessüklerini İnebahtı kadısına ve 
eminine göstermesi, geminin ve içindekilerin herhangi bir tehlike oluş-
turmadıklarına dair kendilerine yeni bir temessük verilmesi, yeni temes-
sükü almayan gemilerin Boğazhisar dizdarlarınca dışarıya bırakılmama-
sı, eğer bırakan olursa cezalandırılıp görevinden alınması tembihlenmek-
teydi. Bir diğer yasak da, herhangi bir yerden, durmadan geçen sürüden 
ve meskûn ahalinin sürülerinden, yaylak ve kışlak resmi alınamayaca-
ğıyla ilgiliydi. 

Rodos: Rodos Kanunnamesi’nde iki konu hakkında yasak bulunmak-
taydı. Birincisi, adada gemi yapımının yasak olduğuna ve yeni gemi ya-
panlara izin verilmemesine dairdi.  

İkincisiyse tuzcularla ilgili bir yasaktı. Adada tuz işleyenlere tuz veril-
memekte, bunun yerine kendilerine, işledikleri tuzu getirip ambara tes-
lim ettiklerinde tuzun Rodos kilesi ile her kilesine devlet tarafından dör-
der akça verilirdi. Adada ayrıca tuzcuların Hüdâvendigâr iskelesi yakı-
nında olan memlehadan başka memlaha işletmeleri yasaklanmıştı. Tuz-
cular, tuza ihtiyaçları olduğunda tuzu işledikleri memlahadan değil de, 
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kaledeki beylik ambarından herkese satılan (narh-ı rûzî üzre) fiyattan 
alırlardı84. 

Diyarbakır: Çalışmamıza esas teşkil eden bu üç yerden, kanunname-
sinde en fazla yasağın olduğu yer Diyarbakır’dı.  

Kanunname’nin üçte birlik kısmı ya uygulamadan kaldırılan husus-
larla ya da yasaklarla ilgiliydi. Daha kanunnamenin başında hububat 
öşrünün nakdî olarak tahsili uygulaması eleştirilmiş, nakit akça uygula-
masının kaldırıldığı, öşrün aynî ve ürünün cinsinden alınarak ambarlara 
konulması ve vakti geldiğinde günün narhına uygun olarak satılması ge-
rektiği vurgulanmıştır. Bu şekilde, ihtiyaç fazlası ürünün halkın elinde 
kalması engellendiği gibi, muhtemel bir darlık ve kıtlıkta, öşür olarak alı-
nan bu hububat piyasaya sürülerek, ani ve büyük fiyat artışlarının mey-
dana gelmesi de engellenirdi. Kanunnamedeki ikinci yasak, reayaya ak-
reb-i bazar vazifesinin bir günden fazla yapılmamasıyla ilgiliydi. Üçüncü 
yasak, elindeki toprağı işlemekle mükellef olan reayanın kendi arazisini 
ihmal etmemek şartıyla, başkasının yanında ve arazisinde rençberlik 
yapmasına, ağalarının mani olmasının men’ine dairdi. Ancak toprağını 
ihmal edip başkasının yanında çalışanları tımar sahiplerinin engelleme 
ve çalıştıkları yerlerden kazandıklarından pay alma hakkına sahiptiler. 
Dördüncü yasak, topraksız reayadan birisi, toprağı olan bir reaya üze-
rinde kayıtlı olup onun yanında çalışıyorsa, tımar sahibinin bu reayadan 
resm-i dönüm talep edemeyeceği hakkındaydı. Gerekçesiyse, işlenen 
toprak için zaten raiyet rüsumu verildiğiydi. Beşinci yasak, resm-i çiftin 
toprağa bağlı olmasından dolayı, toprağını iki ya da üç çift öküzle işle-
yenden sadece bir kez çift resmi alınacağı, daha fazlasının talep edileme-
yeceğine dairdi. 

Kanunname’deki altıncı yasak “hâric ez-defter”le ilgiliydi. Kanunna-
me’nin iki maddesi bu hususa tahsis edilmiştir. Hâric ez-defter, tahrir ve 
tevzi sırasında kimseye verilmeyen ve dolayısıyla kimsenin tasarrufunda 
olmayan, bu yüzden ne İcmâl ve ne de Mufassal defterlerde yer almayan 
köyler ve mezraalardı85. Diyarbakır vilayetinde haric ez-defter önceleri 
müstakil bir kalem olup, bazı kimselere iltizamla verilirdi. Mültezimlerin, 
daha önce boş olan ancak sonraları bazı kimselerin gayretleriyle yeniden 
ziraata açılıp şenlendirilen arazileri de haric ez-defter saymaya başlama-
ları ve böylelikle bu yerleri şenlendiren insanlardan geriye dönük büyük 
miktarlarda vergi istemeleri üzerine halk şikâyette bulunmuştu. Kanun-
namenin bu husustaki hükmü, bu tür arazinin haric ez-defter sayılama-
yacağını, dolayısıyla halktan vergi talep etmenin kanunî olamayacağını 
                                                           
84 Osmanlı Devleti’nde tuz ve tuzcularla ilgili daha fazla bilgi için bk. Ahmet Cihan, “Os-

manlı Kanunnamelerinde Tuz ve Tuz Kültürü”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 147 

Aralık 2003, s. 99-105. 
85 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, s. 116-117. 
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vurgulamaktaydı. Bu tür reayadan üç yıla kadar resm-i kışlak, üç yıldan 
sonra diğer reaya gibi resm-i bennak alınacağı belirtilmişti. 

Kanunname’deki yedinci yasak, reayadan resm-i ağnâm olarak iki ko-
yuna bir akça alınması dışında, “çobanbeği” vergisinin alınamayacağına 
dairdi. Çobanbeği vergisinin ancak göçebe ulus tayfasından alınacağı be-
lirtilmişti. Sekizinci yasak, Diyarbakır’da, herhangi bir yerden, durma-
dan geçen sürülerden ve meskûn ahalinin sürülerinden yaylak ve kışlak 
resmi alınamayacağıyla ilgiliydi. Bir başka yasaksa tamgay-ı ağnamla 
alakalıydı. Daha önceleri kasaplar, kestikleri koyunun sakatatını (başını, 
ayaklarını, derisini, iç yağını vb.) tımar sahibine üç pulla birlikte vergi 
olarak verirlerdi. Kanunnameye konulan yeni hükümle, kesilecek koyun 
için kasaptan bir akça iki pul ve koyunu satandan altı pul olmak üzere 
toplam iki akça tamga olarak alınması, koyunun sakatatının da kesene 
bırakılması karara bağlanmıştı. Bununla birlikte halkın yemeklik için 
kestiği koyundansa alandan herhangi bir vergi alınmaz, yalnızca koyunu 
satandan altı pul alınması kararlaştırılmıştı. 

Diyarbakır Kanunnamesi’nde, ihtisap hususunda yaşanan bidatlara 
geniş yer verilmiş ve bazıları da kaldırılmıştır. Diyarbakır’da daha evvel 
nahiyelerden önceden belirlenmiş miktarlarda ihtisab-ı nevahi vergisi 
alınagelinirdi. Bu uygulamanın ülkenin hiçbir vilayetinde olmadığı ka-
nunnamede vurgulandıktan sonra, bu usulün kesin bir şekilde kaldırıl-
dığı belirtilmişti. Yine, asesiye vergisi bahsinde, önceleri evlerdeki el tez-
gâhlarından alınan resm-i asesiyenin de, artık kaldırıldığı ifade edilmiş-
tir. 

Sonuç 

Sancak kanunnamelerine göre 16. yüzyılda Rodos, İnebahtı ve Diyar-
bakır’da yaşayan halkın temel kaynakları imparatorluğun genelinde ol-
duğu gibi tarım, hayvancılık ve ticaretti. Yabancı ülkelere yakın olmasın-
dan dolayı Rodos ve İnebahtı’daki ticarî faaliyetler Diyarbakır’a göre da-
ha canlı olduğu görülmektedir. Buna karşılık Diyarbakır’daysa hayvancı-
lık diğer iki yere göre daha yaygındır. 

İnebahtı, Rodos ve Diyarbakır’da çift, arusiye, kovan, ganem gibi ver-
gilerin farklı miktarlarda alınmış olması, vergi hususunda standart bir 
uygulamanın bulunmadığını göstermektedir. Bunda ilgili yerlerin coğra-
fi, ekonomik ve yerleşik uygulamalar gibi faktörlerin etkili olduğu düşü-
nülebilir. Vergiyle ilgili göze çarpan bir diğer husus da Diyarbakır’da ya-
şayanların yukarıdaki vergileri diğer iki yerde yaşayanlara göre daha faz-
la vermiş olmasıdır. Aynî olarak ödenen öşür vergisinin Diyarbakır halkı 
tarafından kanunnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar genel uygula-
manın aksine nakit olarak ödenmiş olması, verginin tahsil şeklinde de 
bölgeler arasında farklılıklar yaşandığını göstermektedir. Bununla birlik-
te ispenç ve bennak vergilerinin her üç yerin halkından aynı miktarda 
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alınmış olması, vergide genellik ve eşitlik ilkelerine uyulduğunu göster-
mektedir. 
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YENİÇAĞDA SEFERE GİDEN                        
OSMANLI ORDUSUNDA TOP SEVKİYATI 

Yrd. Doç. Dr. Temel ÖZTÜRK* 

Top, barutun icadından sonra savaş meydanlarının en etkili silahı ha-
line geldi. İlerleyen yıllarda biçim ve özelliklerinin gelişimi, topu savaş 
mühimmatı arasında ilk sıraya çıkardı. İcadının ilk dönemlerinde büyük 
ve ağır toplar ile sonraki dönemlere doğru küçük ve manevra kabiliyeti 
yüksek olan topların savaş alanlarına taşınması sefer sırasında Osmanlı-
ların en önemli işleri arasında yer alırdı. İşte bu çalışmada; deniz ve kara 
ulaşımı göz önünde bulundurularak top sevkiyatının nasıl yapıldığı, Os-
manlı Arşiv Belgeleri ışığında izah edilecektir. İlk olarak topun tarihî geli-
şimi ve Osmanlılardaki önemi hakkında kısaca bilgi verilecektir. Akabin-
de bu önemli silahın askerî bir organizasyon ve disiplin içerisinde savaş 
alanlarına nasıl taşındığı belirtilecektir. Çalışmanın bu kısmında sevkiya-
tın organizasyonu merkez ve eyaletlerdeki yönüyle değerlendirilecektir. 
Ayrıca sevkiyatının malî boyutuna da işaret edilecektir. Son olarak top 
sevkiyatının askerî lojistik içerisindeki yeri vurgulanacaktır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Ordusu, Top Sevkiyatı, Askerî Lojistik. 

Canon Shipment In The Campaigning Ottoman Army During 
The Modern Ages 

Canon became the most influential weapon of the battlefield after the 
invention of the gunpowder. In the following years through the develop-
ment of its form and characteristics canon came to the fore among the 
war ammunition. During the primary periods of the invention, the ship-
ment of the heavy canons and light canons having high maneuverability 
in the latter periods played an important part in the activities of the Otto-

                                                           
* Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, tozturk61@gmail.com 
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mans. And this work about how canon shipment was made up depen-
ding on ground transport and water transportation is going to be explai-
ned under the Ottoman archives. Firstly a short information will be given 
about historical development of canon and its importance in the Ottoman 
and then will be explained how this important armament was transpor-
ted to the war field in military discipline and organization. Here the trans-
portation of the organization is going to be evaluated with the administra-
tive and provinces aspects. Moreover, the financial side is going to be 
mentioned. Finally, the place of canon shipment in military logistics will 
be emphasized. 

Key words: Ottoman Army, Canon Shipment, Military Logistics. 

Savaşın her türlü bağlantısı bilimsel ilerlemeyle uyumluluk içerisinde 
olan teknolojik keşifler tarafından etkilenmektedir1. Toplum, hem insan 
gücü için askerî ihtiyaçlar, hem de diğer kaynaklar tarafından etkilendiği 
gibi savaşın oluşturduğu organize sistem ile teknolojik ilerlemeler tara-
fından da etkilenir2. Teknolojik gelişmenin ortaya çıkardığı tahrip gücü 
yüksek toplar, savaşın kazanılmasında önemli bir yere sahiptir. Toplar, 
hem meydan muharebelerinde hem de kuşatmalarda en etkili silah ola-
rak görülmektedir. 

Bilindiği gibi savaş malzemesi arasında yer alması yanında bilhassa 
ateşli silahların en etkin kısmını oluşturan ve savaş meydanlarında bir 
çığır açan barut, ilk olarak Çinliler tarafından bulunmuştur. Barutun 
XII. yüzyılda bütün Asya kıtasına, sonra Avrupa’ya yayıldığı kuvvetle 
tahmin edilmektedir3. Diğer savaş kaynaklarında olduğu gibi barutun 
dünya üzerinde yaygınlaşması haçlı seferlerinden sonra daha da artmış-
tır. Doğu ile batı arasında cereyan eden bu savaşlar, gerçekten hem sa-
vaş teknolojisi hem de kültür açısından büyük bir etkileşimi başlatmış-
tır4. Barutun dünyada özellikle İslam âleminde yaygınlaşması, Osmanlı-
                                                           
1 Alex Roland teknolojik yeniliklere bağlı gücün savaş ve toplumlar üzerinde önemli değişik-

likler yaptığını ifade etmektedir. O hazırladığı çalışmada, bu konuda literatürdeki birkaç 

eseri alıp değerlendirmiştir. Bunlardan Mumford “Technics and Civilization” adlı eserinde 

teknoloji ve onun yenilikleri açısından yılları dönemlere ayırıp etkili olan unsurları belirtmiş-

tir. Buna göre; eoteknik (1000-1750) su ve odun gücü, paleoteknik (1750-1900) kömür ve 

demir, neoteknik (1900-) ise elektrik enerjisi tarafından etkilenmiştir. Bkz. Alex Roland, 

“Science, Technology, and War”, Technology and Culture, XXXVI/2 (1995), s. 90. 
2 Teknolojik ilerlemenin toplumlar üzerinde olan etkileri açısından bkz. Arnold Pacey, Tech-

nology in World Civilization: A Thousand-Year History, MIT Press, Cambridge 1990. 
3 Mahmut H. Şakiroğlu, “Barut”, DİA, C. V, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1992, s. 92. 
4 Bu konuda bkz. Jr. Lynn White, “The Crusades and the Technological Thrust of the West”, 

War, Technology and Society in the Middle East, Ed. V. J. Parry ve M. E. Yapp, Oxford Uni-

versity Press, London 1975, s. 97-113. 
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lar zamanında büyük bir hız kaydetmiştir. Bu yönde barutun, meydan 
savaşları ve kale kuşatmalarının vazgeçilmez unsuru olan toplarda ve 
daha sonra gemilerde kullanılması Osmanlı siyasetinde, dolayısıyla dün-
ya siyasetinde de değişiklikler yapmıştır. 

Ateşli silahların savaş meydanlarında kullanılış tarihi tam olarak or-
taya konulamadığı gibi Osmanlılara da ne zaman ve hangi yolla geldiği 
kesin bir şekilde bilinmemektedir5. Osmanlılarda barutun savaşa yönelik 
toplarda ilk kullanımına dair çeşitli ifadeler ileri sürülse de6 kesin bir ta-
rih verilmeksizin topların XIV. yüzyılın sonunda kullanıldığı kabul edile-
bilir7. Osmanlılar bu tarihten sonra Balkanlarda yaptığı fetihlerle top ya-
pım faaliyetlerini daha da genişletmiştir. İlk yıllarda büyük ve ağır topla-
rın yapımı üzerinde durulurken bunu hafif sahra topları izlemiştir. Bil-
hassa büyük ve ağır toplar, Osmanlılar için kuşatma savaşlarının vazge-
çilmez unsurlarındandı. Ayrıca kuşatmaya ilişkin zikredilen bu toplar 
içerisinde muhtelif silahlar ve karışık bataryalar da yer almaktaydı. Bu 
yönde balyemez, şahi ve kolonborne gibi top çeşitlerinden oluşan batar-
yalar kuşatma savaşlarının vazgeçilmez silahlarıydı. Kuşatmalarda ağır 
ve büyük toplar stratejik sağlam bir mevzie yerleştirilir ve buradan kale 
duvarları dövülürdü. Osmanlılar Avrupa’daki metotların bir yansıması 
olarak kolonbornelerle kalenin orta boş duvarına çaprazlama ve düşey 
hatlar boyunca tesirli atışlar yanında önce seri sonra tek tek gülle atışla-
rı uygulayarak kalede gedikler açmaktaydılar8. Öte yandan büyük ve ağır 
topların yeniçağda cepheye sürülmesi bunların taşıma ve hareket kabili-
yetlerini de zorlaştırmaktaydı. Bu da, Osmanlılardaki hızlı gelişimiyle sa-
vaşların taktik ve lojistik yönünü değiştiren topların cephelere sevk edi-
lebilmesinde gerek İstanbul gerekse eyaletlerde önemli hazırlıkların ya-
pılmasına vesile olmaktaydı. 

Top Sevkiyatının İstanbul’daki Hazırlıkları 

Devlet, savaş kararı aldığı zaman mühimmat ve asker temini için ilgili 
yerlere gerekli emirleri gönderir ve bahara kadar tüm hazırlıkların ta-
                                                           
5 Pacey, “hand-guns”ların 1288’lerden önce Çin’de yapıldığını ve ona uygun olarak 1320’den 

önce Avrupa’da büyük topların geliştiğini ve bunların 1330’larda İslam dünyasında olduğu-

nu, akabinde 1356’da Çin’de geliştiğini ifade eder. Bkz. Arnold Pacey, a.g.e., s. 73. 
6 Buna ilişkin topun ilk kez, İbn Kemal’in ifadesine göre Orhan Gazi zamanında kullanıldığı 

bildirilmektedir. Ancak kara barut, savaş alanlarında XIII. yüzyılda kalelere dehliz açılmakta 

kullanılmaktaydı. Bkz. Mahmut H. Şakiroğlu, “adı geçen madde”, s. 92-93. 
7 Gabor Agoston, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Harp Endüstrisi ve Barut Teknolojisi (1450-

1700)”, Osmanlı, Ed. Güler Eren vd., C. VI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 622. 
8 V. J. Parry, “İslam’da Harp Sanatı”, Çev. Erdoğan Merçil-Salih Özbaran, Tarih Dergisi, 28-

29 (1975), s. 211-218; Gabor Agoston, Barut, Top ve Tüfek Osmanlı İmparatorluğu’nun Aske-

ri Gücü ve Silah Sanayisi, Çev. Tanju Akad, Kitap Yayınevi, İstanbul 2006, s. 92-126. 
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mamlanmasını isterdi. Bu hazırlıklar içerisinde top mühimmatının temi-
ni ve sevki üzerinde önemle durulurdu. Zira bu mühimmata ilişkin mal-
zeme ağır ve hacimli olmasından ötürü taşınmasının zahmetli olması 
sevkiyatının ayrı bir organizasyon içerisinde yapılmasını gerekli kılmak-
taydı. Sevkiyat amacıyla hazırlanacak top mühimmatı içerisinde topun 
kendisi, yuvarlaklar ve top arabaları yer almaktaydı. Sefer zamanı cep-
helere gönderilecek bu mühimmatın tümünün temini öncelikle İstanbul’-
dan sağlanırdı. Buradaki hazırlıklar yapılacak seferin yönüne ve cinsine 
göre değişirdi. Şayet sefer kara seferi olup Avrupa yönünde ise temin 
edilecek mühimmatın ilk durağını Davutpaşa Sahrası, Anadolu yönünde 
ise ilk konağı Üsküdar oluştururdu. Sefer hazırlıkları başladığı zaman 
topçu ocağı ve yetkilileri yoğun bir emir akışına maruz kalırdı. Ancak se-
fer deniz seferi ise bu kez tersanenin yetkilileri de benzer bir emir yoğun-
luğu ile karşı karşıya kalırdı. Aslında buradaki yoğunluk tersanenin top-
hane arasındaki ilişkisinden kaynaklanmaktaydı. Çünkü gemilere verile-
cek toplar tophanede dökülmekteydi. Yani deniz seferleri sırasında top-
hane, mesai ve enerjisinin önemli bir kesimini tersanede yapılan gemile-
re top tedariki yönünde harcardı. Bu yönde tersane için tophanede ge-
nellikle bacaluşka, kolonborna, şayka, cehrin, kalyon, saçma, eynek, 
darbzen ve prangi gibi top çeşitleri imal edilirdi9. Bu noktada top verile-
cek gemilerin çeşitleri de sefer zamanı tophanedeki çalışma düzeyinin 
seviyesini tayin etmektedir. Zira tersanede topların en az miktarı kayık-
larda bulunurken, en fazla miktarı da kalyonlarda yer alırdı. Haliyle se-
fer zamanı etkili bir görevi ortaya koyan kalyonların top ihtiyacının kar-
şılanması tophane ve tersanedeki yoğun çalışmayla gerçekleştirilirdi. 
Tophaneden gemilere dağıtılan topların savaş sonrasında hasar görenleri 
veya kırık olanları tekrar tophaneye geri verilir ve yerlerine yenileri alı-
nırdı. Bu tür işe yaramaz toplar ise yeni topların dökümünde mayalık 
olarak kullanılırdı10. Bazen tophanede tersane için top yapımı yetiştirile-
mediği zamanlarda kira ile top alınıp kalyonlara verilirdi11. Deniz savaş-
ları veya tatbikat sırasında batan gemilerdeki toplar da dalgıçlar vasıta-
sıyla denizden çıkarılır, işe yarar durumda ise kullanılır, aksi halde ma-
yalık için tophaneye gönderilirdi. Ayrıca tersanede kullanılan topların 
mermileri olan yuvarlaklar da tophaneden temin edilirdi. Demir veya 
                                                           
9 XV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar tersane için imal edilen ve kullanılan toplara dair bkz. 

İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, TTK Yayınları, Anka-

ra 2003, s. 174-178. 
10 Mayalık toplar, tophanede yeni top dökümü sırasında eskilerinin ergitilmesinden meyda-

na gelen külçelerdir. Bunlar, tunç topların dökümünde muhtemelen tuncun daha sağlam 

kaynaşması maksadıyla kullanılmaktadır. Geniş bilgi için bkz. Salim Aydüz, Tophâne-i Âmi-

re ve Top Döküm Teknolojisi, TTK Yayınları, Ankara 2006, s. 232. 
11 İdris Bostan, a.g.e., s. 176. 
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mermerden yapılan yuvarlakların ağırlık veya miktarı, taşıdıkları toplara 
ve gemilere göre değişirdi. Mesela kalyataya 250, kadırga ve firkateye or-
talama 200’er, işkampoyeye 100 adet yuvarlak verilirdi12. Tersanenin bu 
mühimmata olan ihtiyacı da tersane ve tophane eminleri başkanlığında 
diğer idari görevlilerin ihtiyaçları yönündeki fizibilite çalışmaları sonucu 
tespit edilir ve iki birimin yöneticileri uhdesindeki yazışmalarla bürokra-
tik işlem tamamlanarak eksikler temin edilirdi. Böylece sefer zamanı ter-
sanenin ihtiyacı yönünde gemilerin top ve top mühimmatları tamamla-
nır, gemiler bu yönüyle sefere hazır hale gelirdi. 

Divan-ı Hümayun’da savaş kararı alınmasından sonrasında top ve 
mühimmatının ihtiyacı için tophane ağasına ve dökümcübaşılara emirler 
gönderilirdi13. Seferde kullanılacak toplar büyük oranda merkezdeki bu 
top döküm yerinden karşılanırdı. Şayet bu yeterli olmazsa imparatorlu-
ğun Balkanlar ve Asya’daki top dökümü yerlerinden de istifade edilirdi. 
Ayrıca cepheye yakın yerlerde de acil durumlarda seyyar top dökümha-
neleri oluşturulur ve buralarda top ile yuvarlaklar dökülürdü. Zaten yu-
varlak dökümü yeterli demir madeni bulunan birçok eyalette de yapıla-
bilirdi. Sefer başlamadan önce tophanede yapılan işler arasında ilk ola-
rak emirler muvacehesinde bir fizibilite tespiti yapmak yer alırdı. Ağa ve 
alt birim yöneticilerinin uhdesinde tespit edilen bu fizibilite çalışması ih-
tiyaca cevap veriyorsa ihtiyaçların temini yönünde faaliyetlere girişilirdi. 
Şayet ihtiyaca cevap vermiyorsa, bu husus ilgililere bildirilir ve geri ka-
lan ihtiyacın tamamlanması için diğer döküm merkezlerine emirler gön-
derilirdi. Sefer için gerekli olan ihtiyacın karşılanması yönündeki fizibili-
te çalışmasında kullanılabilir top ve mühimmat yanında yeni dökümlerin 
yapılması da yer alırdı. Aslında devlet, barış zamanında bile her an ihti-
yaç duyulması veya stratejik noktalardaki kalelere gönderilmesi için top 
dökümü yapar, gerekli mühimmatı temin ederdi14. Bu nedenle mevcut 
kullanılabilir mühimmat yanında yeni dökümü yapılacak malzeme için 
dökümcübaşılara ve ocakbaşılarına emirler gönderilirdi. Artık bundan 
                                                           
12 Bu husus ve ayrıca çeşitli zamanlarda Karadeniz ile Mısır’a giden donanmaya verilen yu-

varlaklar için bkz. İdris Bostan, a.g.e., s. 177-178. 
13 Bu emirler ve top döküm faaliyetleri için bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (bundan sonra 

BA), Maliyeden Müdevver Defterler Tasnifi (bundan sonra MAD), No: 2652, s. 2-27; BA, 

MAD, No: 2678, s. 1-15; BA, MAD, No: 15804, s. 1-5. XIV. yüzyılın başlarından itibaren Av-

rupa ve Osmanlılarda kullanılan toplar ilk olarak muhasara savaşlarında kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir. Bu hususa yönelik muhasara savaşları içerisinde Girit’in fethine ilişkin top-

ların dökümü, sevki ve önemi hakkında bkz. Ersin Gülsoy, Girit’in Fethi ve Osmanlı İdaresi-

nin Kurulması (1645-1670), Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul 2004, s. 27-77, 139-

160. 
14 BA, MAD, No: 7534, s. 91, 141, 265, 513, 521, 742; BA, Bâb-ı Defterî Evâmir-i Maliye 

Kalemi Tasnifi (bundan sonra D.EVM), No: 26278, s. 97. 

139



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

sonra mevcut döküm malzemesinin imkânları dâhilinde dökümhaneler-
de ve dolayısıyla tophanede hummalı bir çalışma başlatılırdı. Zaten top 
ve mühimmatının ihtiyacı da buradaki top döküm malzemesinin duru-
muna göre değerlendirilirdi. Yani bu malzemenin mevcudiyeti veya sefer 
başlangıcına kadar temini ve top döküm sürecinin hesaba katılması ile 
ihtiyaca cevap verilirdi. Aslında bu husus Osmanlıların yeniçağda hazır 
malzeme ile ne kadar bir sürede top dökebileceğini de gündeme getir-
mektedir15. Çünkü sefer hazırlıkları için buraya gönderilen emirler bu 
işin kısa zamanda yapılmasını, aksi halde görevlilerin cezaya çarptırıl-
masını işaret etmektedir16. 

Merkezdeki tophanede bu hazırlıklar tüm hızıyla sürdürülürken, top 
mühimmatının cephelere sevk edilebilmesi için de gerekli çalışmalar yü-
rütülürdü. Bu noktada top mühimmatının taşınmasında en etkin görevi 
üstlenen haliyle top arabacıları ocağıdır. Tophanede olduğu gibi burada 
da ocağın arabaları ve tüm malzemeleriyle hazırlanması için ocak ağası-
na emirler gönderilirdi. Emirler muvacehesinde dökümhanelerde de ge-
rekli malzemeler hazırlanarak arabalar oluşturulurdu. Top arabacıları 
ocağının sevkiyatta önemle üzerinde durdurduğu iki husus vardı. Bun-
lardan biri arabaların ve onları çekecek hayvanların temin edilmesi, di-
ğeri ise topların arabalara konulması için kundakların hazırlanmasıydı. 
Arabaların temininde şayet ocak içindeki mevcut yeterli olmazsa, dışarı-
dan bilhassa Rumeli olmak üzere imparatorluk coğrafyasının çeşitli yer-
lerinden arabalar getirttirilirdi17. Bu arabaları çekecek dayanıklı ve güçlü 
atlar da genellikle Eflak, Boğdan ve Tuna boylarından temin olunurdu. 
Tabii ki bu işlemler ve aşağıda ifade edilecek diğerleri maddî bir finans-
manı gerekli kıldığından maliyeden ve divandan ilgili emriler alınıp, ara-
ba ve hayvanların temin edileceği bölgelerin yöneticilerine gönderilirdi. 
Araba ve hayvanların temini ile topların bunlara bindirilmesi sonucu se-
fer için merkezdeki sevkiyat başlamış olurdu. Burada sevkiyat açısından 
seferin yönünün (Anadolu veya Rumeli) bilinmesi yanında mesafesinin 
de önemi büyüktü. Bilhassa sefer uzak mesafelerde olup, deniz ulaşım 
imkânı varsa, o zaman sevkiyatın ikinci yolu gündeme gelmektedir. O 
da; top ve top mühimmatı yanında arabalar da dâhil olmak üzere tüm 
malzemenin gemilerle taşınmasıdır. Rumeli tarafına yapılacak seferlerde 
toplar Tuna’ya kadar arabalarla götürülür ve buradan şayka adı verilen 
gemilerle nakledilirlerdi. Aslında devlet, merkezden sefer bölgelerine gi-
                                                           
15 Top dökümü süreci ile ilgili bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından 

Kapıkulu Ocakları, C. II (Cebeci, Topçu, Top Arabacıları, Humbaracı, Lağımcı Ocakları ve Kapı-

kulu Süvarileri), TTK Yayınları, Ankara 1998, s. 39-51; Salim Aydüz, a.g.e. 
16 BA, MAD, No: 2652, s. 26-27. 
17 Araba hakkında geniş bilgi için bkz. Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA., C. III, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, İstanbul 1991, s. 243-245. 
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decek mühimmatın sevkiyatında ağır ve hacimli malzemenin taşınması 
yönünde çoğunlukla deniz yolunu kullanmaktadır. Zira klasik dönemin 
doğuya ve batıya yapılan sefer güzergâhları göz önünde bulundurulursa 
İstanbul’daki askerî malzemenin çoğunlukla gemilerle nakledilmesi 
ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. 

Topların sevkiyata hazır hale gelmesi için bahsi geçen çalışmalar içe-
risinde merkezde birçok görevli yer almaktadır. Yukarıda da bazılarının 
belirtildiği gibi bunlar; tersane emini ile tophane ve top arabacıları ağası 
başta olmak üzere alt birim yöneticileri, dökümcüler, fırıncılar, kundak-
çılar, demirciler ve marangozlar yanında deniz ve kara sevkiyatı için 
gümrük eminleri başta olmak üzere diğer görevlilerdir. Topların sevki 
için düzenlenen organizasyonda bulunanların başında merkezden yani 
ocaktan çoğunlukla topçu başı yanında bazen de bir çavuş tayin olunur-
du18. Bu komutanların uhdesinde topçu ve top arabacıları mühimmat ile 
birlikte hareket ederdi. Eğer mühimmat karadan sevk ediliyorsa, yolda 
sevk edilen mühimmatın bozulması veya yolda kalması durumunda ihti-
yaç duyulabilecek marangozlar, demirciler ve dülgerler de sevkiyat guru-
bu ile birlikte hareket ederdi. Tabii ki mühimmatın veya bazı malzeme-
nin taşınmasında hamallar ve rençberleri de bu gurup içerisinde görebi-
liriz. Yine sevkiyatla birlikte ilerleyen grubun yiyecek, bilhassa içecek ih-
tiyaçlarının karşılanması için sakaların görevlendirildiği de olurdu. Bu 
gruba mühimmat ile gönderilen askerleri de ekleyebiliriz. Zira bunlar mü-
himmatın savaş sırasında kullanılması yönünde sınırlı sayıda askeri içe-
ren topçu ve top arabacıları ocağından temin edilmektedir. Sevkiyat mü-
himmatı şayet deniz yolundan eyaletlere ulaştırılıyorsa, o zaman çavuş ile 
topçular ve top arabacıları dışında diğer ifade edilen görevliler çoğunlukla 
eyaletlerin kazalarından temin olunurdu. Tüm bu görevlilerin bulunduğu 
organizasyon içerisinde emirlerde belirtilen yerlere mühimmat ulaştırılırdı. 

Sevkiyatın Deniz ve Kara Yolu 

Sefer bölgesine gönderilmek için hazırlanan toplar, deniz ve kara ol-
mak üzere iki yoldan sevk edilirdi. Karadan sevk edilecek toplar için ön-
celikle araba ve hayvanlar temin edilirdi. Arabalar yukarıda da belirtildi-
ği üzere top arabacıları ocağından alındığı gibi buradaki miktarın yeter-
siz olması durumunda imparatorluk coğrafyasının farklı bölgelerden sa-
tın alınmak veya kiralanmak suretiyle temin olunurdu19. Sevkiyatta kul-
                                                           
18 Ziya Yılmazer, Topçular Kâtibi ‘Abdülkâdir (Kadrî) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlil), C. II, TTK 

Yayınları, Ankara 2003, s. 860. 
19 1672’de Kamaniçe Seferi olarak da bilinen kuzey seferi sırasında Rumeli ve Anadolu’nun 

çeşitli yerlerinden arabalar kira ve satın alınarak temin edilmişti. Bkz. BA, Bab-ı Defteri 

Mevkufat Kalemi Tasnifi (bundan sonra D.MKF), No: 27526, s. 35, 75; BA, Ali Emiri Tasnifi, 

Mehmed IV, Vesika No: 5799. 
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lanılacak hayvanların tümü büyük baş ve dayanıklı olup öncelikle İstan-
bul’dan temin edilirdi. Ancak buradaki mevcut hayvan miktarı yetersiz 
olursa dış bölgelerden de kiralama veya satın alma işlemleri yapılır, bun-
lara devlet hizmetinde olduklarına dair damgalar vurulurdu20. Toplar 
sevkiyat alanına gelmeden önce araba ve hayvanlar burada hazır bulun-
durulur ve toplar gelir gelmez hemen yola çıkılırdı. Kara sevkiyatında 
kullanılan yollar askerî yollardır. Bu yollar ana ve tali olmak üzere iki te-
mel güzergâhta kullanılırdı. Ana yollara bağlı bulunan tali yollarla impa-
ratorluğun geniş coğrafyasında istenilen bölgelere ulaşılırdı. Seferin dü-
zenlendiği bölge yönünde bir problem olmadığı sürece bilhassa sevkiyat-
ta ana yollar kullanılırdı. O nedenle bu yolların bakımı ve onarımı tali 
yollara oranla daha sık ve dikkatle yapılırdı21. Sevkiyatta kullanılan bu 
anayolları Osmanlılar sevkiyatın yönüne göre birkaç kola ayırmıştır. Me-
sela sefer Anadolu tarafına yapılacaksa bu ana yolun başlangıcı Üskü-
dar olup sağ, orta ve sol olmak üzere üç kola ayrılmaktadır. Aslında bu 
başlangıç kısmı diğer kolların ayrım yeri olan Gebze’ye kadar devam 
eder. Sağ kol Üsküdar’dan başlayıp Gebze, Eskişehir, Akşehir, Konya, 
Adana, Antakya yolu ile Halep ve Şam güzergâhını takip eden hac yolu-
dur. Orta kol ise yine Üsküdar’dan başlayıp Gebze, İznik, Bolu, Tosya, 
Merzifon, Tokat, Sivas, Hasan Çelebi, Malatya, Harput, Diyarbakır, Nu-
saybin, Musul ve Kerkük hattını takip eden Bağdat-Basra yoludur. Sol 
kol da, yine orta kol ile aynı noktadan başlayıp, Merzifon’a kadar aynı 
hattı takip eder ve buradan Lâdik, Niksar, Karahisar-ı Şarkî, Kelkit, Aş-
kale, Erzurum, Hasan Kale yolu ile Kars’a ve devamla Tebriz’e ulaşır. 
Rumeli tarafına giden anayol da sağ, orta ve sol kol olmak üzere üç gü-
zergâhı takip eder. Bu yollar İstanbul ile Gelibolu’dan başlar ve Edirne’-
de birleştikten sonra sağ kol olarak adlandırılan yolun bir kolu Aydos, 
Babadağ üzerinden Özü ve Azak’a, diğer kolu da Eflâk-Boğdan’a gider. 

Sol kol olarak da adlandırılan yol İstanbul’dan başlar Tekirdağ, Gü-
mülcüne ve Eğriboz üzerinden Gördüs’e ulaşır. Orta kol ise İstanbul’dan 
hareketle Filibe’den Tatarpazarı’na geldikten sonra ikiye ayrılarak bir ko-
lu Sofya, Niş, Belgrat yoluyla Macaristan’a, diğeri Köstendil, Üsküp, Sa-
rayovası ve Mostar’dan geçerek Dubrovnik’e varırdı. Bu yolun Atina, Pre-
veze ve Avlonya gibi şehirlerle bağlantılarını temin eden tali yollar mev-
cuttu. Osmanlılar bu yol ağlarını büyük bir dikkat ve itina ile bakımlı 
tutmuş, bakım ve onarımlarını yolcu adı verilen şahıslara vererek der-
                                                           
20 BA, D.MKF, No: 27526, s. 4, 5, 26, 49; Trabzon Şer’iye Sicili (bundan sonra TŞS), No: 

1884-70, s. 56. 
21 BA, Cevdet-Askeriye Tasnifi, Vesika No: 41618, 42546; BA, İbnülemin-Askeriye Tasnifi, 

Vesika No: 7879; BA, Ali Emiri Tasnifi, Ahmed III, Vesika No: 10045; BA, Cevdet-Nafia Tas-

nifi, Vesika No: 182; BA, Ali Emiri Tasnifi, Mahmud I, Vesika No: 9121; BA, D.MKF, No: 

27526, s. 15, 36. 
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bent teşkilatı gereğince yolları her zaman ulaşıma açık bir halde koru-
muşlardır22. 

Deniz ve nehir yolu ile taşınacak toplar gemilerle nakledilirdi. Bu yol-
dan yapılacak sevkiyatta ilk olarak donanmada yer alan askerî gemiler-
den istifade edilirdi. Ancak bilhassa deniz seferleri zamanı olmak üzere 
donanmadaki gemilerin ihtiyacı karşılayamaması durumunda İstanbul’-
daki gümrük eminleri vasıtasıyla limanlardaki tüccar gemileri de temin 
edilir, yeterli olmazsa diğer limanlardan da kiralamalar yapılırdı. İmpara-
torluğun kuzey seferlerinde Karadeniz ve Tuna Nehri sevkiyatta ön plana 
çıkmaktadır. Buradan kuzeye taşınacak toplar, Tuna Nehri kıyısındaki 
limanlar ile Karadeniz’in kuzeyindeki limanları arasında yer alan Varna, 
Odessa ve Sivastopol gibi stratejik noktalara gemilerle ulaştırılırdı. Do-
ğuya yapılacak seferlerde bu kez Karadeniz’in güneyindeki limanlar et-
kin olmakla beraber, Akdeniz ve bazı nehirler de önemli bir sevkiyat yo-
lunu oluşturur. Doğu seferlerinde Karadeniz üzerinden taşınan toplar 
başta Trabzon olmak üzere Sinop ve Samsun limanlarına ulaştırılırdı. 
Mesela 1627’deki Erzurum seferi için Samsun Limanı’na gemilerle getiri-
len toplar buradan karayoluyla cepheye sevk edildi23. Öte yandan 18. 
yüzyılın ilk yarısındaki İran seferleri için Trabzon Limanına getirilen top-
lar buradan cephelere ulaştırıldı24. Akdeniz üzerinden bu bölgeye gide-
cek toplar ise; Antalya (Finike), İskenderun, İskenderiye, Beyrut, Payas 
limanlarına nakledilirdi. Doğu seferlerinde nehirden yapılan top sevkiya-
tı Dicle ve Fırat nehirleri üzerinden gerçekleştirilirdi. Batı seferlerinde ise 
çoğunlukla Akdeniz olmak üzere Tuna Nehri de sevkiyatta kullanılmak-
tadır. Bu yöndeki savaş alanlarına gönderilecek toplar bilhassa; İzmir, 
Selânik ve Hanya limanlarına ulaştırılırdı25. Deniz ve nehir yolu üzerin-
den gemilerle taşınan toplar limanlara ve iskelelere ulaştırıldığında he-
men boşaltılma işlemine başlanır ve artık merkezin sevkiyat yükü eyalet-
lere devredilmiş olurdu. 

Top Sevkiyatının Eyaletlerdeki Hazırlıkları 

Sefer zamanı seferin yönüne göre eyaletlere ve bilhassa stratejik açı-
dan önemli olan yerlere sefer mühimmatı ile asker temini için Divan-ı 
Hümayun’dan emirler gönderilirdi. Top ve mühimmatının temininde bu 
                                                           
22 Bkz. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbent Teşkilâtı, Eren Yayıncılık, İs-

tanbul 1990. 
23 Ziya Yılmazer, a.g.e., s. 859-860. 
24 Temel Öztürk, İki Savaş Döneminde Trabzon (1680-1690/1723-1746), Basılmamış Dokto-

ra Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi 

Bilim Dalı, İstanbul 2004, s. 118-142. 
25 Osmanlılarda deniz ulaşımının savaşlardaki önemi için bkz. İdris Bostan, Osmanlılar ve 

Deniz: Deniz Organizasyonu-Teşkilat-Gemiler, Küre Yayınları, İstanbul 2007. 
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emirlerin ilk ulaştırıldığı yerler maden açısından zengin olan veya topha-
ne-i amire dışında top dökümü yapılabilen yerlerdir. Bu yerlerden isteni-
len hizmet, tabii ki mühimmatın temini yönünde olacaktır. Bu tür bir 
uygulamada sevkiyatın yönü; maden açısından zengin olan bu yerlerdeki 
malzemenin tophanede işlenmesi üzere İstanbul’a doğru olup, acele edil-
mesi üzerinde de önemle durulmaktadır26. Bu yönde sevk edilecek top-
hane mühimmatı, görevli mübaşir aracılığı ve bölgenin yöneticileri vası-
tasıyla genellikle kalelerde koruma altına alınırdı27. Çeşitli yerlerdeki kı-
rık veya kullanılamaz olan toplar da mayalık amacıyla bu tür bir uygula-
ma ile tophaneye sevk edilirdi. Bunlar da çoğunlukla yukarıda belirtildiği 
üzere donanmadaki toplar için kullanılırdı. Diğer yandan maden açısın-
dan zengin olmayıp önemli stratejik noktalarda bulunan yerlerden de 
bilhassa ulaşım yönünde istifade edilirdi. Bu gibi yerlerde bulunan böl-
gelerin yöneticileri sefer zamanı yoğun derecede Divan-ı Hümayun’dan 
çıkan emirlerin akışına maruz kalırdı28. Emirlerin içeriği temel noktada 
top sevkiyatının yapılması şeklinde olup, bu yönde tüm kolaylıkların 
sağlanması ve sevkiyatı geciktirecek tutumlardan uzak durulması şek-
linde kendini göstermektedir. Eyaletlerdeki yöneticilere top sevkiyatına 
ilişkin emir ulaşınca hemen emrin gereğinin yerine getirilmesi için çalış-
malar başlatılırdı. Yöneticiler bilhassa alt birimlerdeki yöneticilerle bu 
işin hazırlıklarını yürütürlerdi. Gerçi eyaletlere bu yönde gelen emirler o 
eyaletin hangi yöneticisinin sevkiyatta görev almasını veya sorumlu ol-
duğunu da içermektedir29. Bu nedenle herhangi bir kargaşaya meydan 
vermeden top sevkiyatı için hazırlıklara başlanırdı. 

Eyaletlerde yapılan ilk hazırlıklar içerisinde, top ve mühimmatının 
emirlerde istenilen yerlere taşınabilmesi için gerekli araba ve hayvanla-
rın tedarik edilmesi yer alırdı. Gerek deniz yolundan gemilerle gelen, ge-
rekse kara yolundan eyaletlere ulaşan topların eyalet sınırları ölçüsünde 
sevk edilmesi, organizasyon açısından planlı bir uygulamayı ortaya ko-
yar. Zira emirlerde de belirtildiği üzere her eyalet top sevkiyatından ken-
di coğrafî sınırları noktasında sorumludur30. Aslında bu da bize belki bir 
noktada yönetimin en temel birimi olan sancak ve kaza uygulamalarının 
önemini teyit etme imkânı vermektedir. Toplar eyaletlere ulaşmadan ön-
ce bunları taşıyacak olan hayvanlar veya arabalar acilen temin edilirdi. 
Bu işle her ne kadar eyaletin yöneticileri ilgilense de asıl sorumluluğu 
sevkiyat için görevlendirilen mübaşir üstlenmekteydi. Merkezden bir 
emirle görevlendirilen mübaşir sevkiyatın yerine ulaşmasına kadar tüm 
                                                           
26 BA, MAD, No: 3598, s. 135-136. 
27 BA, Mühimme Defterleri Tasnifi (bundan sonra MD), No: 100, s. 121. 
28 BA, MD, No: 131, s. 197-398. 
29 BA, MAD, No: 3598, s. 78; TŞS, No: 1894-80, s. 50. 
30 TŞS, No: 1885-71, s. 129; TŞS, No: 1894-80, s. 5-9, 51. 
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hizmeti yürütmekten sorumlu tutulmaktadır. Sevkiyat için toplanılan 
hayvan veya arabalar, top mühimmatının karadan veya denizden gelişi-
ne göre eyaletlerin uygun bir bölgesinde hazır bekletilirdi. Top mühim-
matı şayet denizden gelecekse, limanlar bu yönde çok önemli bir organi-
zasyonun başlangıç noktasıydılar. Sevkiyatta kullanılacak hayvanlar da 
yine mübaşir vasıtasıyla temin olunur, bu hayvanların güçlü ve sağlıklı 
olmasına dikkat edilirdi. Ağır ve hacimli bir malzemenin sevkiyatı söz ko-
nusu olduğundan hayvanlar da camız, manda ve beygir gibi güçlü olan-
lar arasından seçilirdi. Manda ve camızlar daha çok ağır toplar ile kun-
daklarının taşınmasında kullanılırken, beygirler şahilerin ve diğer top 
malzemesinin arabalarını çekmekte kullanılmaktaydı31. Ayrıca beygirler, 
top mühimmatıyla gelen topçuların eşyalarını taşımakta da kullanılırdı. 

Top mühimmatı eyalete gelir-gelmez hemen arabalara bindirilerek ta-
şıma yapılırdı. Arabaların yanında gerekirse hayvanlara da top malzeme-
si yükletilirdi. Bilhassa sevkiyatın yapılacağı yol arabaların geçmesine 
uygun değilse top mühimmatı hayvanların sırtında arabaların geçebile-
ceği geniş düzlüklere kadar götürülür ve buradan sonra arabalarla hızlı 
bir şekilde sevkiyat istenilen yere ulaştırılırdı. Ancak bu sevkiyat kışın 
yapılacağı zaman gerekirse kızaklarla da taşıma yapılırdı. Özellikle kar-
dan kapanmış, uçurum ve dağlık yerlerde top malzemesi kızaklar üzerin-
de el ile çekilerek hayvanların taşıyabileceği uygun yerlere götürülür-
dü32. Hatta yolların bozuk olduğu yerlerde top mühimmatı ve bu mühim-
matla gelen arabalar bazen parçalanarak omuzlarda taşınmak suretiyle 
sevkiyat yürütülmüştür. Bu şekilde yapılan taşımacılık top-keşan nefer-
leri olarak da adlandırılan kişiler tarafından yürütülmekte ve taşınacak 
mühimmata göre bir eyaletin her kazasından belirli sayıda insan temin 
olunmaktaydı33. 

Bunların sayıları, topların veya top mühimmatının hacmine göre de-
ğiştiği gibi yolun durumuna göre de değişebilmekteydi. Mesela normal 
bir yerde 85 çapında bir havan ile balyemez toplarının her birini 300’er 
kişi taşıyabilirken, 45 çapındaki bir havanı arazinin durumuna göre 150 
veya 250 kişi taşıyabilmekteydi34. Her kaza için seçilenler sadece kendi 
kazaları sınırında bu taşımayı yapmakta ve diğer kaza sınırına gelindi-
ğinde mühimmatı o kazadan seçilen kişilere devretmekteydi35. Sevkiyatın 
bu şekilde yapılması için kazalardan seçilen kişilerin başlarına kaza 
ayanlarından bir başbuğ tayin olunurdu. Sevkiyat emirlerinde bu hu-
suslar belirtilmekte, hatta mühimmatın omuzlarda taşınması için gerekli 
                                                           
31 BA, MD, No: 131, s. 397-398. 
32 BA, MAD, No: 3598, s. 161. 
33 BA, MAD, No: 9925, s. 25-26. 
34 TŞS, No: 1894-80, s. 5-9. 
35 TŞS, No: 1886-72, s. 140; TŞS, No: 1892-78, s. 34; TŞS, No: 1894-80, s. 68. 

145



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12

kişilerin verilmemesinden ötürü yolda kalan mühimmatın acilen nakli 
bildirilmektedir36. 

Eyaletlerdeki sevkiyat organizasyonunun büyüklüğü top ve mühim-
matının hacim ile ağırlığına göre değişirdi. Genelde bu tür sevkiyatlarda 
top, top arabaları, kundaklar, havanlar, yuvarlaklar vs. gibi mühimmat 
yer alırdı. Mesela 1740’daki İran seferi için Trabzon Limanı’na 20’şer şa-
hi top ve havan, 15 topsuz araba, 7 dingil, 7500 yuvarlak, 500 humbara 
tanesi, 36 kangal37, 30 şahi ile 50 de havan arabası olmak üzere toplam 
87 kantar çeşitli mühimmat ve alet gönderilmiştir38. Eyaletlerdeki bu 
sevkiyat birlikleri arasında yukarıda bahsedilenler yanında marangoz ve 
demirciler de bulunurdu. Bunlar top mühimmatının taşınması sırasında 
yolda bozulanların tamir edilmesi için grup içerisinde yer alırdı. Sevkiyat 
birliklerine su dağıtan sakalar ve yiyeceklerinin teminindeki görevliler de 
bu gurup arasındaydı. Ayrıca top sevkiyatının yapılacağı yerler sıkışık, 
dar, taşlık ve karlı ise buraların temizlenmesi için kazalardan coğrafî sı-
nır gözetilerek amelelerin temin edildiği görülmektedir. Bu tür hizmeti 
yürütmek için bilhassa hamallar, dülger39 ve rençperler de sevkiyat bir-
likleriyle hareket ederlerdi40. Top sevkiyatında sevk edilemeyen ve çeşitli 
yerlerde bırakılan topların daha sonra tespiti yönünde topçu başı, topçu-
lar, kâtip, mutemet, çukadar41 vs. yukarıda da adı geçen diğer görevlile-
rin oluşturduğu bir organizasyon içerisinde, bu toplar ya tophaneye ya 
da devletin ihtiyaç duyduğu farklı bir bölgeye sevk edilmekteydiler42. 

Sevkiyatın Maliyeti 

Bir işin maliyetinin hesaplanmasında o iş için satın alınacak ve kira-
lanacak her şey değerlendirmeye tabi tutulur. Bu satın alma veya kirala-
ma araç-gereç olabildiği gibi hizmet de olabilir. Yani konu sevkiyat olma-
sı hasebiyle satın alınıp kiralanan malzemeler yanında sevkiyatta hizmet 
edenlerin ücretleri de maliyet içerisinde hesaplanır. Top sevkiyatında sa-
                                                           
36 TŞS, No: 1894-80, s. 3. 
37 Kangal; İp, tel ve boru gibi uzun bir şeyin çevreleyip, çevrelenmekle aldığı dairevi şekil, 

halka. Halka şeklinde tellerden oluşan alet. Bkz. Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı Türkî, Enderun 

Kitabevi Yayınları, İstanbul 1989, s. 1041. 
38 BA, Cevdet-Askeriye Tasnifi, Vesika No: 22149; TŞS, No: 1906-92, s. 90, 92. 
39 Dülger; bir binanın kapı ve pencereden sonra ahşap kısımlarını yapan sanatkâra denir. 

Bkz. Şemseddin Sâmi, a.g.e., s. 633. 
40 BA, MAD, No: 9935, s. 183. 
41 Çuhadar olarak da ifade edilen bu kelime; eskiden sarayın büyük memurlarından ve pa-

dişahların hizmetlerinde bulunanlardan birine verilen addır. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Os-

manlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 

1993, s. 384. 
42 TŞS, No: 1894-80, s. 33, 51. 
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tın alınan araç-gereç daha çok nakliyat sırasında ortaya çıkacak prob-
lemlerin halline yöneliktir. Bu yönde nakil sırasında tophanede bazen 
bulunmayan sabun, halat, kantar, isparçene43 ve kömür eyaletlerden sa-
tın alınmaktaydı44. Top sevkiyatında maliyetin en önemli kısmını kirala-
malar ve hizmetlerin ücretlendirilmesi oluşturur. Hizmetlerin ücretlendi-
rilmesi aşamasında sevkiyatın gerçekleştirilmesi için temin edilen tüm 
görevlilerin ihtiyaçları ve kendilerine ödenen miktarlar da değerlendirilir. 
Sevkiyat için en önemli hizmeti, ulaşım imkânlarının zor olduğu bölge-
lerde topların çekilmesi sırasında görevlendirilen kişiler oluşturur. Top 
keşan neferleri olarak adlandırılan bu kişilerin her birine günde 10 akçe 
ekmek ücreti, et, çorbalık için pirinç ve sadeyağ yiyecek olarak verilirdi. 
Bunların her ellisine ise günde 5’er kıyye45 koyun eti, çorbalık için Mısır 
pirinci ile birer kıyye sadeyağ verilmekteydi. Top keşan neferlerinin ko-
mutasını sağlayan başbuğ ve kaza ayanlarının atlılarına hayvan yemi 
olarak her kantarı 120 akçeden saman verilmektedir. Mesela 1740’daki 
bir doğu seferinde sadece top keşan, marangoz ve demircilerin yiyecekle-
ri ile hayvanların arpalarına 10.542 kuruş Trabzon ambar emininden ve-
rildi46. Hizmetlerin dağılımında toplarla birlikte merkezden gelenlerin 
harcamaları da hesaplanmaktadır. Buna göre topçubaşı, topçular, kâtip, 
mutemet ve çukadarların her birine günde birer çift ekmek, 100’er dir-
hem pirinç ve et ile 25 dirhem yağ verilmekteydi. 

Sevkiyatın kira giderleri hayvanların, arabaların, gemilerin ve topların 
konulacağı mahzenlerin temin edilmesi dolayısıyla ön plana çıkar. Top 
sevkiyatında mühimmatın yolda kalmaması için kiralanan hayvanların 
genç ve dayanıklı olmasına dikkat edilirdi. Hayvanlar çoğunlukla impa-
ratorluk genelinde sevkiyatın başlangıç tarihi olan 9 Mart’a kadar temin 
edilir ve kışın hissedilmeye başlandığı Kasım ayına kadar hizmette bulu-
nurlardı. Hayvanların ücretleri hem sevkiyatın yol bakımından uzunlu-
ğuna hem de sevkiyattaki görevlerine göre belirlenmektedir. Bunların ya-
nında hayvanların günlük ücretleri cinslerine göre de belirlenmekteydi. 
Mesela 18. yüzyılda günlük ücret olarak davarlara 24, beygirlere 25, de-
velere 40 ve katırlara 30 akçe verilmekteydi47. Bu dönemde doğu seferi-
nin top sevkiyatı için Kırım’dan getirilen bir devenin fiyatı ise 50 kuruş-
tu48. Ancak bu ücretler hayvanların günlük yiyecekleri üzerinden verildi-
                                                           
43 İsparçene; halatın üzerine sarılmış ip ve kendirdir. Bkz. Şemseddin Sâmi, a.g.e., s. 95. 
44 TŞS, No: 1894-80, s. 51. 
45 Vukıyye veya okka olarak da adlandırılan bu terim; günümüzde 1,2828 kg karşılığında 

olan bir Osmanlı ağırlık birimini ifade eder. Bkz. Walther Hınz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, 

Çev. Acar Sevim, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1990, s. 30. 
46 BA, Cevdet-Askeriye Tasnifi, Vesika No: 22149. 
47 BA, MAD, No: 8462, s. 27. 
48 BA, Cevdet-Askeriye Tasnifi, Vesika No: 42739. 
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ğinden zamanla piyasa fiyatları değişmesi durumunda ücretler yeniden 
belirlenirdi. 1742’deki Trabzon’dan yapılan top sevkiyatında saka ve eşya 
taşıyan hayvanlara 1504,5 kuruş 375 akçe verilmişti49. Eyaletlerdeki top 
sevkiyatında kullanılan hayvanların ücretleri diğer bütün masraflar gibi 
şehrin malî kaynaklarından, şayet bu yeterli olmazsa civar eyaletlerin 
malî kaynaklarından veya hazineden karşılanmaktaydı50. Bunların dışın-
da bu ücretler hazineye kaynak olarak aktarılan çeşitli gelirlerden de 
karşılanabilmekteydi51. Sevkiyatta görev alacak hayvanlar çoğunlukla ki-
ralanarak temin olunmaktaydı. Bir veya üç, bazen de altı aylığına kirala-
nan hayvanların ücretleri yüke girdikleri andan itibaren hesaplanmakta 
ve sahiplerine peşin olarak ödenmekteydi52. Hayvan sahipleri ücretlerini 
aldıklarına dair mahkemede şahitler huzurunda yemin ederler ve bu iş 
için kendilerine bulundukları bölgelerden kefiller tayin olunurdu. 

Karayolu ile yapılan sevkiyatlarda ulaşımın uygun olduğu bölgelerde 
sevkiyat arabalarla gerçekleştirilirdi. Ancak uzak bölgelere sevkiyat yapı-
lacaksa bu kez deniz yolu tercih edilmekte ve arabalar da tophane mal-
zemesi ile birlikte gemilerle sevk edilmekteydi. Topların taşınacağı araba-
lar kapaklı ve açık olmak üzere iki çeşitti53. Kapaklı arabaların fiyatı açık 
olanlardan biraz fazla idi. 18. yüzyılın ilk yarısındaki bir sevkiyatta 78 
araba 390 kuruşa, 50 kapaklı araba ise 250 kuruşa alınmıştı54. 

Top sevkiyatının en önemli vasıtası gemilerdi. Gemiler, hayvan ve ara-
baların taşıdıkları yükün çok daha fazlasını taşıyabilmektedirler. Bu ne-
denle seferlerde uygun yerlerde tüm sevkiyat malzemesi gemilerle taşın-
maktaydı. Bunun için devlet, deniz ve nehir yollarında gemilerden yarar-
lanmaktaydı. Genelde sevkiyat için öncelikle İstanbul’dakiler, yeterli ol-
mazsa diğer liman ve iskelelerdeki gemiler temin edilirdi55. Sevkiyatta 
ücret ödenen gemiler tüccar gemileriydi. Gemi ücretleri çoğunlukla dev-
let tarafından belirlenmekte ve ücretlerin tümü İstanbul gümrüğünden 
verilirken56, bazen de ödenecek toplam ücret üçe ayrılarak bunun üçte 
ikisi İstanbul gümrüğünden, üçte biri de mühimmatın gideceği yerin 
                                                           
49 TŞS, No: 1908-94, s. 31. 
50 BA, MAD, No: 10316, s. 168; BA, Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Tasnifi (bundan sonra D. 

BŞM), Dosya No: 2329, Vesika No: 61. 
51 Mesela 1746’daki İran seferi için yapılan top sevkiyatında görev alan hayvanların bir kı-

sım ücretleri cezaya çarptırılmış devlet görevlilerinin affına karşılık söz verdikleri 50.000 ku-

ruştan ödenmiştir (BA, Cevdet-Askeriye Tasnifi, Vesika No: 46258). 
52 BA, Cevdet-Askeriye Tasnifi, Vesika No: 39752. 
53 BA, Cevdet-Askeriye Tasnifi, Vesika No: 10657, 16028; BA, D.BŞM, Dosya No: 2333, Ve-

sika No: 43. 
54 BA, MAD, No: 3375, s. 142-143. 
55 BA, MAD, No: 10316, s. 116. 
56 BA, MAD, No: 10316, s. 398. 
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gümrük gelirinden ödenmekteydi57. Yani gemiye yükün yüklendiği yer-
den ücretin üçte ikisi, vardığı yerden de üçte biri ödenirdi. Bu nedenle 
mühimmat vardığı iskelede tartılarak veya kontrol edilerek teslim alınır 
ve gemi sahibinin geri kalan üçte bir ücreti verilirdi58. Gemi ücretleri, 
belgelerin diliyle “kavl u pazar” veya “kat’u pazar” yoluyla yani devletin 
fiyatları belirlemesi yanında pazarlık yaparak da belirlenmekteydi59. Top 
ve mühimmatını taşıyacak gemilerin ücretleri kile hesabı karşılığında be-
lirlenirdi. Yani bir gemi kaç kile zahire alırsa kile başına belirlenen fiyat, 
ücret olarak gemi sahibine verilmekteydi. Mesela 1733 yılında İstanbul’-
dan Trabzon’a mühimmat götüren 4 gemi reisine toplam 282.000 akçe 
verildi60.  

Kiralanan gemilerin reisleri sevkiyat süresince kendilerine kefil bulur, 
herhangi bir problem durumunda devlet bunları muhatap alırdı. Bu ke-
filler gemi reislerinin veya sahiplerinin görevlerini yapmamaları duru-
munda belirli miktarda meblağ ödemek üzere nezre (adak) bağlanırdı61. 
Gemicilerin firarları durumunda nezirlerinin alınması yanında eşya ve 
mallarına da el konulurdu62.  

Deniz yolu ile yapılan sevkiyatlarda kullanılan bir diğer nakliye aracı 
kayıklardır. Bunlar ya kısa mesafedeki taşımacılıkta ya da kıyıya yana-
şamayan gemilerden topların boşaltılmasında kullanılırdı. Ücretleri de 
genellikle eyaletin farklı gelirlerinden karşılanır ve gidecekleri mesafeye 
göre belirlenirdi. Mesela 18. yüzyılda Karadeniz’deki taşımacılıkta Sür-
mene’ye giden 2 kayığa 463, Faş’a giden 25 kayığa da 902,5 kuruş veril-
mişti64. 

Sevkiyatın ücret noktasında diğer giderleri ise merkezden nakledilen 
mühimmatın sefer alanına ulaştırılması için kalelerin cephaneliklerinde 
yer olmadığından kiralanan ambar ve mahzenlere konulması şeklindeki 
uygulamalar oluştururdu. Bu uygulamalarda hem top ve mühimmatının 
konulması, hem de bu mühimmatla gelen topçuların kalabilmeleri için 
uygun yerler kiralanırdı. Aslında savaş alanlarına ulaştırılmak için mer-
kezden eyaletlere gönderilen topların hemen cepheye varması yönünde 
hayvan ve arabalar temin edilirdi. Şayet toplar eyalete ulaştığı zaman 
hayvan veya arabalar hazır değilse, bunların temin edilip hazırlanmasına 
kadar toplar mahzenlerde saklanırken, topçular da kiralık yerlerde kalır-
                                                           
57 BA, MAD, No: 8504, s. 290-291. 
58 BA, Ali Emiri Tasnifi, Mahmud I, Vesika No: 14483. 
59 BA, D.BŞM, Dosya No: 2279, Vesika No: 20. 
60 BA, Cevdet Askeriye Tasnifi, Vesika No: 41871. 
61 BA, Cevdet-Askeriye, Vesika No: 46286. 
62 BA, Cevdet-Maliye, Vesika No: 27571. 
63 TŞS, No: 1893-79, s. 143. 
64 TŞS, No: 1901-87, s. 40. 
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lardı65. Bu yönde 18. yüzyılda Trabzon’da tophane malzemesinin konul-
duğu yerlerin aylık kiraları 1,5 kuruştu66. 

Top sevkiyatı için gerekli finansman maliyeti merkezdeki hazineden 
karşılanırdı. Eyaletlerde ise bu maliyet hazineden de karşılandığı gibi ço-
ğunlukla o eyaletin çeşitli gelirlerinden finanse edilirdi. Eyaletlerin bu fi-
nansman kaynakları arasında en çok avarız, cizye ve gümrük gelirleri ile 
ambar eminindeki nakit miktar yer alır. Bu nedenle eyaletlerdeki top 
sevkiyatının masrafları genellikle ambar veya gümrük emininden verilir-
di. Mesela 18. yüzyıldaki doğu seferi için yapılan bir sevkiyatta top çeki-
minde çalışanların ve hayvanlarının ihtiyaçları ile tüm masraflar 
42.528,5 kuruş 7 akçe olarak hesaplanmış, masraflar ambar ve gümrük 
eminlerinden alınmıştı. Bu yüzyılın bir başka seferinde 22 günlük bir 
sevkiyat için 4012 kuruş 20 akçe ödenmişti67. Yine 1742 yılındaki doğu 
seferi için Trabzon’dan yapılan top sevkiyatında görevliler ve hayvanların 
yiyecekleri ile tüm masraflar 15.876 kuruş 95 akçe olarak belirlenip, 
eyaletin ambar emininden alınmıştı68. 

Sonuç 

Görüldüğü üzere barutun icadıyla savaş alanlarının önemli bir silahı 
konumuna gelen top, Osmanlılar tarafından hızla kabul edilerek benim-
senmiş ve savaş meydanlarında çığır açabilecek bir derecede geliştiril-
miştir. Bu silahı önce kale kuşatmalarında kullanan devlet, bunun in-
san üzerindeki etkisini de ortaya koyarak meydan savaşlarında da etkili 
bir şekilde toptan yararlanmıştır. Hatta deniz savaşlarında top, donan-
manın en güçlü silahı olmuştur. Osmanlılar bu derece öneme sahip ol-
ması yanında her savaşta rahatlıkla kullanılabilecek olan topun imala-
tından cephelere sevkine kadar geçen süreç üzerinde titizlikle durmuş-
tur. Bilhassa konumuzun temel yapısını oluşturan topların cephelere 
sevki hususu devletin her kesimi tarafından ciddî uygulamalarla gerçek-
leştirilmiştir. Bu iş için hem devletin merkezinde hem de eyaletlerde 
önemli çalışmalar yapılmıştır. Devletin merkezindeki çalışmalar, genel 
itibariyle topların ve bu grup içerisindeki mühimmatın hazırlanması ve 
sevkiyata hazır hale getirilmesidir. Bunun için gerekli olan tüm ihtiyaç 
yine buradan veya diğer bölgelerden temin edilmektedir. Sevkiyata hazır 
hale gelen topların cepheye ulaştırılmasında ise kara ve deniz yolu kulla-
nılmıştır. Bu yollarla topların ulaştırıldıkları eyaletlerdeki hazırlıklar yine 
merkezin emirleri çerçevesinde kendini göstermiş ve buradaki çalışmala-
rın tamamlanmasıyla top sevkiyatı istenilen şekilde cephelere varmıştı. 
                                                           
65 BA, MAD, No: 9924, s. 66-67, 71. 
66 BA, D.BŞM, Dosya No: 2791, Vesika No: 67. 
67 BA, MAD, No: 9935, s. 183; BA, D. BŞM, Dosya No: 2794, Vesika No: 16. 
68 TŞS, No: 1908-94, s. 31-32. 
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Gerek merkezde gerekse eyaletlerde topların sevki için yapılan çalışmalar 
önemli bir maliyeti de gerekli kılmaktadır. Sevkiyat için ihtiyaçların ve 
hizmetlerin temini olarak ortaya çıkan maliyetler hazineden karşılandığı 
gibi bilhassa eyaletlerdeki başta gümrük ve bazı vergiler olmak üzere di-
ğer yerel gelirlerden de karşılanmıştır. 

Neticede yukarıdaki incelemelerimiz ve ifadelerimize dayanarak, Os-
manlıların top sevkiyatında askerlerden, hizmetlilere ve teknik elemanla-
rına kadar geniş bir organizasyon oluşturdukları rahatlıkla söylenebilir. 
Bu organizasyon içerisinde herkesin ve her şeyin görevinin net olarak 
belli olması herhangi bir karışıklığa da sebebiyet vermemektedir. Aslında 
bu husus bir noktada Osmanlıların yeniçağda askerî lojistiğe ne kadar 
önem verdiklerini de göstermektedir. Kendi çağdaşı olan devletler arasın-
da bile bu hususta ne derece ileri bir düzeyde oldukları bu şekilde orta-
ya çıkmaktadır. Zira bu derece üzerinde durdukları lojistik meselesi bi-
zim konumuz gereği top sevkiyatı açısından ortaya konulmuş ve savaşın 
zaferle sonuçlanmasında Osmanlılar için hayati rol oynamıştır. 
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AVRUPA’DA YAŞAYAN TEKNİK VE TEKNOLOJİK 
GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE KLASİK DÖNEM 

OSMANLI ÜLKESİNDE                                   
GÜMÜŞ ÜRETİMİ VE SİKKE DARBI 

Yrd. Doç. Dr. Ümit KOÇ* 

Bu makale giriş ve sonuç bölümleriyle birlikte yedi kısımdan oluşmak-
tadır: 

İlk kısım eski çağlardan XV. yüzyıl ortalarına sikkenin gelişim tarihi 
hakkında bilgiler sunar. İkinci kısım maden ocaklarının açılması ve işletil-
mesiyle ilgilidir. Üçüncü bölümde eski drenaj yöntemleri ve emme esaslı 
drenaj pompasının kullanımına ilişkin bilgiler sunulur. Dördüncü bölümde 
kimya mühendisliğinde devrim olarak nitelendirilen Seiherbütten sürecin-
den bahsedilmektedir ki bu süreç gümüş içerikli cevherin ayrıştırılmasın-
da kurşun kullanımından ve neticesinde Avrupa’da yaşanan gümüş üre-
timindeki patlamadan bahseder. Beşinci bölüm gümüş ayrıştırmada bir 
diğer devrim olarak kabul edilen cıva kullanarak ayrıştırma yönteminden 
ve bu yöntemin uygulanmasıyla Potosi madeninde gerçekleştirilen muaz-
zam üretim artışından bahseder. Altıncı bölümde darp teknolojisinin kısa 
tarihçesinden, vidalı pres ve silindir pres yöntemiyle sikke darbının Avru-
pa’daki gelişim sürecinden bahsedilir ve vidalı presin Osmanlı darphane-
lerinde kullanılışı hakkında bilgi verilir. Yedinci bölüm, yani sonuç bölü-
münde madencilik ve darp teknolojisi üzerine genel bir değerlendirme ya-
pılır. 

Anahtar kelimeler: Maden, Gümüş, Darphane, Teknoloji, Avrupa, 
Osmanlı İmparatorluğu. 
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Silver Production And Coin Presses During The Classical 
Period Of The Ottoman Empire In Scope Of The Technical And 

Technological Development In Europe 
This article composes of seven parts including the introduction and conclusion: 
The first part offers a short history of coins from ancient times to the 

mid of fifteenth century. The second part offers some information about 
digging and mining with comparing techniques and technologies used in 
Europe and the Ottoman mines. The third part involves some information 
about the old drainage methods and innovations in drainage technology 
as using drainages pumps. The fourth part mentions a technological revo-
lution in chemical engineering: the so-called Seigerbütten process, which 
utilized lead in smelting argentiferous cupric ores and, at the same time, 
the by-product of this mining boom in Europe. The fifteenth part mentions 
the other technological revolution: mercury amalgamation method of silver 
refining and the enormous productivity of Potosi. The sixteenth part offers 
the brief history of minting technology: screw press and cylinder pres 
used in Europe and than former in the Ottoman mints. The seventeenth 
part -conclusion-involves a general evaluation on mining and minting 
technology. 

Key words: Mine, Silver, Mint, Technology, Europe, The Ottoman Empire. 

Giriş 

Gümüş kolay biçim alması, oksitlenmeye karşı oldukça dirençli oluşu 
ve parlak beyaz renginden dolayı eski çağlardan bu yana süs ve mücev-
herat yapımında oldukça önemli bir yere sahip olagelmiştir. Aynı özellik-
lerinden dolayı gümüş, tercihen pek çok uygarlığın para sisteminin de 
esasını teşkil edecektir. M.Ö. 4000’lere ait kral mezarlarında gümüş süs-
lere ve bezemelere rastlanmıştır; ayrıca bazı buluntular gümüşün altınla 
birlikte M.Ö. 800’lerde Nil ve İndus ırmakları arasında yer alan ülkelerde 
para olarak kullanıldığını göstermektedir1. 

Değerli madenlerin bilhassa altın ve akabinde gümüş ve bakırın belli 
bir değere sahip mübadele aracı olarak yaygın kabul görmesi, darp sana-
tında ilk ve benzer teknolojik gelişmelerin nüvesini teşkil eder. İlk devlet 
darphanesinin M.Ö. VII. yüzyılda bir Anadolu halkı olan Lidyalılarca ku-
rulduğu varsayılır. Lidyalılar ilk sikkelerini elektrondan, yani altın ve gü-
müşün alaşımı olan madenden bastılar. Lidyalıların aynı zamanda bu 
madeni ayrıştırarak hem altın hem de gümüş paralar bastığı bilinmekte-
dir. Bunu Ege adalarında yaşayan Yunanlılar izleyecektir2. Sonrasında 
                                                           
1 Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, “Gümüş”, c. 14, İstanbul 1994. 
2 Oğuz Tekin, “Sikkeler, Devletler, Hükümdarlar: Eskiçağda Anadolu’da Paranın Siyasal 

Kültürel ve Ekonomik Rolü”, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, (22 Kasım 2006), 

s. 3, http://www.obarsiv.com/e voyvoda 0607.html, 12.11.2008. 
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İran, Hindistan, İtalya ve diğer Akdeniz ülkelerinde, pek tabi doğuda 
Çin, Japonya ve Kore’de medeniyetin yükseldiği her yerde benzer yön-
temlerle darp edilen sikkeler** gelişen ekonominin vazgeçilmezi ve siyasi 
otoritenin göstergesi olarak insanlık tarihindeki yerini alacaktır. 

Büyük olasılıkla M.Ö. IV. yüzyılda sikke basmaya başlayan Romalıla-
rın modern darphaneciliğinde temellerini attıkları varsayılır. Takip eden 
yıllarda darp zanaatı Bizans ve Sâsânî hâkimiyetinde gelişimini sürdüre-
cektir. İslamiyet’in ortaya çıktığı yıllarda Arapların ticari ilişki de bulun-
dukları devletlerin paralarını kullandıklarını görüyoruz. Daha sonra bu 
ülkelerin toprakları ele geçirilince uzun süre buralarda mevcut darpha-
nelerden faydalanılacak, küçük bazı değişikliklerle İran ve Bizans para-
larının basımına devam edilecektir. İlk İslâmi sikke basımına ise Halife 
Abdülmelik b. Mervan zamanında (685-705) geçilecektir3. 

Yakın dönemde yapılan bazı çalışmalar göstermiştir ki Eski Türk Dev-
letlerinden Göktürkler, Uygurlar ve Türgişlerde altın, gümüş, bronz ve 
bakırdan mamul sikkeler kullanılmaktaydı. Türklerin önceleri Çin sikke-
lerini kullandıkları ve Göktürklerle birlikte bu formda kendi sikkelerini 
darp ettikleri anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşan Uygur ve Türgişlere ait 
bronz ve bakır sikkeler dairesel bir çevreye sahip ortasında kare şeklinde 
bir boşluk bulunmaktadır4. İslam öncesi Türk devletlerinde metal sikke-
lerin kullanıldığı ve hatta bizzat kendileri tarafından darp edildiği bilgisi, 
varsayılanın aksine bozkır devletlerinin ticari hayatında paranın önemli 
yer tuttuğunu göstermektedir. 

Selçuklu dönemi ve sonrasında beylikler dönemi sikkelerine ilişkin 
bilgilerimiz daha da detaylanmaktadır. Günümüze ulaşabilen çok sayıda 
gümüş sikke üzerinde yapılan nümuzmatik çalışmalar bunların darp 
yerleri ve kullanılan darp teknolojisine ilişkin kayda değer bazı bilgilere 
ulaşmamızı mümkün kılmaktadır***. Selçuklu darphanelerinin sayısı 
1240 yılında 3 iken, 1255 yılında 9’a yükselmiş ve yüzyılın geri kalan bö-
lümünde 6 ile 15 arasında değişmiştir. XIV. yüzyılın başlarında Anado-
lu’da faaliyet gösteren darphanelerin sayısı 40’ı aşmıştır. Anadolu’da çok 
sayıda beyliğin kurulması ve her birinin kendi parasını basma eğiliminde 
olması şüphesiz darphane sayısındaki artışın en önemli nedenlerinden-
dir. Osmanlıların Anadolu birliğini sağlama gayretleri darphanelerin da-
ha istikrarlı bir yapıya kavuşmasında etkili olacaktır: Osmanlı yönetimi 
                                                           
** Geniş bilgi için bkz. Chapter Six: Acient Silver and Gold; Chapter Seven Medieval Silver 

and Gold, http://www-geology.ucdavis.edu/~cowen/~gel115/115CH6.html, 12.11.2008. 
3 Halil Sahillioğlu, “Darphane”, DİA., c. 8, İstanbul 1993, s. 501. 
4 Bkz. Osman F. Sretkaya-Rysbek Alimov; Eski Türklerde Para, Göktürklerde, Uygularlarda, 

Türgişlerde, İstanbul 2006. 
*** İleride geniş olarak ele alacağımız üzere Selçuklu dönemi sikkeleri, diğer Ortaçağ sikkele-

rinin tamamında görülen çekiçleme yöntemiyle darp edilmiştir. 
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XV. yüzyılda Selçuklu ve İlhanlı geleneğine uygun olarak bazı ticaret 
merkezleriyle belli başlı madenlere yakın yerlerde yeni darphaneler tesis 
etmekle birlikte II. Mehmed’in otuz yıllık saltanatı döneminde faal olan 
darphane sayısı 15 dolaylarında kalacaktır5. 

İnceleme dönemimizde darphane sayısının bir hayli arttığını görüyo-
ruz. Gümüş arzındaki artışa bağlı ortaya çıkan bu gelişme hiç şüphesiz 
zengin gümüş yataklarına sahip Balkanların Osmanlı hâkimiyetine gir-
mesiyle doğrudan alakalıdır. Anadolu’daki gümüş madenleriyle kıyaslan-
mayacak derecede zengin rezervlere sahip bu madenlere ilişkin detaylı 
bilgiler Osmanlı kanunnamelerinde yer almaktadır. İşte bu bilgiler ışı-
ğında Osmanlı gümüş madenleri ve darphanelerini dönemin en gelişmiş 
teknolojisinin kullanıldığı Merkezi Avrupa’daki maden ocakları ve darp-
hanelerle kıyaslamak mümkün olacaktır. Özellikle bir Alman mühendis 
olan Georgius Agricola tarafından 1556’da yazılan ve içeriği çok sayıda 
çizimle desteklenen De re Metallica adlı eser, yaklaşık 600 sayfa olup ba-
zı kıyaslamaları yapabilmemiz için bize detaylı ve doyurucu bilgiler sun-
maktadır. 

1. Maden Ocaklarının Açılması ve Teknik Donanımları 

Bu bölümümüzde öncelikle De re Metallica’da yer alan, bir maden 
ocağının açılış ve işletim sürecine ilişkin bazı önemli bilgileri sunup, 
sonrasında Osmanlı kanunnamelerinde yer alan aynı meyanda ki bilgi-
lerle kıyaslamak suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız: 

Bir madenci maden damarını keşfettiği zaman bir çıkrık sistemi kura-
rak dikey konumda aşağıya doğru kazı işlemine başlar. Maden tünelinin 
ağzında bir çıkrık evi inşa edilerek soğuktan veya yağmurdan kaynakla-
nacak güçlükler bertaraf edilir. Ayrıca bu evin içine çıkrıkçı el arabasını 
ve madenciler alet ve edevatlarını koyarlar. Çıkrık evinin yanına ikinci 
bir ev daha inşa edilir. Burada ustabaşı diğer işçiler ikamet eder. Kazı 
sonucu dışarı çıkarılan cevher ve diğer şeyler burada depolanır. Bazı 
madenciler her iki iş için de yalnızca bir tek ev kullanabilir. Bir maden 
tüneli genellikle 2 kulaç uzunluğunda (boyu), 2-3 kulaç genişliğinde (eni) 
ve 13 kulaç (23.14 m.) derinliğinde olur. Ancak bazen bir tepede hali ha-
zırda kazılmış bir tünelle bağlantı sağlamak için yalnızca 8 kulaçlık bir 
tünel kazmak yeterli olur. Cevhere ulaşmak için madencilerin takip ede-
ceği kazı yönüne göre maden tüneli dikey veya eğimli pozisyonda olabilir. 
Eğimli tünelin boyu genişliğinin iki katı ve genişliği işçilerin yükleriyle 
geçmesine imkân sağlayacak kadardır. Bu tünel genellikle 1.25 kulaç 
yüksekliğinde ve 3.75 feet (1.14 m.) genişliğindedir. Cevheri çıkarmak 
için genellikle iki işçiye ihtiyaç duyulur. Bunlardan birisi madeni kaza-
rak çıkarır, diğeri ise dışarı taşımakla görevlidir. Madenciler dikeyden zi-
                                                           
5 Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul 1999, s. 31-32, 38. 
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yade eğimli maden tüneli açmayı tercih ederler ve bazen dikey ocakların 
yatay pozisyonda kazılan tahliye tünelleriyle bağlantısı sağlanır. Bundan 
maksat madencilere ve diğer işçilere (el arabası kullanarak) taşıma ko-
laylığı sağlamaktır6. 

Madencilerin tasarlayıp isimlendirdikleri bazı demir aletler vardır: Ka-
malar, demir bloklar, demir plakalar, çekiçler, manivelalar, mızraklar, 
kazmalar, çapalar ve kürekler. Bunlar şekil olarak değil, uzunluk ve ka-
lınlıkları itibariyle farklılık arz ederler. Ayrıca cevherin taşınmasında kul-
lanılan çeşitli büyüklüklerde kovalar, el arabası ve dört fit uzunluğunda, 
iki buçuk fit genişliğinde ve derinliğinde vagonlar dikkat çeker. Tahliye 
tünellerinde kullanılan bu tekerlekli vagonlar az enerjiyle kolay taşıma 
imkânı sağlar. Dikey konumlu maden tünellerinde elde edilen cevheri 
yukarı çekmek için, insan ve hayvan gücüyle çalışan çeşitli çıkrık sis-
temlerinin yanı sıra su ve rüzgâr gücüyle hareket eden çarklardan da is-
tifade edilmiştir7. 

Yukarıdaki bilgileri teknolojik açıdan tetkik ettiğimizde dikkatimizi çe-
ken unsurları şöyle sıralayabiliriz: Maden cevherine ulaşmak için dikey 
veya eğimli yatay pozisyonda tüneller kazılabilir; dikey pozisyonda kazı-
lan her bir ocağın üzerini kapatan bir çıkrık evi bulunur ki ocak zemi-
ninden cevher yukarıya çıkrık sistemiyle çekilir; buna mukabil eğimli tü-
nellerden cevher, el arabaları veya tekerlekli vagonlarla daha az enerji 
kullanarak taşınır; bir ocakta aynı anda ancak iki işçi çalışabilir; çıkrık 
sistemini harekete geçirmek için insan ve hayvan gücünden istifade edi-
lir. 

Aşağıda sunacağımız Osmanlı madenlerinin işleyiş nizamını anlatan 
kanunname metninden yaptığımız bazı alıntılar bu teknik ve uygulama-
ların büyük ölçüde Osmanlı madenlerinde de var olduğunu, hatta fazla-
sının olduğunu göstermektedir: 

“Maden ağzına çatılan çâr-çuh resminde olan ağaçlara hemlak derler. 
Ve kuyu delüğünden ta jul’e varınca şaybina derler. Kuyu üzerinde uğ-
ran bağlanub el ile çevirdükleri dolaba koram derler. Ve ol tulum ki, 
içinde cevher ve taş ve bruh dökeler, ana maden ıstılahında jak derler. 
Ve ol uğran ki, anunla çekerler”8. 

“Ve ahval-ı çarh dahi iki hal üzeredir: Biri su çarhı olur, somako gibi. Bi-
ri dahi kuru dolap olur ki, anı bargirler çekerler. Şöyle ki, yaz kurak ola ve-
yahud kış ziyad olup sular döne, ol zamanda kuru dolapla amele gelür”9. 
                                                           
6 Georgius Agricola, De Re Metallica, (Çev. Herbert C. Hoover; Lou Henry Hoover), New York 

1950, s. 102. 
7 Georgius Agricola, De Re Metallica, s. 149, 154-167. 
8 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, c. 1, İstanbul 1990, s. 

160; (III. Murad döneminden kaldığı tahmin olunan lâyiha: Ahvâl-i Ma‘âdin). 
9 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 1, s. 162-3; (Ahvâl-i Ma‘âdin). 
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“Kâh olur ki, bir damar yani kluhta üzerinde beş altı yahut ziyâde ku-
yu olur”10. 

“Ve işlag sol nesnedir ki, ma‘âdinde üç veyahud dört kimesne gelüp 
ittifakla bir kuyuda işlerler. Biri sabahdan öğleye dek, biri akşama dek, 
biri nısf-ı ulleyle dek, biri sabaha dek”11. 

“Zira ma‘den işlenmek kaidesi odur ki, ma‘den gece ve gündüz işleye, 
bir an hali durmaya. İllâ meğer ki, kuyumcuların paskalyası ola ki, işle-
meye”12. 

Yukarıdaki bilgiler tetkik edildiğinde Osmanlı madenlerinde yatay po-
zisyonda eğimli tünellerin kazılmadığı ve tekerlekli vagonların kullanıl-
madığı görülür. Buna mukabil Merkezi Avrupa’da cevheri yukarı çekmek 
için su ve hayvan gücünden istifade edilmiyormuş gibi bir sonuca varıla-
bilir. Esasen görünüşteki bu farklılıkları teknolojik yeterlilik veya eksik-
likle açıklamak mümkün değildir. Nitekim Balkanlardaki Osmanlı ma-
denlerinde taban suyunun eğimli yatay pozisyonda kazılan lağımlarla 
tahliye edildiğinden ileride geniş olarak bahsedeceğiz; tekerlekli vagon 
kullanımına gelince muhtemelen cevherin taşınması için büyük ölçüde 
yük hayvanlarından istifade ediliyordu. Diğer taraftan De re Metallica 
her ne kadar cevheri yukarı çekmek için su ve hayvan gücünün kullanıl-
dığından bahsetmese de maden tabanındaki suyun drenajı için kullanı-
lan pompaların insan, hayvan, su ve rüzgâr gücüyle işletildiği belirtil-
mektedir. 

Madenlerin fiziki durumuna gelince her bir damar üzerinde bir veya 
iki işçinin çalışmasına imkân sağlayacak, küçük ama çok sayıda maden 
kuyusunun faaliyette olduğu anlaşılmaktadır. Ancak her iki kaynağın da 
ittifak ettiği nokta maden yüzeyindeki hareketliliğin çok daha fazla oldu-
ğudur. Balkanlardaki madenlerin vardiya usulüyle tüm gün ve gece çalı-
şıyor olmasıysa Osmanlı yönetiminin gümüş üretimine verdiği önemi 
göstermesi açısından iyi bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, “kuyumcula-
rın paskalyası ola ki, işlemeye” ifadesinden Balkan madenlerinde teknik 
işgücünü halen Hıristiyan unsurların teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

2. Emme Esaslı Su Pompalarının Keşfi ve Maden Ocaklarında 
    Kullanımı 

Avrupa maden işletmelerinde drenaj yani maden ocaklarının zeminin-
de biriken suyun ocak dışına tahliyesi işlemi Roma döneminden beri uy-
gulana gelen bir yöntemdi. Bu yöntemin su gücünden istifade ile yani su 
çarklarının kullanılması suretiyle gerçekleştirilmesi çok daha sonraki yıl-
lara aittir. XIV. yüzyıl sonlarında Moravia ve Silesia bölgelerinde rastla-
                                                           
10 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 1, s. 158; (Ahvâl-i Ma‘âdin). 
11 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 1, s. 161; (Ahvâl-i Ma‘âdin). 
12 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 1, s. 160; (Ahvâl-i Ma‘âdin). 
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nılan su gücüne dayalı drenaj düzeneklerinin gümüş madenlerinde iste-
nilen verimlilikte kullanılamadığı görülmektedir. Çünkü Romalıların yap-
tığı düzenlemelerin ötesinde herhangi bir teknolojik ilerleme yaşamamış 
bu ve benzeri pek çok madende erişilebilir alanlardaki üretim bir hayli 
azalmıştı. Ayrıca verimli gümüş madenlerinin güçlü su kaynaklarına sa-
hip dağlık alanlarda bulunması ocak zemininde önemli düzeyde su biri-
kimine sebep oluyordu. Yani gümüş içeriği zengin cevher hem daha de-
rindeydi ve tahliye edilmesi gereken su miktarı daha fazlaydı13. Buna 
mukabil kullanılan drenaj teknoloji o nispette ileri değildi. Nitekim sık-
lıkla bilgilerine başvurduğumuz De re Metallica drenaj pompalarını geliş-
mişlik düzeylerine göre yedi ayrı aşamada ele almakta ve üçüncü aşama-
da ele aldığı bu sistemi bir çizimle destekleyerek tasvir etmektedir. Düze-
neğin en üst noktasında pedalları su gücüyle döndürülen bir çark, bu 
çarkın ortasına yatay pozisyonda raptedilmiş bir mil ve bu milin diğer 
ucuna bağlı çarka paralel bir silindir yer almaktadır. Ayrıca ocağın zemi-
nine yakın bir noktada herhangi bir güç kaynağına bağlı olmayan denge 
amaçlı bir diğer silindir daha vardır. Zincirlerle birbirine bağlanmış çok 
sayıda kovadan müteşekkil halka biçimli düzenek her iki silindiri de çev-
releyecek şekilde dikey pozisyonda ocak içine sarkmakta ve üst silindirin 
dönmesiyle hareket eden kovalar aşağıdan, ocak zemininden aldıkları 
suyu yukarıya, ocak dışına ulaştıklarında bir tahliye teknesine boşal-
maktadırlar14. 

Hiç şüphesiz erken dönem modern Avrupa endüstrisi ve ekonomisi-
nin gelişiminde en önemli uygulama, ocak zemininde biriken suyun tah-
liyesi için su gücüyle çalışan emme esaslı drenaj pompalarının kullanıl-
masıdır. XV. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa’da yaygın olarak kulla-
nılmaya başlanan bu drenaj pompaları Merkezi Avrupa ve Güney Alman-
ya gümüş madenlerinde üretim patlamasının yaşanmasına imkân vere-
cektir15. Georgius Angricola’nın tasnifinde yedinci sırada en gelişmiş dre-
naj pompası olarak tasvir edilen bu düzenek ayrıca birkaç çizimle de 
desteklenmiştir. Maden ocağının hemen ağzında su çarkından aldığı 
güçle hareket eden bir piston kolu ve bu piston kolunun hareketine bağlı 
çalışan, ocağın çeşitli düzeylerine yerleştirilmiş emme esaslı pompalar çi-
zimlerde ilk dikkat çeken unsurlardır. En alt seviyede bulunan pompa 
ocak zemininden çektiği suyu bir üst seviyede bulunan tekneye boşalt-
makta ve bu düzeyde bulunan ikinci pompa tekneden aldığı suyu daha 
yukarı düzeye taşımakta ve en nihayetinde üçüncü pompa ikinci düzey-
                                                           
13 Munro, John H.; “Industrial energy from water-mills in the European economy, 5th to 

18th Centuries: the limitations of power”, Economia E Energia Secc. XIII-XVIII; Munich Perso-

nal RePEc Archive, (15-19 Nisan 2002), s. 236-9. 
14 Georgius Agricola, De Re Metallica, s. 175. 
15 Munro, John H.; “Industrial energy from water-mills in the European economy”, s. 236-8. 
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den aldığı suyu ocak dışına boşaltmaktadır. Dikkat çekici olan bir diğer 
nokta bu pompaların her biri tek bir çarktan hareketini alabildiği gibi 
aynı su kaynağına bağlı alt alta iki farklı çarla da işleyebiliyor olmalarıy-
dı. Daha ziyade su kaynaklarının yetersiz olduğu yaz dönemlerinde ikin-
ci çarkla ihtiyaç duyulduğu eserde belirtilmiştir. Ocak zemininde yüzeye 
pompalanan suyun ikinci seviyedeki çarka giden kanala boşaltılıyor ol-
ması, su gücünün ne kadar etkin kullanıldığını göstermesi açısından ay-
rıca dikkat çekicidir16. 

Su gücüyle işleyen emme esaslı drenaj pompalarını teknolojik açıdan 
asıl özellikli kılan, su gücünün yeterli olduğu durumlarda, 240 feet 
(73,15 m.) derinlikteki suyu yüzeye taşıyabiliyor olmalarıydı17. Normal 
bir su çarkı beş beygir güç üretebiliyordu18. İşte bu özellik derinliğin ve 
taban suyunun oldukça fazla olduğu madenlerde henüz ulaşılamamış 
zengin gümüş içerikli cevherin işletilmesini mümkün kılacaktır. 

Osmanlı denetimindeki Balkan madenlerinde ocak tabanında biriken 
suyun yatay pozisyonda kazılan eğimli lağımlarla tahliye edildiği anlaşıl-
maktadır. Ancak değerlendirmelerimizi daha sağlıklı bir zemine oturta-
bilmek için ilgili kanunname metninden belli bir kısmı aynen sunuyoruz: 

“Ve gâh olur ki, ma‘dende cüz’i su olur, ol vakit kanundur, ma‘dene 
işçi hâssı ta’yin olan karyelerden ma‘den emini olan kifayet miktarı nefer 
tayin eder. Atlı şafarı olan varup çıkarub ma‘dene getürürler. Ol kuyu-
nun bir kâbil yerinde bir miktar dâr çukur kazarlar, su anda cem‘ olur 
ki, ana ma‘den ıstılâhında junak derler. Cevher kazmaya su mani olmaz, 
anda tulum ile ki, ana polihne derler. Madenin lağımı olursa lağıma, ol-
mazsa yeryüzüne çıkarup dökerler. Su kesret ile olıcak müstakil bir çahı 
ona tayin edüb dolap kurup bargirlerle suyun alırlar ki ana vodar derler. 
Şöyle ki, ma‘dende cevher müstevi ola, bir kâbil yerden lağım sürüp ma‘-
dene getüreler. Gâh olur ki, lağım cevher kazdukları mahalden derin 
yerde damarı kesüb suyun kurudur. Vakit olur ki, ma‘dene beraber ge-
lüp mümkün oldukça suyun el ile def‘ ederler. Cevher lağımdan dahi de-
rin olıcak dolap ile vodar kurup suyun lağıma dökerler”19. 

Metin teknolojik açıdan değerlendirildiğinde iki nokta özellikle dikkat 
çekmektedir: Suyun ocak dışına atılabilmesi için vodar (Sırpçada su ta-
şıyıcı) denilen bir düzenek kurulması ve bu düzeneğin hayvan gücünden 
istifade ile çalıştırılması; ikinci nokta ise maden tabanında biriken su-
yun tahliyesi için eğimli lağımların kazılması. Lağım kazma konusunda 
Osmanlı muhasara gücünün ne kadar üstün ve deneyimli olduğu hepi-
                                                           
16 Georgius Agricola, De Re Metallica, s. 184-87. 
17 Georgius Agricola, De Re Metallica, s. 190. 
18 Abbott Payson Usher, A History of Mechanical Invetion, New York, s. 336; XVII. yüzyılda 

Versay’da kaynak sularıyla işleyen 14 su çarkından en az 75 beygir güç elde edilebiliyordu. 
19 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 1, s. 160; (Ahvâl-i Ma‘âdin). 
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mizin malumudur; bu nedenle bu konuyu fazlaca irdelemenin gereği 
yoktur. Vodar düzeneğine gelince bu sistemin güç kaynağından ziyade 
bizzat işleyiş prensibi, emme esaslı drenaj pompasını kullanıp kullanma-
dığı bizim için önemlidir. “Müstakil bir çahı ona tayin edüb dolap kurup 
bargirlerle suyun alırlar” ifadesinden anlaşılan odur ki bu sistem muhte-
melen zincirle kovaların birbirine bağlı olduğu klasik dolap sistemidir. 
Ancak bu noktada gözden kaçırılmaması gereken bu sistemin suyun la-
ğım seviyesinden düşük olduğu anlarda ancak suyu lağım seviyesine çı-
karmak için kullanılıyor olmasıdır. Yukarıda sunduğumuz açıklamalar-
dan da anlaşıldığı üzere emme esaslı pompalar derin madenlerde suyu 
ocak yüzeyine taşımak için elzemdi, burada ise suyun taşınacağı lağım 
kanalı yüksekliği böylesi bir sistemi zorunlu kılmamaktadır. 

3. Gümüşü Bakırdan Ayrıştırmak İçin Kurşun Kullanımı 

Yukarıda ifade ettiğimiz teknolojik devrimin tamamlayıcı ve gerekli 
ikinci ayağı kimya mühendisliğinde Seigerhütten süreci olarak isimlendi-
rilen uygulamadır. Bu süreç gümüş içerikli bakır madenini eritmek için 
kurşun kullanımı esasına dayanır. Gerçekten de Ortaçağ Merkezi Avru-
pa’sında en geniş ve yaygın gümüş damarları, bakırla karışık olduğun-
dan önceleri ayrıştırılamıyordu. XV. yüzyılın hemen ortalarında Nürn-
berg’de metalürji mühendisleri eriticinin içindeki cevhere kurşun ilave 
edildiğinde onun gümüşle birleşerek dibe çöktüğünü ve bu suretle bakır-
dan ayrıştığını gördüler. Daha sonra, evvelce de bilinen kurşun gümüş 
ayrıştırma metodu (kurşun gümüşten daha düşük ısıda erir) ile ham gü-
müşe ulaşılabiliyordu. Bu tekniğin ilk belgelenmiş uygulaması 1450’de 
Saksonya dükü adına Johannes Funcken adlı bir mühendise bahsedil-
miş izin belgesinde görülür. Gümüş endüstrisinin bu ayağında da su gü-
cünden istifade edildiği, su gücüyle çalışan körüklerin kullanımıyla ay-
rıştırma sürecinin hızlandırıldığı görülür. Bu yöntemin tatbikiyle 1460’-
lardan sonra Saksonya; Avusturya’da Tyrol; Thuringia; Bohemia ve Ma-
caristan’da gümüş-bakır madenlerinde yaşanan üretim patlaması Avru-
pa’daki gümüş arzını en az beşe katlayacaktır20. 

Merkezi Avrupa gümüş madenlerinde XV. yüzyılın ortalarında keşfe-
dilerek başarıyla uygulanmış böylesi bir yöntemden Osmanlı yönetimi-
nin bihaber olması elbette ki düşünülemez; Osmanlı madenlerinde bu 
yöntem uygulanmamışsa muhakkak ki bazı makul gerekçeleri olmalıdır. 
Esasen bu durumun Osmanlı madenlerindeki gümüş cevherinin içeriğiy-
le doğrudan ilgilidir: Balkanlardaki iki önemli gümüş madeni bölgesin-
den Bosna’da bulunan Srebnica madenleri gümüş, kurşun ve bakır karı-
şımına sahipken Sırbistan’da Nova Berde madenleri altın içerikli gümüş 
madenine sahiptir. Yani gümüş-bakır bileşime sahip cevheri ayrıştırmak 
                                                           
20 Munro, John H.; “Industrial energy from water-mills in the European economy”, s. 239. 
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için Avrupa’da hariçten ilave edilen kurşun Srebnica madenlerinde zaten 
doğal halde bulunmaktadır. Nitekim 1478’de II. Mehmet’in saltanatı dö-
neminde terk edilmiş Bosna madenlerinin işletim hakkını alan bir Dub-
rovnikli ürettiği gümüşün tamamını sabit bir fiyat üzerinden darphaneye 
teslim ederken ürettiği kurşunu serbestçe satma hakkına sahip olacak-
tı21. Bu sözleşme metninden açıkça anlaşılacağı üzere madenlerden elde 
edilen kurşun ticari kazanç sağlayacak düzeylerdeydi. Anadolu’daki gü-
müş madenleri içinde aynı durumun geçerli olduğunu görüyoruz: Top 
güllesi ve tüfek fındığı dökümünde kullanılan kurşun Anadolu’da büyük 
ölçüde Hakkâri’den ve Erzurum’daki Çanice madeninden temin edilmek-
teydi22. Çanice aynı zamanda Anadolu’da önemli ölçüde gümüş üretimi-
nin gerçekleştirildiği bir madendi. Osmanlı ülkesinde bakır dendiğinde 
ise ilk akla gelen küre bakır madenidir23 ki bu madenin gümüş içeriğine 
sahip olduğunu gösteren hiçbir kayda rastlamıyoruz. 

Gümüş-bakır içerikli cevheri kurşun ilave ederek ayrıştırma yönte-
minde ikinci önemli aşamayı ısıtma süreci teşkil etmektedir. Peki, gü-
müş-bakır-kurşun içerikli Balkan madenlerinde böyle bir yöntem uygu-
lanmış mıdır? İlgili kanunname metninden bu yöntemin birkaç aşamada 
çok daha sistemli bir tarzda uygulandığı anlaşılmaktadır: Öncelikle cev-
her bol su ilave edilmek suretiyle çalkalanarak karıştırılır ve böylece top-
raktan temizlenir; daha sonra bir yere yığılarak şiddetli güneş ışığına 
maruz bırakılır, böylece taş cevherden ayrılır. Kuyu başlarında biriken 
taş toprak yine aynı yöntemle gerek yağmur suyuyla ve gerekse bir ma-
halden getirilen su ile yıkanarak temizlenir. Bu yöntem uzun yıllar işle-
tildikten sonra tükenmiş ocaklarda kuyu içinde ateş yakmak suretiyle 
tatbik edilir. Kuyu ağzı kapatılmak suretiyle ateş söndürüldükten sonra 
bir iki ay ve bazen dört beş ay beklenir ve sonrasında paklaşan cevher 
hak sahiplerine bölüştürülür. Bazen kuyulardan veya kuyu yanından çı-
karılan cevherin roşt etmek denilen bir işleme tabi tutulduğu da olur24. 
Esasen kuyunun yakılması veya kuyudan çıkarılan cevherin roşt edilme-
si görülen o ki aynı sonucu doğurmaktadır; yani gümüş-kurşun-bakır 
karışımı metal cüruftan ayrılarak dibe çökmektedir. Bundan sonraki 
aşama bu üç metalin birbirinden ayrıştırılması süreci olacaktır. Gerek 
roşt etmek ve gerekse sonrasında yapılacak ayrıştırma süreci kanunna-
me metninde aynen ifade olunmaktadır ki aşağıda iki paragraf halinde 
sunuyoruz: 
                                                           
21 Ian Blanchard, Mining Metallurgy and Minting in the Middle Ages-Conginuing Afro-Euro-

pean Supermacy, (1250-1450), c. 3, 2005, s. 1020-22. 
22 Bkz. Ümit Koç, “XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Top Dökümü Gülle ve Fındık Yapımı”, Türk 

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 162, (Mayıs-Haziran 2006), s. 69. 
23 Bkz. Ümit Koç, XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Sanayi, Ankara 2006, s. 25-26. 
24 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 1, s. 161-2; (Ahvâl-i Ma‘âdin). 
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“Roşt etmenin kâidesi odur ki, evvelâ bir mahfuz mahalde müstevfî 
odun ve kömür getürüb bir daire yere bir mikdâr kömür ba‘dehû odun, 
andan bir mikdâr cevher, tekrar odun, kömür, cevher bu uslûp üzere bir 
kömür bir cevher bir odun tâ cevher tamam oluncaya buday yığını gibi 
yığub andan sonra üstünü çamurla muhkem suvarlar ki, ateş nüfuz et-
meye. Orta yerinde bir delik korlar, ol delükten ateş koyub yanmağa 
başlar. Tamam yanub sönünce vakit olur ki, cevher gâyet manidâr olıcak 
eriyüb kurşunı çıkar ki, ol kurşuna bilitre derler. Roşt böyle olur”25. 

“Fırının üslûbu oldur ki, taştan bir duvar yapub ol duvarın dibinde 
bir delük korlar ki, körüklerin lüleriri anda konur ve duvarar yamaşık fı-
rın ederler. Önünden iki delüği olur. Biribirinden bir karış miktarı yük-
sek, üstünde olan delükten cevherin dördi ki, ana ilakna derler, ol akub 
altında olan delikden kurşun akup işler…”26. 

Fırınlama neticesinde kurşununun çabucak eriyerek alt delikten ve 
gümüş-bakır bileşiminin üst delikten aktığını görüyoruz. Bundan sonra-
ki süreçte kalhane denilen izâbe atölyesinde bakır ve gümüşün yine eri-
me ısıları esas alınarak ayrıştırıldıklarını sağlanacaktır27. 

4. Gümüşü Diğer Cevherlerden Ayrıştırmak İçin Cıva Kullanımı 

XVI. yüzyıl ortalarında İspanyol mucit Pedro Fernández de Velasco ta-
rafından keşfedilen cıva karıştırarak gümüş cevherinin ayrıştırılması sü-
reci devrim niteliğinde bir buluştu. İspanyol Amerika’sında daha önce 
ayrıştırılması mümkün olmayan orta ve düşük dereceli önemli miktarda 
gümüş cevheri bu yöntemle işlenebilmiştir. Meksika bölgesindeki en ve-
rimli gümüş cevheri Potosi madenlerinden sağlanıyordu. 1549-1572 yıl-
larında Potosi madenlerindeki üretim yıllık 3.2 pesos dolaylarına kadar 
yükselmiş ve daha sonra hızla düşerek yıllık 1 milyon pesos düzeyine ge-
rilemiştir. Bu durum tamamen zengin gümüş cevherinin hızla tüketilme-
siyle alakalıydı; yüzeydeki cevher yerlilerin İspanyollarla yaptıkları an-
laşma kapsamında tamamen çıkarılmıştı. Derinliklerdeki cevheri işlemek 
ise yerlilerde olmayan teknik yeterlilik ve beceri gerektiriyordu. Haliyle 
yerlilerin elinde madencilik uzun ömürlü olmadı. 1572’de gerçekleşen iki 
önemli olay Potosi’yi yeniden zirveye taşıyacaktır. Bunlardan ilki mita 
sistemiyle tamamen ucuz ve etkin iş gücünün burada istihdamı ile ala-
kalıdır; daha önemli olan ikincisi ise düşük ve orta dereceli gümüş cev-
herinin işlenmesine imkân sağlayan cıva karıştırarak ayrıştırma yönte-
miydi ki yerliler tarafından kısmen bilinen bu uygulama Meksika’da ge-
liştirilerek başarıyla kullanılacaktır. Cevherin cıva karıştırarak ayrıştırıl-
ması yöntemi oldukça donanımlı fabrikaların kurulmasını zorunlu kılı-
                                                           
25 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 1, s. 162; (Ahvâl-i Ma‘âdin). 
26 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 1, s. 163; (Ahvâl-i Ma‘âdin). 
27 Halil Sahillioğlu; “Darphane” DİA., c. 8, İstanbul 1993, s. 504. 
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yordu ve yatırımlar için gerekli sermaye ancak İspanyollarda vardı. Bun-
dan dolayı İspanyollar hem madenin çıkarılması ve hem de ayrıştırılma-
sında hâkim duruma geldiler. Bu yöntem öylesine kârlıydı ki ilk yatırım-
lar için kullanılan paranın neredeyse tamamı ocak girişlerinde birikmiş 
cevherin işlenmesiyle geri kazanıldı; çünkü eritme yöntemi için çok dü-
şük içeriğe sahip olan bu cevherler cıva karıştırma yöntemiyle işlendiğin-
de oldukça verimli oluyordu. Nitekim 1572’de 1 milyon pesosun altında 
olan üretim bu yeni yöntemin uygulanmasıyla 1592’lerde 7.5 milyon pe-
sos dolaylarına yükselecektir28. 

XVII. yüzyılın ilk yarısında Potosi’de bulunmuş Elias ibn Hanna cıva 
karıştırma yöntemiyle ayrıştırma sürecini şöyle tasvir eder: 

Bu kasaba da Pazar günü ve tatiller hariç gece gündüz gümüş cevhe-
rini öğüten 37 değirmen var. Gümüş ezilerek toz haline getirildikten son-
ra onlar onun yaklaşık 50 kentalını (yaklaşık 2.5 ton) alırlar ve bir yığın 
haline getirerek su ile karıştırırlar… daha sonra gereği kadar cıva ilave 
ederler ve su ile karıştırırlar ve malayla bir süre karıştırırlar. Şayet daha 
fazla cıva gerekiyorsa doğru oranı elde edinceye kadar onu ilave ederler. 
Daha sonra o pişirilir ve tamamen cıvayla karıştırılır, öyle ki bir çömlek 
parçasının üzerine yayıldığında ışıldar, daha sonra onu bir teknenin içi-
ne koyarlar ve üzerine su doldururlar ve iyice karıştırırlar. Gümüş ve cı-
va dibe çöker ve toz toprak suyla gider. Karışımı yıkamayı bitirdikten 
sonra tekneyi kapatırlar, suyunu akıtırlar ve onu temizlerler. Daha son-
ra cıvayla karışmış halde bulunan gümüşü alırlar. Karışımı bez çuvalla-
rın içine koyarlar ve ağzını kapatırlar ve inek derisinden yapılmış kutula-
rın altına yerleştirirler. Cıva çuvalın dışına çıkar ve deri kutuların içine 
akar. Saf gümüş çuvalların şeklini alır, şeker konisi gibi kalıplanır29. 

Cevhere cıva karıştırmak suretiyle gümüşün ayrıştırılması yöntemi-
nin Osmanlı gümüş madenlerinde kullanıldığına dair elimizde hiçbir ka-
yıt mevcut değildir. XVI. yüzyıl ortalarında keşfedilen ve ancak XVI. yüz-
yılın son yirmi yılında Meksika madenlerinde verimli olarak kullanılmaya 
başlanan bu yöntemin Osmanlı madenlerinde uygulanabilirliği tartışıl-
malıdır. Bir önceki bölümde belirttiğimiz üzere gerek Balkanlarda ve ge-
rekse Anadolu’da işletilen madenlerde gümüş cevheri önemli düzeyde 
kurşun ihtiva etmekteydi. Haliyle kuyulardan çıkarılan cevher güneşe 
maruz bırakıldığında kurşun gümüş içeriği dibe çökmekte ve ayrışım 
kendiliğinden doğal süreçte gerçekleşmekteydi. Cıva ile ayrıştırma yönte-
minin gerçekten bu madenlerde uygulanması kârlılık düzeyini arttırabilir 
                                                           
28 Richard L. Garner, Long Term Silver Mining Trends in Spanish America: A Comparative 

Analysis of Peru and Mexico, s. 909. (toplam s. 898-935). 
29 Paul Lunde, “American Silver, Ottoman Decline” Saudi Aramco World, (May/June 1992), 

http://www.saudiaramcoworld.com/issue/199203/american.silver.ottoman.decline.htm, 

27.10.2008. 
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miydi net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak siyasi ve askeri başarıların de-
vamını sandıklar dolusu çil akçede gören Osmanlı yönetiminin böylesi 
bir teknolojik gelişmeden bihaber olması pek olası görünmemektedir. 

5. Darp Teknolojisinde Yaşanan Gelişmeler 

Sikke darp teknolojisi metali eritip saflaştırdıktan sonra üç ana adımı 
içerir: metal levhaları hazırlanması, hazırlanan levhaların kesilmesi ve ke-
silen sikkelerin boş yüzeylerine sikke mührünün basılması. Grek ve Roma 
dönemlerinden Rönesans’a değin bu aşamalar hiçbir değişime uğramadan 
aynen devam etmiştir. Çekiçleme, kesme, ağartma ve damgalama işlemi-
nin her birisi için imtiyazlı loncalara mensup hayli uzman işçiye ihtiyaç 
duyulmasına rağmen bu teknoloji çok pahalı değildi. Aletler basitti, atölye-
ler pek büyük değildi (en büyük parça ocaklardı) ve darp işlemi yerel usul-
lerle yapılıyordu. Ancak bu basit teknolojinin dezavantajları oldukça faz-
laydı. Çünkü her ne kadar şekil ve desenler merkezi yönetim tarafından 
belirlense de kalıplar darphane oymacıları tarafından yerel olarak hazır-
landığından kesilen sikkenin büyüklüğünde ve ağırlığında küçük farklılık-
ların olması kaçınılmazdı. Bu durum gayri meşru yollardan sikkenin kır-
pılması neticesinde oluşan kaybın anlaşılmasını da güçleştiriyordu. Bu 
üretim sürecinin bir diğer doğal sonucu, küçük sikkelerin büyüklerine 
nispet daha pahalıya mal olmasıydı; çünkü küçük sikkeleri kesmek için 
harcanan güç ve emek büyüklerine nispet daha az değildi30. 

Metal yapım sanatında ilk yenilikler 1430’larda İtalya’da görülmeye baş-
landı. Genellikle sikkelere nispet çok daha büyük olan (para şeklinde) ni-
şanlar basıldı. Leonardo da Vinci sikke, madalya ve mühür darp etmek için 
onun 1500 tarihli notları arasında görülen çizimi gerçekleştirdi. Ancak bu 
çizim hiçbir zaman uygulanamadı31. Darphanecilikteki yenilikler 1550 do-
laylarında Almanya ve İsviçre’de görüldü ve hızla Avrupa’nın kalanına yayıl-
dı. Darp etmek için iki metot gelişti: Vidalı pres ve silindir pres. Vidalı pres 
Fransa ve İngiltere’de kullanılırken, silindir pres Avusturya, Almanya, İtalya 
ve İsveç’te kullanıldı32. Şimdi yeni presleme teknik ve yöntemleri hakkında 
bilgi vererek Osmanlı darphanelerine yansıması üzerinde duralım: 

5.1. Vidalı Pres 

Fransız Kralı II. Henri 1547’de sikke darbında bazı yenilikler yapmak 
için harekete geçti. İlk adım olarak kalıpların tek merkezde hazırlanma-
sını sağlayarak belli bir standart sağladı. Aynı zamanda ülke dışındaki 
                                                           
30 Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, (18 Haziran 1997), s. 1-2, 

http://www.frenchcoins.net/links/technolo.pdf, 17.11.2008. 
31 Dick Johnson, “the History of Coin Press”, E-Sylum, (3 Ekim 2004), c. 7, No. 40, 

http://www.coinbooks.org/esylum_v07n40a03.html, 12.11.2008. 
32 Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, s. 6. 
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tüm sefirlerinden bulundukları yerlerdeki teknolojik gelişmeleri rapor et-
melerini istedi. 1550’de Almanya büyük elçisi, Augsburg’da Max Schwab 
adlı bir kuyumcunun yüksek kalitede sikkeler üretebilecek mükemmel 
donanıma sahip olduğunu bildirdi. Patent hakları üzerinde anlaşmaya 
varılan makine Augsburg’da kurularak Paris’e getirildi ve burada Ile de 
la Cité mahallinde Monnaie du Moulin des Etuves adlı darphanede tesis 
edilerek 1551’de altın sikke darbına başlandı. Makine şu kısımlardan 
oluşmaktaydı: Metalleri kolayca düzleştirerek şerit halinde kesilmelerini 
sağlayan su gücüyle işleyen mil; metali istenilen boyutlara getirmek için 
kullanılan hadde tezgâhı; sikkelerin istenilen ebatlarda kesilmesini sağ-
layan el gücüyle işleyen kesici veya zımba presi ve sikkenin her iki yüze-
yini darp eden sikke mührü presi. Bu buluşun Fransa’daki uygulayıcısı 
mühendis Aubin Olivier 1555’de, makineye yaptığı bazı ilavelerle baskı 
niteliğini arttırdı; böylece sikkenin her iki yüzeyinin yanı sıra kenarı bo-
yunca belli bir şekil veya parola damgalanabiliyordu. Bu yeni yöntemle 
sikkenin kırpılma riski büyük ölçüde ortadan kaldırılmış oluyordu33. 

1563’de Monnaie du Moulin des Etuves darphanesinin faaliyet alanı 
mahkeme kararıyla yalnızca madalya ve nişan darp etmekle sınırlandırıl-
dı ve 1575’de ancak bakır sikkeler darp edilmesine izin verildi. Tarihçiler 
bu darphanenin başarısızlığını darphane işçilerinin gösterdikleri ciddi 
direnişe ve mahkemenin aleyhte tutumuna bağlarlar. 1578’de Fransa’da 
Moulin’de aynı sistemle çalışan ikinci bir darphane inşa edildi, ancak 
yüksek maliyetinden dolayı uzunca bir süre işletilemedi. Bu darphane-
nin kötü yönetimiyle ilgili olabileceği gibi verim düşüklüğünden de kay-
naklanıyor olabilir; hatta bazı iddialara göre üretim zayiatı çekiçleme 
yönteminde % 2 iken bu sistemde % 30 civarındadır34. 

İngiltere’de bu yeni buluşla ilgilendi ve 1554’de Fransız baskı sistemi-
nin benzerini tesis etmek için bazı teşebbüslerde bulundu. 1561’de 
Fransız darphane işçisi Eloi Mestrell İngiltere’ye getirildi ve Tower Mint 
darphanesinde yeni teknolojiyi tanıtmasına izin verildi. 11 yıl sonra bu 
yöntemin çekiçleme sürecine göre on kat daha yavaş olduğu gerekçesiyle 
kullanımına son verildi. Bu teknoloji ancak XVII. yüzyılın ortalarına doğ-
ru mükemmelleşecek ve tedricen tüm İngiltere ve Fransa’da yaygınlaşa-
caktır35. Esasen vidalı pres sistemi başlangıcı itibariyle de, birazdan ele 
                                                           
33 Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, s. 6-7; Damgalama işleminin ilk 

kez vidalı preslerle yapıldığı genel kabul görür; ancak vidalı presin ilk kez Paris’te kullanıldı-

ğına dair deliller 1600’lü yıllara aittir. Augsburglu bir kuyumcunun atölyesinde böyle bir vi-

dalı presin olabileceğine pek ihtimal verilmez, daha akla yatkın olanı bunun drop-presin bir 

türü olduğudur. Hangi darphane sahibinin vidalı presi tanıttığı bilinmiyor ve bu sistemin 

daha önce İtalya’da geliştirildiğine dair hiçbir delil yoktur.  
34 Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, s. 7-8.  
35 Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, s. 8.  
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alacağımız silindir pres sisteminden daha iyi ürün veriyordu; ancak yük-
sek maliyetinden dolayı yaygınlaşması zaman alacaktır36. 

5.2. Silindir Pres 

Fransa ve İngiltere’de tüm bu gelişmeler yaşanırken Kutsal Roma İm-
paratoru V. Karl (Şarlken) benzer bir arayış içerisindeydi. Danışmanla-
rından biri, Solm-Lich kontu 1551’de darp maliyetlerini düşürmek için 
makineleşmeyi tavsiye etti ve silindir pres yöntemini önerdi. Bu hali ha-
zırda metali yassı şerit haline getirmek için sarraflar tarafından kullanı-
lan yuvalama pres yöntemine benziyordu. Ancak bu mekanizma metali 
yassılaştırırken aynı zamanda sikke damgasını vuruyordu. Sistemin son 
ayağını damga yerinin kesilerek sikkenin elde ediliş aşaması teşkil edi-
yordu. Bu sistem ilk olarak 1550’lerin başında Hans Vogler ve Rudolf 
von Rordorf tarafından Zürih’te tesis edildiğini görüyoruz37. 

Mekanizmanın yassılaştırma ve damgalama işlemini aynı anda ger-
çekleştiriyor olması önemli bir avantajdı; ancak oval bir sikke mührüne 
ihtiyaç duyulması ve damgalama sürecinde metalin hafifçe eğilmesi dez-
avantajdı. Çünkü bu durum kesilen sikkelerin kenarlarının çentikli ol-
ması sonucunu doğuruyordu. Bu dezavantajına rağmen makine büyük 
ölçüde kabul gördü. İsviçreli mucit yeni icadını ticari olarak geliştirmek 
için bir ortaklık kurdu ve ülke dışına ihracını sağladı; böylece Almanya’-
nın tamamında patent hakkına sahip oldu. İmparator’un kardeşi ve Tirol 
kontu Ferdinand bu makineyi satın aldı ve 1568’de Innsbruck’ta tesis 
ettirdi. Bu darp yöntemi kısa sürede Almanya’nın tamamında ve ötesin-
de yaygınlık kazandı: 1567’de Hedelberg, 1568’de Köln, 1572’de Augs-
burg, 1574’de Dresden, 1577’de Danzig, 1580’de İsveç, 1582’de Madge-
burg, 1591’de Hamburg, 1593’de Saalfeldt, 1594’de Rostock, 1597’de 
Onabrück ve 1599’da Münster’de modernize edilen veya yeni tesis edilen 
darphanelerde uygulandı. Bu makine XVI. yüzyıl sonlarında Polonya’ya 
ulaştı, burada patent hakkını elinde bulunduran Göbel kardeşler maki-
neyi Knigsberg, Riga ve Danimarka’ya ihraç etti. Makine aynı zamanda 
Harz, Berlin ve Strazburg madenleri yakınında bulunan Hanofer’de 
Claustrhal-Zellerfeld kasabasına ulaştı38. 

1581’de İspanya’nın ikinci Philip’i kuzeni arşidük Ferdinand’dan 
Innsbrukk makinelerinin bir kopyasının kendisine gönderilmesini istedi 
ve arşidük altı Alman zanaatkârı Hall’den Madrid’e göndererek bu emre 
itaat etti. Almanlar Segovia’da uygun bir mahal buldular ve el Ingenio 
olarak isimlendirilecek yeni bir darphaneyi inşa etmeye koyuldular. Si-
                                                           
36 Sukumar Nandi, “Money: History and Evolution”, s. 4, 

    http://www.scribd.com/doc/2387320/History-of-Money, 12.11. 2008.  
37 Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, s. 9.  
38 Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, s. 9-10.  
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lindir pres yöntemiyle üretim yapacak bu darphanede makineler su gü-
cüyle işleyecek tarzda geliştirildi. Ancak 1596 tarihli bir emirle bu darp-
hanede yalnızca bakır sikkelerin darp edilmesi kararlaştırılacaktır. Ben-
zer şekilde bu yöntemin 1625’de İsviçre’de zengin bakır madeni yatakla-
rına sahip Kopparberg’de uygulamaya konulduğunu görüyoruz39. 

5.3. Darp Teknolojisinde Yaşanan Gelişmeler Çerçevesinde  
       Osmanlı Darphaneleri 

Osmanlı darphanelerinde işlenecek madenin çeşidine göre değişik 
atölyeler bulunmaktaydı. Örneğin tizâb atölyesinde gümüşün içinde bu-
lunan az miktarda altın ayrıştırılır, kalhane denilen izâbe atölyesinde ise 
alaşımdaki bakır ayrıştırılırdı. Potalarda eritilen ve sikke ayarı kıvamına 
dönüştürülen maden kalıplara dökülerek çubuk haline getirilirdi. Bunlar 
daha sonra yassılaştırılarak sikke kalınlığına getirilir, ardından sikke ça-
pı uzunluğunda kareler halinde kesilir, daha sonra köşeleri kesilerek yu-
varlak pullar haline dönüştürülürdü. Bu pullarda sikke kalıpları arasına 
konulup çekiçlenerek para haline getirilir, yani pulun iki yüzüne gerekli 
yazı ve şekiller basılmış olurdu. Osmanlı darphanelerinde bir kütük üze-
rine çakılı duran kalıp parçası örs şeklinde bir alet olup buna “kürsü” 
denilmiştir. Elle tutulan ve alt ucunda sikkenin diğer yüzüne vurulacak 
yazı ve şekiller bulunan çubuk şeklindeki parçaya da “çelik” denilirdi. 
Çeliğin üst tarafına vurulmak suretiyle darp işlemi tamamlanmış olur-
du40. Osmanlı darphanelerinde üretim teknolojisi XVII. yüzyıl sonlarına 
kadar önemli bir değişiklik yaşanmadan devam etti. Osmanlı yönetimi-
nin Fransa’dan yeni mekanik teknolojiyi kullanan ve kenarları tırtırlı 
sikkeler üretebilen teknolojiyi ithal etmesi ise ancak 1686 yılında müm-
kün oldu: Cerrah Mustafa adında Avrupa kökenli bir teknisyen tarafın-
dan Topkapı sarayının dış avlusunda hazırlanan yeni darphanede monte 
edilen bu makineyle önce 1688 yılı Aralık ayında mangır adı verilen bakır 
sikkeler ve ardından 1690 yılında guruş adı verilen büyük boy gümüş 
sikkeler üretilmeye başlanacaktır41. 

Burada özellikle üzerinde durulması gereken Osmanlı yönetiminin bu 
teknolojiyi ithal etmede geç kalıp kalmadığı meselesidir. Yukarıda sikke 
darbının tarihi gelişim sürecine ilişkin verdiğimiz bilgiler tetkik edildiğinde 
görüleceği üzere bu yeni teknoloji vidalı pres sisteminin geliştirilmiş for-
mundan başka bir şey değildi. 1578 Fransa’sında faaliyette olan Moulin 
darphanesi vidalı pres sistemini kullanmaktaydı. Bu darphanenin yüksek 
maliyetinden dolayı uzun süre işletilemediği kaydedilmektedir; çünkü çe-
kiçleme yönteminde üretim zayiatı % 2 iken bu uygulamada % 30 dolayla-
                                                           
39 Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, s. 10. 
40 Halil Sahillioğlu; “Darphane” DİA., c. 8, İstanbul 1993, s. 504. 
41 Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, İstanbul 2008, s. 73. 
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rındaydı. XVI. yüzyıl sonlarında gümüş arzında önemli bir düşüşün ya-
şandığı Osmanlı ülkesinde çekiçleme yönteminin terk edilerek bu yeni tek-
nolojinin benimsemesi pek akılcı görünmemektedir. Kaldı ki bu teknoloji 
eksikliklerinin önemli ölçüde giderilmesiyle ancak XVII. yüzyıl ortaların-
dan sonra Fransa ve İngiltere’de yaygınlık kazanmaya başlayacaktır. 

Sonuç 
Teknolojinin en az medeniyet kadar insanlığın ortak değeri olduğu gö-

rüşü kanımca tamamen doğrudur. Gümüş madenlerinin işletilmesi ve 
sikke darbı üzerine yaptığımız bu küçük araştırma dahi teknolojik gelişi-
min ne derece evrensel ve sınır tanımaz bir süreç olduğunu ortaya koyan 
açık örnekler içermektedir. Anlaşılan o ki belli ölçüde siyasi otorite ve 
güç tesis edebilmiş irili ufaklı tüm devletler para basmayı ekonomik bir 
araç olmanın ötesinde hâkimiyet sembolü olarak telakki etmişler ve bu 
noktada yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışmışlardır. 

Tarihi gelişim sürecinden dönemsel bazı kesitler aldığımızda eğer tek-
noloji tüm yeryüzünde homojen bir yapı arz etmiyorsa, bu devletlerin ge-
lişmişlik düzeyinden ziyade coğrafyanın sunduğu avantajlar, dezavantaj-
lar ve hatta yaşamsal öncelikler açısından değerlendirilmelidir. Şayet 
böyle olmamış olsaydı Lidya paralarıyla, Fenike gemileriyle, Roma bina-
larıyla ve Türkler silahlarıyla anılır olmazdı. Altın ve gümüş madenlerine 
hâkim mahallerde otorite tesis etmiş devletlerin bu sektörde öncü ve ileri 
olmaları bu bakış açısıyla kolayca izah edilebilir. Ancak bu durum tek-
nolojik açıdan diğer devletlerden daha üstün oldukları anlamını taşımaz. 
Hepimizin malumudur ki demir madenin işlenmesi altın, gümüş ve bakır 
gibi sikkenin esasını teşkil eden değerli metallerin işlenmesinden çok da-
ha zordur. Osmanlı İstanbul’un surlarını yerle bir edecek büyüklükte ve 
güçte toplar dökebiliyorsa elbette ki bu değerli madenleri çıkaracak 
ocaklar, işleyecek kalhaneler ve darp edecek darphaneler de tesis edebi-
lirdi. Nitekim Balkanlarda belli bir dönem bu böyle de olmuş, Avrupa’nın 
hatta dünyanın en meşhur ve deneyimli madencileri olan Almanlara ait 
teknik ve teknolojik uygulamalar Bosna ve Sırbistan madenlerinde ve 
darphanelerinde aynen tatbik edilmiştir. 

Sonuç olarak hâkim olduğunuz topraklar size bir teknolojiyi gerekli 
kılacak düzeyde değerli maden sunmuyorsa bu teknolojiyi keşfetmenizin 
veya ithal etmenizin ne anlamı olabilir. Darphanede birim zamanda darp 
edilen sikke sayısındaki artış ancak darp edilecek gümüşünüz varsa bir 
değer ifade eder. Teknolojik aidiyet ve gelişmişlik düzeyi ancak ve ancak 
ihtiyaç, ihtiyat ve iştirak denkleminde ele alınıp incelenmelidir. İhtiyaç 
yoksa ihtiyata da iştirake de gerek yoktur. 

Kaynakça 
Akgündüz, Ahmed, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, c. 1, 

İstanbul 1990. 

169



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18

Ana Britannica, Genel Kültür Ansiklopedisi, “Gümüş”, c. 14, İstanbul 
1994. 

Balnchard, Ian, Mining Metallurgy and Minting in the Middle Ages-
Conginuing Afro-European Supermacy, 1250-1450, c. 3, 2005. 

Fran cois Velde, “A Brief History of Minting Technology”, (18 Haziran 
1997), s. 1-16, http://www.frenchcoins.net/links/technolo.pdf, 17.11.2008. 

Garner, Richard L., Long Term Silver Mining Trends in Spanish Ame-
rica: A Comparative Analysis of Peru and Mexico, s. 898-935, 

https://home.comcast.net/~richardgarner08/rlgmss/CompSil.pdf, 01.12.2008. 
Georgius Agricola, De Re Metallica, (Çev. Herbert C. Hoover; Lou 

Henry Hoover), New York 1950. 
Johnson, Dick; “the History of Coin Press”, E-Sylum, (3 Ekim 2004), c. 7, 

No. 40, http://www.coinbooks.org/esylum_v07n40a03.html, 12.11.2008. 
Koç, Ümit, XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Sanayi, Ankara 2006. 
Koç, Ümit, “XVI. Yüzyıl Anadolu’sundan Top Dökümü Gülle ve Fındık 

Yapımı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 162, (Mayıs-Haziran 
2006), s. 63-74. 

Lunde, Paul, “American Silver, Ottoman Decline” Saudi Aramco World, 
(May/June 1992), 

http://www.saudiaramcoworld.com/issue/199203/american.silver.ot
toman.decline.htm, 27.10.2008. 

Munro, John H., “Industrial energy from water-mills in the European 
economy, 5th to 18th Centuries: the limitations of power”, Economia E 
Energia Secc. XIII-XVIII; Munich Personal RePEc Archive, (15-19 Nisan 
2002), s. 223-69, 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11027/1/MPRA_paper_11027.pdf, 
12.11.2008. 

Nandı, Sukumar, “Money: History and Evolution”, s. 1-6 
http://www.scribd.com/doc/2387320/History-of-Money, 12.11.2008. 
Pamuk, Şevket, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, İstanbul 2008. 
Pamuk, Şevket, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul 

1999. 
Sahillioğlu, Halil, “Darphane”, DİA., c. 8, İstanbul 1993, s. 501-505. 
Sertkaya, Osman F. - Alımoy Rysbek, Eski Türklerde Para, Göktürkler-

de, Uygularlarda, Türgişlerde, İstanbul 2006. 
Tekin, Oğuz; “Sikkeler, Devletler, Hükümdarlar: Eskiçağda Anadolu’-

da Paranın Siyasal Kültürel ve Ekonomik Rolü”, Osmanlı Bankası Arşiv 
ve Araştırma Merkezi, (22 Kasım 2006), s. 1-5, 

http://www.obarsiv.com/e voyvoda 0607.html, 12.11.2008. 
Usher, Abbott Payson, A History of Mechanical Invetion, New York 

1988. 

170



 
Türk Dünyası Araştırmaları 

 
 Sayı: 181             Ağustos 2009

 
 
 
 
 
 
 

İSKİTLERİN VE HUNLARIN (HSİUNG-NU)      
DİNİNDE KUTSAL KILIÇ KÜLTÜ 

Dr. Zaur HASANOV* 

Araştırmacı İskitler ve Hunlar hakkında bilgiler veren Çin kaynaklarına da-
yanarak iki kavmin dininde bulunan savaş tanrısının bire bir aynı olduğunu 
bizlere göstermiştir. Bütün antik dinlerdeki savaş tanrısı figürü semavi bir kılıç 
ile ilintilidir. Çin yazılı kaynaklarında semavi kılıç “Ching Lu” diye adlandırılır, 
yine bu kaynakların ifadesine göre “Ching Lu” Türkçe kingrak, Moğolca kingara 
ile aynı şeydir. Yunanlılar İskitlerin kılıcına “akinakes” demektedirler. 

İskitler ve Hunlar savaş tanrısı kılıcı hakkında aynı mitolojiye sahip-
tirler. Hem İskitler hem de Hunlar kutsal olan kılıcın kendilerine ilahi bir 
bahş olduğuna inanıyorlardı. Yine Hunlar ve İskitler kutsal kılıca atlarını 
ve kölelerini kurban ediyorlardı. Bununla birlikte İskitler ve Hunlar kan 
kardeşi olurken bu kutsal kılıcı kullanıyorlardı. Son devirlerde bile bu 
adet birçok Türk kavminde devam etmekteydi. 

Bu makale, birçok tarihi ve linguistik delillerin, İskit ve Türklerdeki 
kutsal kılıç kültünün aynı şey olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: İskitler, Hunlar, Semavi Kılıç, Kült, Mitoloji. 

Cult Of Heavenly Sword In The Religion Of Scythians,  
Hsiung-nu And Hunns 

Comparing information of Chinese, Greek and Latin written sources 
about Scythians, Hsiung-nu and Huns author shows an identity of the 
god of warfare cult in their religions. In the religions of all of these ancient 
people god of warfare was associated with the sword of heavenly origin. 
In Chinese written sources, the heavenly sword (double-sided blade) is 
called “Ching Lu”, which according to the views of researchers is identical 

                                                           
* Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü. 

171



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

to the Turkic “kingrak” and Mongolian “kingara”. Greeks called this type 
of Scythian weapon “akinakes”. 

Scythians and Huns had similar myths about the sword of god of warfa-
re (Ares/Mars). Scythians and Huns believed that possession of this sword 
them royal rights. Scythians and Hsiung-nu sacrificed horses and imprisoned 
slaves to the heavenly sword. Besides this, Scythians and Hsiung-nu had 
identical practice of blood oath with the use of this sword. In the later periods 
of history a number of Turkic people continued this tradition. 

A number of additional historical and linguistic facts, testifying to the 
identity of heavenly sword cult in the cultures of Scythians and Turkic pe-
ople are brought forward in the article. 

Key words: Scythians, Huns, Heavenly Sword, Cult, Mythology. 

Herodot İskitlerin Ares’e tapınma aşamasını aşağıdaki gibi tasvir et-
mektedir: “Ares için İskit diyarında belirli aralıklarla daireler şeklinde ma-
betler inşa etmişlerdi: “Çalı ve çırpıları üst üste dizerek eni ve boyu 3 yak-
laşık basamak, çok yüksek olmayan tümsekler yaptılar. En üstte dört kö-
şeli meydan kurulur; üç tarafı dik olan tümseğin dördüncü tarafına bir yol 
yapıyorlardı. Nemli ve rutubetli havadan dolayı kurgan her yıl çöktüğü 
için, yılda düzenli yüz elli araba yükü çalı-çırpı eklemek gerekmekteydi. 
Her kurganın tepesine kadim demir kılıç takılırdı. Ares’in de buna benzer 
bir kabri bulunmaktadır. Sadece bu kılıca her yıl atlar ve boynuzlu hayvan-
lar kurban edilirdi, hatta diğer tanrılardan daha fazla kurban adarlardı”1. 

Hunlar da kılıca saygı göstermişlerdir. Çin kaynaklarında bu kılıç 
çing lu şeklinde yazılmıştır. Çing Lu aynı zamanda hem kılıç, hem de sa-
vaş tanrısı idi. Hunlar ona esirleri, Herodot’un tasvir ettiği İskit ayinle-
rinde olduğu gibi Hunlar ona esirleri kurban ederlerdi2. 

Kadim Hunların Dininde Kılıca Tapınma 

“Han Şu”da, kadim Hsiung-Nular (Hunlar) kılıca tapınmaktadırlar, 
denilmektedir3. “Han Şu”daki “Coğrafyadan Traktat” bölümünde şöyle 
denilmektedir: “Yun Yang’ta4 Han Hsiu Ç’u-nun göklerden tapınmak için 
gönderilen metal [yahut altın] savaşçıları ve Çing Lu Şen’in üç mukaddes 
mabedi vardır.” “Han Şu”daki “Kurban merasimi hakkında Traktat’daki 
diğer bir cümle de şöyle denilir: “Yun Yang’ta Çing Lu Şen’in mabetleri 
                                                           
1 Herodot… IV, 62. 
2 Bakınız O. J. Maenchen-Helfen, The World Of The Huns, University of California Press, 

1973, s. 280. 
3 Courtier and Commoner in Ancient China, Selections from the History of the Former Han by 

Pan Ku. (Translated by Burton Watson). Columbia University Press, New York-London, 

1974, р. 1.) «Han şu» - Çin Han Sülalesinin Tarihi, Bu eserin esas düzenleyicisi Pan Ky’dir. 

Çin kaynaklarına göre, bu eseri Pan Ku’nun atası yazmağa başlamış ve kızı bitirmiştir. 
4 Yun Yang Han sülalesi imparator sarayına yakın otururdu. 
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var. Onlar han Hsiu Ç’u-ya kurbanlar verilmesi içindir”5. Hsiu Ç’u bir sı-
ra Batı Hun tayfalarının hükümdarı idi. 

Çing lu mukaddes Tiye’nin adıdır. Bunun izahını aşağıdaki iki alıntı-
da bulabiliriz. Ç’ing sülalesinden Vang Hsien Ç’ien “Han Şu”daki “Coğ-
rafyadan Traktat”a bölümünde ayrıca şöyle yazmaktadır: “Han Hsiu 
Ç’u’nun göklerden ibadet için tayin olunan metal savaşçıları ve Çing Lu 
Tiyesi hakkında Hsiung-Nu’ya (Hunlara) dair bilgiye bakın”6. Hsiung-Nu 
hakkındaki bilgilerde bunun doğruluğunu bulabiliriz: “Han Çang ve 
Çang Meng, Şan-yu ve büyük komutanları ile birlikte No Çayı’nın doğu-
sundaki dağa çıktılar. Orda onlar beyaz at kestiler. Şan-yu çing lu tiyesi-
ni, metal kaşığı çıkarttı ve (atın kanını) şarapla karıştırdı. Sonra Lao 
Şang Şan-Yu’nun darmadağın ettiği Han Yueh-çinin kafatasını içki kabı 
olarak kullanıp, hep birlikte kana and verip, içtiler”7. 

Çin kaynaklarından bu iki alıntı, çing lu “kılıç” veya “tiye” manasını 
veren Türk sözünün Çincede fonetik karşılığı olduğunu belirtir. Kao   Çu 
-hsun “The Ching Lu Shen Shrines Of Han Sword Worship In Hsiung Nu 
Region” eserinde “Çing-lu” sözünün manasını araştırır; O. Maenchen-
Helfen’in bu esere büyük değer verdiğini de belirtir. Kao Çu-hsun; F. 
Hirz’le, K. Siratori ve B. Karlgren’le8 görüş birliğine vararak, “l” ve “r” 
harflerinin birbirinin yerine kullanılması kaidesine dayanarak, çing lu-iki 
ağızlı hançeri belirtmek için kullanılan Türk sözü “kingrak” ve Moğol sö-
zü “kingara”nın Çincedeki fonetik karşılıklarıdır, demektedir. Tiye’nin bu 
tipini Grekler “akinakes” olarak adlandırıyorlardı. Kaydettiğimiz gibi, He-
rodot’ta da İskitlerin kılıca tapındıkları hakkında bilgilere rastlanılmak-
tadır. Kao Çu-hsun, “Han Şu”ya, daha sonraki devir Çin tarihçilerinin 
tertip ettiği “Han Şu”ya ilavelerle, ilahi kılıca dair çağdaş eserlere daya-
narak, Hunların ve İskitlerin ilahi kılıçlarının aynı olduğunu gösterir. 

Kao Çu-hsun, Sıma Tsyan’da, “kadim Hunlar, cennetin dokuz katına 
ibadet ediliyordu” demektedir. Fakat dokuz tanrıdan yalnız bir tanrıya-
Çing Lu’ya, yani ilahi Tiye’ye mabetler yapıyorlardı. Bizim nazarımızca, 
“Göklerin metal savaşçısı”, başka deyişle, “Metal tanrı” veya “ilahi Tiye 
Çing Lu” sadece savaş tanrısının tezahürüdür. 

Kurban verme kültüne ilavelerde Vang Hsien Ç’ien, aşağıdakileri yaz-
maktadır: “Yun Yang’ta Çing Lu Şen mabeti vardır. O, Han Hsiu Ç’u’nun 
şerefine kurbanlar getirilmesi içindir. Demek ki, Çing Lu-Çar Hsiu Ç’u’-
                                                           
5 Kao Chu-hsun…, The Ching Lu Shen Shrines Of Han Sword Worship In Hsiung Nu Region, 

Central Asiatic Journal, 5; 3, 1960, s. 222. 
6 Aynı yer, s. 223. 
7 Aynı yer. 
8 F. Hirth, The Ancient History Of China To The End Of The Chou Dynasty, New York, 1908; 

Shiratori Kurakichi; The Territory Of The Hsiung Nu Prince Hsiu Ch’u And His Metal Statues 

For Heaven Worshis, Tokyo, 1929; B. Karlgren, Philology and Ancient China, Oslo, 1926. 
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nun adıdır. O, öldükten sonra tanrı adı olmuş, Hunlar ve daha sonra 
Çinliler de ona tapınmışlardır. Onlar çok kıymetli Tiye’ye tapıyorlardı”9. 

Kao Çu-hsu’nun fikrince, Vang Hsien Ç’ie’nin bu ilavelerini delil olarak 
kabul etmek çok doğru olmaz. Çünkü onun kesin delilleri yoktur. Kao Çu-
hsun, kadim Çin kaynakları Yun Yang mabetinin, Batı Hunların Hakanı 
Hsiu Ç’u’nun şerefine kurban merasimi için dikkate alındığını bildirse de, 
bu bilgi sahih değildir. Şöyle ki, Yun Yang mabetleri en erken milattan ön-
ce 61 yılında, yani Hsiu Ç’u’nun ölümünden 60 yıl sonra dikilmiştir. Bu 
konuyu teferruatı ile tahlil etmek için Batı Hun tayfalarından birinin hanı 
Hsiu Ç’u ve onun oğlu Çin Mi-ti’nin biyografisine bakmak gerekir. 

Hsiu Ç’u ve Çin Mi-ti 

“Han Şu”nun 96. faslında şöyle denilmektedir: “Çin komutanı P’iao Çi 
Çin’den batıdaki Hunların topraklarını fethetti. O, Hun tayfalarının hanla-
rı K’un Ehi ve Hsiu Ç’u’yu teslim olmaya mecbur etti ve sonra bu arazileri 
ele geçirip, ilk defa burada kaleler dikti”10. “Han Şu”nun 96. faslında P’iao 
Ç’i’nin han Hsiu Ç’u’yu tabi ettiği söylense de aslında o, Hunların diğer 
tayfasının hanı -K’un Eh tarafından öldürülmüştü. K’un Eh Hsiu Ç’u’yu 
öldürmüş ve onun birliklerini kendisininkine katarak, Çin’e teslim olmuş-
tur. Bu hadiseler milattan önce 121 ve 119. yılları arasında olmuştur11. 

“Han Şu”nun 68. faslında12, M.Ö. 121. yılın yazında P’iao Ç’i Çin’den batı-
daki topraklara hücum ettiğini ve Batı Hunları zafer kazanarak, Hunların ha-
nı Hsiu Ç’u’nun taptığı Altın (yahut demir) Sema Savaşçısı’nı (yahut insanını) 
ele geçirdiğini bildirir. Bütün Hunların imparatoru (Şan-yu) iki komutanını 
Çin’e karşı direnişte acizlik gösterdiği haberini aldığında gazaba gelir ve onları 
idam etmek ister. Korkuya düşen Hanlar Çin’e tabi olma kararına varırlar. 
Fakat sonra Hsiu Ç’u kararını değiştirir ve K’un Eh onu öldürür. Bundan 
sonra onun birliklerini de kendininkine katarak, Çin’e teslim olur. 

Çin imparatoru, Hunların Hanı K’un Ehi tahttan indirir, fakat payesi-
ni elinden almaz. Han Hsiu Ç’u’nun ailesi ise köle olur. Onun 14 yaşın-
daki oğlu Mi-ti Sarı Darvaza’nın at haralarında çalıştırılır. Çinliler Mi-ti’-
yii Çin Mi-ti olarak çağırıyorlardı. Çünkü onun babası-Hsiu Ç’u altın sa-
vaşçı heykelini yapmıştı. Buradaki çin, “altın” (yahut demir) demektir13. 

Zaman geçtikçe Çin Mi-ti, imparator Vu’nun düzenlediği at yarışına 
katılır, ancak bu durum onda büyük üzüntüye sebebiyet verir. Boyu iki 
                                                           
9 Kao Chu-hsun…, s. 236. 
10 Bakınız; China In Central Asia, The Early Stage: 125 B.C.-A.D. 23, An Annotated Transla-

tion of Chapters 61 and 96 of the History of the Former Han Dynasty, (Translated by F.P. 

Hulsewe), Leiden, 1979, Chapter 96A, 6A. 
11 Aynı yer, s. 75, kayıt 36. 
12 Courtier and Commoner in Ancient China..., s. 151-152. 
13 Aynı yer, s. 157. 
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metreyi geçen sert yüzlü ve ciddi davranışlı genç, bayramda imparatoru 
çevreleyen kadınlara bakmaya cüret etmeyen yegâne süvariydi. İmpara-
tor, Çin Mi-ti’ye kim olduğunu sorar. Çin Mi-ti, ona hayatını anlatır ve 
imparator onun sıra dışı özelliklerini değerlendirerek, onu at haralarının 
komutanı tayin eder (bu çok büyük bir vazifeydi). Daha sonra, Çin Mi-ti 
imparatorun sağ eli olur ve hatta suikast girişimini engelleyerek onun 
hayatını kurtarır. Çin Mi-ti, imparatora son derecede sadıktır. Bir kere-
sinde oğlunu imparatorun cariyelerinden biri ile yakalamış ve onu öldür-
müştür. Çin Mi-ti gibi bir oğul yetiştiren anneye hürmet için imparator 
Mu-ti’nin annesinin portresinin yapılmasını emreder. “(Hunların) Hanı 
Hsiu Ç’u’nun Hanımının” tasviri, kayıtlara göre, Bulaklar sarayını süslü-
yordu. Ölümünden önce imparator Vu Çin, Mi-ti’ye en yüksek saray pa-
yelerinden birini verir. Ve Çin Mi-ti, o günden sonra “Ç’u topraklarının (ye-
ni babasının sahip olduğu Batı Hun topraklarının) çing-i” olarak adlanır. 

Çin Mi-ti milattan evvel 85. yılında, imparator Vu’nun ölümünden bir 
yıl sonra, Yun Yang’ta mabetler inşa edilmesinden 25 yıl evvel vefat eder. 
Kao Çu-hsu’na göre bu, Çin Mi-ti’nin mabetin yapılmasına hiçbir katkısı 
olmadığını ispat eder. Fakat unutmamak gerekir ki, Çin Mi-ti’nin oğlu    
-irsi olarak Çu, Batı Hun topraklarının çing-i payesine sahip olmuş- Çin 
Şang da, babası gibi, imparatora yakındı. İmparator Hsua’nın zamanın-
da Çin Şang karısının akrabalarından imtina ederek, imparatora suikast 
hazırladıkları hususunu yazılı surette haber vermişti. İmparator Hsuan, 
Çin Şang’ı bu sadakatinden dolayı mükâfatlandırır14. Kao Çu-hsun’a gö-
re, Yun Yang’taki mabetler imparator Hsua’nın zamanında yapılmıştır. 
Burada Batı Hunların Hanı Hsiu Ç’u’nun şerefine mabetler dikilmesinin 
sebebi imparator Hsua’nın Çin Şang’a duyulan minnettarlığın ifadesi 
olabilir, diye bir hipotez ileri sürebiliriz. 

Kao Çu-hsun, Yun Yang mabetgahları sadece Hsiu Ç’u ailesinin değil, bü-
tün Hunların ibadethaneleri olmalıdır15 diye ısrar etmektedir. Han Hsiu Ç’u’-
nun taptığı Altın Sema Savaşçısı’nın ele geçirilmesine dair yukarıda belirtilen 
delil buna ispat olabilir. Bu, demir savaşçı ve kılıç kültü Hunlar tarafından 
Han Hsiu Ç’u’nun ölümünden sonra yaratılmamış bilakis Vang Hsien Ç’ie’nin 
“kurban verme merasimi traktat”ına ilavelerde gösterdiğinin asine, onun ölü-
münden çok önceleri de mevcut olduğu ihtimalini kuvvetlendirir. 

Bizim görüşümüzce, Çin tarihçileri, han/çar payesi ve sembolleri kılıç 
ve demir savaşçı olan tanrının adının fonetik aynılığına dayanarak, Çing 
Lu ve Demir Sema Savaşçısı mabetlerini yanlışlıkla M.Ö. II. asırda Batı 
Hunların Hanı olan Hsiu Çu’ya ibadet objeleri olarak kabul etmişlerdir. 

Kılıç kültü, adını hanın adından almamıştır, aksine, Batı Hunların 
Hanı-Hsiu Ç’u, payesini eski savaş tanrısının kültü şerefine kabul etmiş-
                                                           
14 Aynı yer, s. 155. 
15 Bakınız; Kao Chu-hsun…, s. 230. 
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tir. Bu kült daha kadim zamanlarda, daha eski hanın adından türemiş-
tir. Bunun izahını biz, Hsiu Ç’u payesinin tahlilinden sonra yapabiliriz. 

“Hsiu Ç’u” Terimine Dair 
Kao Çu-hsu’nun verdiği bilgilere göre, Tang sülalesinden En Şi Ku’da 

aşağıdakiler yazılmıştır: “Hsiu Ç’u-Hsiung-Nu (Hun) hanının payesidir. 
Çing Lu Şen önceleri Hsiung-Nu’nun kurban merasimi olmuştur.” Böyle-
ce, Hsiu Ç’u-ad değil, Hunların tayfa birliklerinden birinin hanının paye-
si olduğunu öğreniyoruz. 

En yaygın Türk unvanı Türk tayfalarının diyalektik telaffuzundan, ta-
rihi devrine bağlı olarak gor/kur, kor/kur, koro, çari, çor, çur yahut hur 
gibi seslendirilebildiği bizce bilinmektedir. 

Maenchen-Helfen’e göre, Çin kaynaklarında bu Türk unvanı ç’o şek-
linde yazılır16. Çünkü Çin dilinde “r” sesi yoktur. Şayet Çin kaynakların-
da ç’o Türk hükümdarlarının çor payesini bildiriyorsa, o zaman han 
Hsiu Ç’u’nun payesindeki ç’u, Türk payelerindeki çur demektir. Böylece, 
Hun tayfasının hanı Hsiu Ç’u’nun adındaki ç’u payesi Türk çur-unun 
Çin dilindeki fonetik eşdeğeridir sonucuna ulaşabiliriz. Belki de biz, Hsiu 
Ç’u payesini, Hsiu-kur gibi de gözden geçirmeliyiz. Şöyle ki, İskit efsane-
sine göre Kolaksay, kadim İskitlerin ilk Çarı/Hanı, Kızıl/Altın sema kılı-
cının sahibidir. Öyleyse İskitlerin savaş, yıldırım ve şimşek tanrısının be-
lirtilerini görmek de zor değildir. Sonraları aynı bu çizgilere Kafkas Hun-
ları’nın yıldırım ve şimşek tanrısı Kuar’da da rastlıyoruz17. 

“Metal Savaşçı” Terimine Dair 
Bize göre, “Hunların Hanı Hsiu Ç’u’nun metal savaşçısı (yahut insa-

nı)” sözlerine “Han Hsiu Ç’u’nun Metal Tanrısı” olarak bakılmalıdır. “Han 
Şu”nun 68. faslındaki aşağıdaki ifadeleri bunun ispatı olabilir: Çin ko-
mutanı P’iao Ç’i, Batı Hunları’na karşı zafer kazanır, Han Hsiu Ç’u’nun 
sitayiş ettiği Demir Sema Savaşçısı’nı ele geçirir. Demir Sema Savaşçısı 
yahut Demir Sema İnsanı, sitayiş objesi olarak Demir Tanrı’dan başkası 
olamaz. Vang Hsien Ç’ie’nin yukarıda verdiğimiz kaydı bunu tasdik et-
mektedir: “Göklere ve Çing Lu Tiyesi’ne ibadet için olan Han Hsiu Ç’u-
nun metal savaşçıları hakkında Hsiung-Nu’ya [Hunlara] dair bilgilere gö-
re, metal savaşçılar tanrıya tapmak için kullanılan elementlerdi. Başka 
bir deyişle, onlar aynı adlı tanrının metal suretiydi. 

Kao Çu-hsun, Hsiu-Ç’u Çin Cen ifadesini “Han Hsiu Ç’u’nun metal sa-
vaşçısı” olarak tefsir eder. Hsiu-Ç’u Çin Cen “Hunların hanı Hsiu Ç’u’nun 
kızıl savaşçıları” olarak da tercüme edilebilir. B. Vatson, “Han Şu”nun 
68. faslında Hunların Hanı Hsiu Ç’u’nun Çin Mi-ti adlı oğlunun biyogra-
fisinin tasvir edildiği yerdeki çin sözünü “altın” olarak verir. 
                                                           
16 Maenchen-Helfen…, s. 394. 
17 Moysey Kagankatvatsi, İstoriya Agvan, Sankt-Peterburg, 1861, s. 193. 
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A. Hulseve de, “Han Şu”nun 96. faslının tercümesinde çin sözünü “al-
tın” olarak çevirir ve “Çin sülalesi, Han’ın zamanında bir çin, 224 gram-
lık altın külçesi idi”18 der. 

Douris Alaşımı 

Hunların savaş tanrısının heykelinin hangi materyalden hazırlandığı-
na dair çeşitli görüşler vardır, ancak alaşım görüşü daha yaygındır. 
Hunların kılıç tanrısı kültünün daha kadim olan İskitlerin kılıç tanrısı 
kültü ile tamamen aynı olması gerçeği, bu kültün kaynağının eski za-
manlara, daha doğrusu, İskitlere ve Hunhar’a, metalin işlenmesinin he-
nüz bilinmediği devirlere uzandığını ortaya koyar. Görünüşe göre, bu 
kültün kaynağını bakır veya pirinç devrinde aramak gerekir. Bu ihtimale 
dayanarak, kılıçların hazırlandığı alaşımlar hakkındaki bilgileri gözden 
geçirmeye çalışacağız. 

En yaygın olanı -bakır ve kalayın alaşımıdır- ki, tunç olarak bilinir. 
Daha sonra bakır ve sinkin alaşımı gelir ki, bu da latun olarak tanınır. 
Sonraki yaygın alaşım -bakır ile kurşunun karışımıdır- ki, “douris” adıy-
la bilinir. Çünkü ilk defa Parsonstaun yakınlarındaki Douris adlı yerde 
bulunmuştur. Bu alaşım diğer karışımlardan, altın renginde olması ile 
ayrılır. Ondan Roma tiyatrolarında, tacın imitasyonundan dolayı genişçe 
istifade ediyorlardı. Bakırın ve kurşunun alaşımı kadim Mısır’da oldukça 
yaygındı. Bu alaşım, İrlanda bakır buluntuları arasında da üstün bir yer 
tutar. Burada kurşunun miktarı % 32’ye çıkabilir. R. Barton, Evans’a 
dayanarak, İrlanda’da pirinç buluntularının kökünü Aralık denizi, Tuna 
ve Ural bölgelerine ait etmek gerektiğini bildirir. Sonuncu Fin bölgesini 
ve Sibirya’yı da içine alır. Hatırlatmak gerekir ki, Çin’de bakır ile altının 
alaşımından elde edilen ve tombak adlandırılan alaşım meşhurdur19. 

Bizim fikrimizce, Hunların Hanı Hsiu Ç’u’nun (Hsiu Kur’un) Sema Sa-
vaşçıları bakır-kurşun alaşımından hazırlanmıştı. Bunun ispatı Han Hsiu 
Ç’u’nun (Hsiu Kurun) payesidir ki, aşağıda bunu göstermeye çalışacağız. 

Çağdaş Azerbaycan dilinde gurğuşun sözü vardır. Kadim Türk Lüga-
tinde Mahmud Kaşgarlı’ya istinaden bu anlayış “koşun” ve “koruğzın” 
olarak tercüme edilir20. Koruğzın sözünün kökü -kor veya kurdur- ki, 
bunun da ispatı -kur ve kuşun- (koşun) sinonimlerinin aynı zamanda 
kullanılması neticesinde ortaya çıkan çağdaş gurğuşun (kurşun) sözü-
dür. Türk dilinde sinonimlerinin böyle kullanıldığı “Kitab-ı Dede Korkut” 
destanındaki birçok örneklerden de açıkça görülmektedir21. 
                                                           
18 China in Central Asia…, s. 75, kayıt 36; s. 134, kayıt 333. 
19 Metaller hakkındaki malumatlar; R. Burton, The Book of the Sword, New York, 1987, s. 

77-87, 276 adlı eserden alınmıştır. 
20 Drevneturkskiy Slovar, Leningrad 1969, s. 460-461; Mahmud Kaşgarlı, I, 512. 
21 O. Mirzeyev, Adlarımız, Bakı, 1986, s. 29. 
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Çağdaş Azerbaycan dilinde “koşun” sözünün manası bellidir. Fakat 
XIII-XIV. asırlara kadar bu sözün bir manası vardır, o da: gurğuşun 
(kurşun). “koşun” (askeri birlik) ise Türkçenin diğer leksiyonlarında ifade 
edilmiştir. Kadim Türk Lügatı, Mahmud Kaşgarlı’ya dayanarak koşun 
anlayışını “sü” olarak tercüme eder22. 

O. Maenchen-Helfen, kur Türk payesini tahlil ederek, Türk payeleri 
su başı (birlik komutanı) ve su çur arasında paralellik kurar. Onun naza-
rınca, Talas runiklerinde yazılmış su çur payesindeki çur sözüne “koşun 
başçısı” (askeri birlik komutanı) gibi bakılmalıdır23. 

Çin kaynaklarına dönelim ve Yun Yang’daki mabetlerin Hunların Ha-
nı Hsiu Ç’u’nun şerefine dikildiğini hatırlatalım (bu ada Hsiu Kur olarak 
bakılmalıdır). Fakat yine de unutulmamalıdır ki, Altın Sema Savaşçısı 
daha Batı Hunların Hanı Hsiu Ç’u’nun sağlığında da mevcuttu ve söy-
lendiği gibi, Çin komutanı P’iao Ç’i tarafından ele geçirilmiştir. Ayrıca şu-
nu da unutmak gerekir, Hunların tapınma objesi -Çing Lu Tiyesi, Hsiu 
Ç’u’dan çok çok önceleri mevcuttu. Vang Hsien Ç’ie’nin, Hunların kıy-
metli Tiye’ye değil, ölümünden sonra tanrıya çevrilen ve kendisinden kıy-
metli Tiye sakladığı Han’a tapınmaları hakkındaki mülahazalarında da 
doğruluk payı bulunmaktadır. Vang Hsien Ç’ie’nin yanlışı, o, bu tanrıyı 
Hsiu Ç’u (M.Ö. II. asır) olarak bilmesidir.  

Büyük bir ihtimalle, bu yanlışın sebebi onun payesinin daha eski Han’ın 
/ Çar’ın adı ile benzerliğinden olmuştur. Bizim görüşümüze göre, bu Han/ 
Çar-Kolaksay’dır. Herodot’un İskit dilinde adını vermediği İskit tanrısı Ares-
İskitlerin ilk hanı olmuş adı Kolaksay’dır. Bu adın kökü kol yahut kor’dur. 

İskitlerde ve Hunlarda Kılıç Kültünün Aynılığı 

Herodot’ta İskitlerin esirleri Ares’e kurban etmeleri hakkında bilgiye 
rastlamaktayız24. “Han Şu”da, “Hunlar, Çin komutanı Li Kuang’ı kılıca 
kurban ederler” şeklinde yazmaktadır (Kao Çu-hsun Egami’ye istinaden, 
“Han Şu”daki “silaha kurban etme” ifadesi Çing Lu Tiyesi’ne kurban şek-
linde anlaşılmalıdır, şeklinde yazar)25. 

İskitler esirleri Ares’e kurban ederken, onların başına şarap serperler, sonra 
kabın üstünde başlarını keserler. Kan şaraba karışıp kaba döküldükten sonra 
onu ilahi kılıcın üstüne dökerler26. Hunlar Çing Lu kılıcına ant ayinini icra 
ederken, kaba kan ve şarap döker, sonra Çing Lu kılıcını bu kaba batırırdı27. 
                                                           
22 Drevneturkskiy Slovar…, s. 516; Mahmud Kaşgarlı, III, 339. 
23 Maenchen-Helfen…, s. 400. 
24 Herodot..., IV, 62. 
25 Kao Chu-hsun…, s. 227. 
26 Herodot…, IV, 62. 
27 Kao Chu-hsun…, s. 223. “Han Şu” eserinin tercümesinden kılıçla kan karıştırma merasi-

mi hangi niyetle ve hangi manada yapıldığına dair açık bir not bulunmamaktadır. Tercüme-
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İskitler Ares’e atları kurban ederlerdi. Hunlar da aynı zamanda kılıç 
tanrısına at kurban ederlerdi. Herodot kana ant merasimini, aşağıdaki 
gibi tasvir eder: “Kapta kan ve şarabı karıştırır, sonra kaba kılıç, oklar, 
balta ve mızrak salarlar. Sonra andın yerine getirilmesi namına bu kan 
ve şarap karışığını içerler”28. Hunlar kana ant merasimini icra ederken 
kapta kan ve şarabı karıştırır, kaba metal kaşık ve kılıç (Çing Lu) salar 
ve sonra bu karışımı içerlerdi29. İskitler mağlup edilen düşmanın kelle-
sinden bayramlarda kadeh olarak istifade ederlerdi30. Hunlar Çing Lu kı-
lıcı üzerinde kana ant ayinini icra ederken, karışımı mağlup edilen düş-
manın kafatasından içerlerdi31. 

Böylece, Kolaksay, kendinden sonraya ilahi bir kılıç bırakıp giden, 
bütün İskitlerin hürmet gösterdikleri ilk İskit Hanı/Çarı’nın tarihi ile 
kendinden sonra ilahi bir kılıç bırakıp giden eski hanları Kur’a tapınan 
Hunların tarihi aynıdır. 

Atilla ve Mars’ın Kılıcı 

İorda’nın haber verdiği (Prisk’e istinaden) Hun efsanesine göre, Atilla 
savaş Tanrısı Mars’ın kılıcını ele geçirdi ve kendini dünyanın sahibi ilan 
etti. “Atilla’nın daima kendinden emin bir kişiliği vardı. Fakat İskit han-
ları arasında her zaman mukaddes bilinen Mars’ın kılıcını bulduktan 
sonra kendine güveni daha da arttı. Tarihçi Prisk, kılıcın bulunma şekli-
ni aşağıdaki gibi tasvir eder. Bir çoban, sürüsündeki bir dananın aksadı-
ğını ve arkasınca kanlı iz bıraktığını görür, ama işin sebebini bulamaz. 
Çoban inatla bu ize düşer ve biraz sonra dananın otladığı sırada bastığı 
kılıca yaklaşır. Çoban kazıp kılıcı alır ve Atilla’ya götürür. O, bu işaretin 
dünyanın sahibi olacağına delalet ettiğine inanarak, kılıcı gururla kabul 
eder. Atilla, Mars’ın kılıcının ona bütün savaşlarda zafer kazandıracağı-
na emindi32. Menhen-Helfe’nin belirttiği gibi, bu hadise Prisk’in dedikle-
rini tekrar nakleden diğer Yunan kaynaklarında da tasvir edilmiştir. Kılı-
cın bulunma aşaması kısaca anlatılsa da, kılıcın kendisi teferruatı ile 
tasvir edilmiştir. “O [Atilla’nın bulduğu Mars’ın kılıcı] mukaddesti ve sa-
vaşın hükümdarlarına inanan İskit hanları arasında ona hürmet gösteri-
lirdi. O, [kılıç] kadim zamanlarda kaybolmuştu”33. 
                                                                                                                                        
ciye göre, kan ve şarap hem kılınç hem de kaşıkla karıştırılır. Metal olan kaşığın metinde ve-

rilmesi, kılıcın ant merasiminde sadece kabın içine sokulduğunu düşündürebilir. 
28 Herodot…, IV, 70. 
29 Kao Chu-hsun…, s. 223. 
30 Herodot…, IV, 65. 
31 Kao Chu-hsun…, s. 223. 
32 The Gothic History of Jordanes in English Version, with Introduction and Commentary by 

Charles Mierow, New York, 1960, XXXV. 
33 Maenchen-Helfen…, s. 279’dan aynen alınmıştır. 
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Yukarıda verilen iki hadiseden; Prisk’in Hunlar ve İskitler arasında 
bir paralellik kurduğu sonucuna varabiliriz. Buna ilaveten, Prisk’in söz-
lerinden, Hunlar, Herodot’un tasvir ettiği İskitlerin doğrudan doğruya 
varisleridir, sonucunu da çıkarmak mümkündür. Böylece, biz İskitlerin 
Hunlar ve Hunlarla sadece dini aynılaştırılmasını göz önünde bulundur-
muyoruz, aynı zamanda, Hunların kendilerini efsanevi İskit hanlarının 
çocukları ve varisleri saydıkları neticesine de varıyoruz. 

Dahası en az üç Türk kavmi de kılıcı ilahileştirmektedir, İskit ve Hun 
ananesinde olduğu gibi ona ant içmişlerdir. Avar hakanı, halkının âdeti 
üzere kendi kılıcına ant içiyordu. Bulgarlar da kendi kılıçlarına ant içi-
yorlardı. Muhteşem Süleyman kadim Türk âdeti üzere kendi kılıcına ant 
içiyordu34. 

Prissian, Albanların da (Kadim Kuzey Azerbaycanlıların) adını “gazaplı 
tanrı Mars’ın savaşçı oğulları” şeklinde bu sırada zikretmektedir35. Bura-
dan şöyle bir netice çıkarmak mümkündür; Albanlar da İskitler ve Hun-
larla birlikte kılıç kişiliğine bürünmüş savaş tanrısına inanıyorlardı. 

İlahi sema kılıcı, Türk destanı “Köroğlu”nda da korunup saklanmıştır. 
Destanda, kahraman Köroğlu’nun kılıcı gökten şimşekle birlikte düşen 
ilahi metal parçasından yapıldığı belirtilmiştir36. 

Böylece Herodot’un tasvir ettiği İskit tanrısı Ares’e tapınma ve kurban 
merasimi, Hunlarda Çing Lu Tiyesi’ne ibadet etme ve kurban kesme me-
rasimi ile aynıdır. Herodot’ta ilahi kılıç hakkında verilen bilgiler İskitler-
le; Çin kaynaklarında-Hunlarla; Greklerde-Hunlarla ilgilidir.  

Ayrıca, birçok Türk boyunda ilahi bir kılıcın kültü hala yaşamakta-
dır37. 

 

                                                           
34 Bakınız; Maenchen-Helfen..., p. 279. 
35 Pristsian, Zemleopisanie // K. Aliev, Antiçnie istoçniki po istorii Azarbaydjana, Baku, 

1978, s. 644-721. 
36 Koroğlu, “Çaşıoğlu”, Bakı, 2004, s. 13. 
37 Çar İskitler ve Türk Dil ilişkisi için bakınız: Zaur Hasanov, Tsarkie Skifi: Etnoyazikovaya 

Identifikatsiya Tsarskih Skifov i Drevnih Oguzov, New York, “Liberty Publishing House”, 

2002. 
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TÜRKÇE İLK KUR’AN ÇEVİRİLERİNDE 
TÜRLÜ ‘CENNET’LER ÜZERİNE 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK* 

Bu çalışmamızda Türkçe İlk Kur’an çevirilerinde Ar. ‘cennet’ kavramının tüm kul-
lanım alanları tespit edilip Türkçe ilk Kur’an çevirilerindeki karşılıkları bulunmaya ça-
lışılacaktır. Bu makalede Genel Türkçenin ifade gücü, söz varlığı zenginliği, Türkçe ilk 
Kur’an çevirileri ‘cennet’ kavramı çerçevesinde ortaya konmaya çalışılacaktır. Cennet-
le ilgili kavramlar aktarılırken Türkçenin ifade gücünün yanında Türkçe İlk Kur’an çe-
viren/çeviricilerinin taşıdığı Türkçecilik şuuru aranmaya çalışılacaktır. Böylelikle soyut 
kavramların çevirilmesinde Türkçenin Arapça karşısındaki tavrıda belirlenebilecektir. 
Türkçe İlk Kur’an Çevirileri Türk dili tarihinin dönemlerini izlemek amacı ile yapılacak 
gramer çalışmaları, sözlükçülük çalışmaları ve semantik incelemeler sırasında başvu-
rulması gereken en özellikli ve en güvenilir kaynaklar olarak değerlendirilmelidir. Bu-
rada ‘Cennet’ kavramına karşılık kullanılan Türkçe sözcüklerin tespiti hedeflenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Cennet, Türkçe, İlk, Kur’an, Çeviri. 

Turkish Translation Of The Qur’an On The Kind Of Paradise 
In this study all the use of the concept of Ar. “paradise” is detected in the first Tur-

kish translation of Qur’an and the provisions of it are tried to find. In this article, the 
general expression of the Turkish power, presence of abundance are introduced in the 
concept of “puadise” from the first Turkish translation of the Qur’an. It is tried to find 
the powes of Turkish information of translator / translators of the first truslation of 
Qur’an during the piocess finding the concepts of paradise. Thus, it is determined the 
Turkish against to the Arabic in abstract concepts. The first Turkish translation of 
Qur’an should be regard as most features and most reliable sources for monitoring the 
history of Turkish lenguage, period of gramer work lexicography and semantic analysis. 
Here it is aimed to determine the Turkish words used as paradise. 

Key words: Heaven, Turkish, First, Qur’an, Translation.  

Korpus 

Bu çalışmamızda Türkçe İlk Kur’an Çevirilerinde cennetle ilgili kullanımlarının 
tespitine çalışılacaktır. Bu kullanımlar Türkoloji literatüründe TİEM 73 KT 1v-235v 
/2=001/001=020/135 (Kök 2004), TİEM 73 KT (235v/3=451v/9=021/001=114/006 
(Ünlü 2004), Rylands KT (Eckmann 1976), Hekimoğlu KT (Sağol 1993-1999) ve 
                                                           
* Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Dili Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi. 
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Anonim Tefsir (Borovkov 1963, 2002; Usta 1989) olarak bilinen Karahanlı ve Ha-
rezm sahasından ilk çeviri ve tefsirlerle Batı Türk yazı dili çevresinin erken tarihli 
TİEM 40 KT (Topaloğlu 1976-1978) ve Manisa KT (Karabacak 1995-1999) olmak 
üzere şu Türkçe Kur’an çevirilerine dayandırılmıştır: 

TİEM 73 Abdullah Kök, Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercüme-
si (TİEM 73 1v-235v/2) İnceleme-Giriş-Metin-Dizin Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 
2004. 

Rylands KT Janos Eckmann, Middle Turkic Glosses Of The Rylands Interli-
near Koran Translation, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 

Anonim Tefsir A.K. Borovkov, Leksika sredneaziatskogo tefsira XII-XIII vv. 
Akademiya Nauk SSSR İnstitut Narodov Azii. Moskova, 1963. 
(Türkçe Çev. Halil İbrahim Usta, Ebülfez Amanoğlu, Orta As-
ya’da Bulunmuş Kur’an Tefsirinin Söz Varlığı (XII-XIII Yüzyıl-
lar), TDK, Ankara, 2002). Halil İbrahim Usta, XIII. Yüzyıl Doğu 
Türkçesiyle Yazılmış Anonim Kur’an Tefsirinin Söz ve Şekil 
Varlığı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara, 1989. 

Hekimoğlu Gülden Sağol, Old Turkish and Persian Inter-Linear Qur’an 
Translations II: An Inter-Linear Translation of the Qur’an into 
Khawarazm Turkish, Introduction, Text, Glossary and Facsimi-
le (Part I: Introduction and Text), Harvard, (410 pages), 1993; 
(Part II: Glossary) Harvard, 1995, (310 pages); (Part III Facsi-
mile of the MS Süleymaniye Library, Hekimoğlu Ali Paşa No. 2 
Section One: 1b-300b), Harvard, 1996; (Part III: Facsimile of 
the MS Süleymaniye Library, Hekimoğlu Ali Paşa No. 2 Section 
Two: 301a-587b), Harvard, 1999. 

TİEM 40 Ahmet Topaloğlu, Muhammed Bin Hamza, XV. Yüzyıl Başların-
da Yapılmış “Satır-Arası” Kur’an Tercümesi Giriş ve Metin, 
Sözlük I-II, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1976-1978. 

Manisa Esra Karabacak, An Inter-Linear Translation Of The Qur’an In-
to Old Anatolian Turkish = Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası 
Kur’an Tercümesi: Introduction and Text I, Sources Of Oriental 
Languages and Literatures 22, Turkish Sources XX, Harvard 
University The Department Of Near Eastern Languages and Ci-
vilizations. 1994; (Part II: Glossary: Section one, p. 1-384. Sec-
tion Two, p. 385-786), 1995; (Part III: Facsimilie of the MS Ma-
nisa İl Halk Library No. 931, Section one: 1a-224a.1997; (Part 
III: Facsimilie of the MS Manisa İl Halk Library No. 931, Secti-
on two: 224b-451a, 1999. 

0. Giriş 
Bu çalışmamızda (Çanga; 1999)’dan tespit ettiğimiz cennet adları ile ilgili kulla-

nımlara karşılık gelen kullanımların eşdeğerliliği Türkçe İlk Kur’an çevirilerinde 
hangi sözcüklerle karşılanmıştır. Karşılanan bu sözcükler Türkçe midir? Yoksa baş-
ka dillerdeki sözcüklerle mi karşılanmıştır? Eşdeğerlilik ilkesinden hareketle karşıla-
nan Türkçe sözcüklerin Arapça sözcükler karşısındaki ifade gücü nasıldır sorularının 
cevapları aranacaktır. Arapça ‘cennet’ kavramının tüm kullanım alanları tespit edilip 
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Türkçe ilk Kur’an çevirilerindeki karşılıkları bulunup tespit edilecektir. Bu çalışma 
ile Genel Türkçenin ifade gücü, söz varlığı zenginliği Türkçe ilk Kur’an çevirileri 
çerçevesinde ortaya konmaya çalışılacaktır. Cennetle ilgili kavramlar aktarılırken 
Türkçenin ifade gücünün yanında Türkçe İlk Kur’an çeviren/çeviricilerinin taşıdığı 
Türkçecilik şuuru da ortaya çıkacaktır. Böylelikle soyut kavramların çevirilmesinde 
Türkçenin Arapça karşısındaki tavrı da belirlenebilecektir. Çalışmanın inceleme ala-
nını oluşturan Türkçe Kur’an çevirilerindeki Türkçe cennet adlarını ele almadan ön-
ce kutsal dinlerdeki ‘cennet’ kavramı üzerine genel, kısa bilgiler vermenin yararlı 
olacağı görüşündeyiz. 

1. İlkel ve Kutsal dinlerde ‘cennet’1 kavramı 

‘Cennet’ bütün dinî inanışlara göre insanların ölümden veya kıyametin kopma-
sından sonra sonsuz mutluluk içinde yaşayacakları yer olarak tanımlanabilir. 

Dünya dillerinde cennet karşılığı olarak kullanılan paradis2 (paradise) kelimesi-
nin aslı Grekçe paredesios olup Eski Farsçada “etrafı çevrilmiş yer, ağaçlı bahçe” 
anlamındaki pairi-daeza’dan gelmektedir. İbrânice Tevratta ilk insanın yerleştirildi-
ği bahçeyi ifade etmek üzere kullanılan Gan Eden (Eden Bahçesi) tamlamasındaki 
gan kelimesi Tevratın ilk Yunanca çevirisi olan “Yetmişler” çevirisinde paredeisos 
olarak karşılanmıştır. Grek literatüründe bu kelime ilk defa ksenofones (Xenephon) 
tarafından ve ‘bahçe’ anlamında kullanılmıştır. Eski Farsçadaki pairi-daeza kelime-
si, sonraki dönem İbrânicesinde ‘cennet’ anlamında kullanılan pardes kelimesinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuş, ancak Yahudi din bilginleri (Rabbiler) hem Adem’in 
yerleştirildiği hem de iyilerin ölüm sonrasında ikamet edecekleri cenneti ifade etmek 
üzere Gan Eden ismini kullanmaya devam etmişlerdir. 

1.1. İlkel Dinlerde Cennet 

Tarih öncesi insanın cennet konusundaki düşüncelerine dair, mevcut kutsal ki-
tapların verdiği bilgi dışında konuyla ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. İlkel kabilelerde 
genellikle ölümden sonra mutlu veya mutsuz bir hayat yaşama inancı vardır. Hemen 
bütün ilkel dinlerde bu hayatın dünyada veya gökteki bir yerde gerçekleşeceğine 
inanılır ve daha çok maddî unsurlarla açıklanır. Andaman adalarındaki ilkel kabile-
lerin inancına göre iyilerin ruhları yerle gök arasındaki bir köprüden geçerek cennete 
çıkar. Kötülerin ruhları ise soğuk bir yere ayrılır. Sonunda bütün ruhlar eski durum-
larına dönerler ve yeni bir dünyada sürekli yaşarlar. Malaya yarımadası yerlilerine 
göre de cennet göktedir. Bazı Afrika mitlerinde insanoğlu yaratılmadan önce bir 
cennetin var olduğu inancının bulunması dikkat çekicidir. Hastalık ve ölümün bu-
lunmadığı bu cennette bir olay sonucu bütün güzellikler son buldu ve şimdiki insan 
hayatı başladı. Brezilya’daki Guarani Kızılderilileri, dünyada olduğuna inandıkları 
“kötülük bulunmayan ülke”yi dört yüzyıl boyunca göçlerle aradılar. Tanınmış dinler 
tarihi araştırmacısı Mircea Eliade, Şamanların rüya ve vecdlerini anlatmada kullan-
dıkları cennet tasvirlerinin asırlar boyu devam eden telakkileri canlı tuttuğunu dü-
şünmüştür. 

Dünyada ve gökte bulunan insanoğlunun ilk mekânı olan iyilerin ölümünden 
sonra yeniden dönecekleri ümit edilen cennet inancıyla ilgili ilk yazılı kaynak milât-
                                                           
1 Yusuf Tavaslı, Ölüm Öncesi ve Sonrası Kıyamet-Ahiret Ayet ve Hadisler Işığında Cennet-Cehennem, 
835-919; Sargon Erdem “Cennet Ülkesi” Zafer-İlim Araştırma Dergisi, S. 115, Adapazarı, 1986, s. 3-9; 
Halim Sabit Şibay, “Cennet”; İA III, 102-103; M. Süreyya Şahin, İA 7; 1993, 374-376. 
2 H.K. Mcarthur ‘Paradise’, IDB, III, 655-656. 

183



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

tan önce 2000’lere ait Sümer literatürüdür. Çivi yazılı bu kaynaklarda cennet, Dil-
mun denilen ve güneşin doğduğu yere doğru uzandığına inanılan bir adadır ki “mut-
lu insanlar ülkesi, ölümsüzler ülkesi, hayat ülkesi” diye de nitelendirilmiştir. Bol su-
ların beslediği çayır çimen ve meyve yüklü ağaçlarla kaplı Dilmun’da hastalık ve 
ölüm yoktur. Eski Mısırlılarda harikulade bir mutluluk adası olan yerdeki cennetin 
bir eşinin de gökte, saman yolunun ikiye bölündüğü bir yerde olduğuna inanılırdı. 
Sadece tanrıların ölümsüzlüğüne inanılan eski Yunanda dünyevî bir cennet fikrinin 
gelişmesi şairler ve yazarlar vasıtasıyla olmuştur. Eflatun Devlet adlı diyoluğunda 
devrî bir geri dönüşten, yeniden var oluştan bahseder. Bundan başka eski Yunanlı-
larda Hesperides bahçesi diye bilinen cennet adaları inancı da vardır. 

Romalılarda başka kültürlerden gelme dünyevî bir cennet anlayışı hâkimdi. Kelt 
Mitolojisinde cenneti temsilen hem bir adacıklar takımı hem de Sümerlerde olduğu 
gibi uzaktaki bir cennet (Elysium) veya “hayat ülkesi” telâkkisi vardır. Meksika’da 
oturan Aztekler atalarının kaldıklarına inandıkları cenneti fevkalade refah ve lüksün 
bulunduğu, kırmızı güneşin oradan doğduğu bir ülke (Tiapallan) olarak görüyorlardı. 

Asya’da cennet kavramı özellikle Hindistan’da geniş ayrıntılarla ifade edilir. 
Cennetle ilgili ilk bilgiler Rigveda’da bulunur. Burada ilah Yama’nın hüküm sürdü-
ğü cennet tanrılarla birlikte olmak üzere, ölümden sonra gidilen ataların yurdu ola-
rak görülür. Hindu kozmolojisine göre üç tabakadan oluşan âlemin en üstünde cen-
net vardır, orada semavî tanrılar yaşar. Hint folklorunda ise cennet kutsal Meru dağı-
nın üzerindedir ve oradan dört nehir çıkar. 

Budistler’in telakkisine göre de Meru dağının üzerinde bulunan bir saadet ülkesi 
(sukhvati) olan cennet mücevherlerle, süslü ağaçlara, şakrak ötüşlü kuşlara, sakinle-
rin zevkine uygun sıcak ya da soğuk akan sulara, son bulmayan bir yeşilliğe sahiptir. 

1.2. Kutsal Dinlerde Cennet3 

1.2.1. Yahudilikte Cennet 
Yahudi ahiret inancında öldükten sonra Şeol’e (ölüler diyarı) gitme yerine yeni-

den dirilme (bk. İşaya 26/19; Daniel 12/2-3) ağırlık kazanınca (tah. M.Ö. II. yüzyıl) 
iyilerin ebedî olarak kalacağı yerin Eden bahçesi veya bazılarının pardes dedikleri 
yine “bahçe” anlamına gelen özel yer olacağına inanıldı. Kötüler cehenneme, iyiler-
se cennete gidecekler, yeniden dirilince yine orada kalacaklardır. Böylece cennet 
(Gan/Eden/Pardes) üç şeyi ifade etmek üzere kullanıldı: 1. Tekvîn’in 2.-3. babların-
da geçen Eden bahçesi 2. Dirilmeden önce iyi ölülerin kaldıkları yer. 3. İyilerin de-
vamlı kalacakları yer. Bu özellik birden fazla cennetin bulunduğunu değil, tarihî ge-
lişim içinde cennet telâkkisinin kazandığı üç aşamayı ifade eder. Bu üç aşamadan 
son ikisinin coğrafî yeri konusunda ortak bir inanç yoktur. Bazılarına göre bu yer 
dünyada, bazılarına göre ise göktedir. 

Tekvîn’in 2. ve 3. bablarında Eden bahçesi hakkında şu bilgiler verilmektedir. 
Rab Allah Adem’i yarattı ve şarkı doğru Aden (Eden)’de yaptığı bahçeye koydu. Di-
ğer ağaçların arasında bahçenin ortasında hayat ağacını yerden bitirdi. Bahçeyi sula-
mak için Aden’den bir ırmak çıktı, dört kola ayrıldı: Pişon, Gihon, Dicle ve Fırat. 
Adem ve onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva kendilerine yasaklanan ağacın 
meyvesini, yılanın Havva’yı onun da Ademi kandırması sonucu yedikleri dolayısıyla 
Tanrı’nın emrine uymadıkları için Aden bahçesinden çıkarıldılar. Sonraki Yahudi 
düşüncesinde cennet ve cehennem (Gehinnom) ölümden sonra iyiler için mükâfat, 
kötüler için ceza yeri hâline gelmiştir. 
                                                           
3 Bekir Topaloğlu, İA-7; 1993, 376-386. 
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Rabbilerin yazdıklarında cennetle ilgili bilgi ve yorumlar oldukça çoktur. Rabbi-
lere göre cennet ve cehennem dünya yaratılmadan önce de vardı. Cennet tanrının sa-
ğında, cehennem solundadır. 

1.2.2. Hıristiyanlıkta Cennet 

Yeni Ahid’de Hıristiyanlığın cennet-cehennem telâkkisine ışık tutan ifadeler-
de asıl ağırlık Eski ahid ve Yahudi geleneğidir. Ancak sonraki Hıristiyanlığa öz-
gü farklı yorumlara dayanan bir ahiret telâkkisi oluşmuştur. Luka İncili’nde cen-
net Hz. İsa’nın içinde yer aldığı bir mükâfat yeri olarak geçer (Luka; 24/43). Ay-
nı İncil’de ölümden sonra iyilerin cennete girmesinden de söz edilir (Luka; 16/ 
22-31). 

Adem ile Havva’nın itaatsizliği Hıristiyan teolojisinde Yahudilikte bulunmayan 
aslî günah inancına yol açmıştır. Hz. İsa’nın kurtarıcılığı ve vaftiz uygulaması hep 
bu olaya bağlanmaktadır. Cennet, kaybetme kıssanın en can alıcı noktasıdır. Kaybe-
dilen Eden cenneti bazen yeryüzünde bir yer olarak da düşünülmüştür. (Bkz. İA-7 
1993; 374-376). 

2. İslâmiyet’te Cennet İsimleri4 

Cennet “örtmek, gizlemek” anlamındaki Ar. cenn kökünden isim olup ‘bitki ve 
ağaçları ile toprağı örten bahçe’ anlamına gelir. İslâmî inanışta ahiret hayatında ina-
nanların ebedî saadet yurdu olan yerin bu şekilde adlandırılmasının sebebi, genel gö-
rünümüyle dünya bahçelerine benzemesi veya eşsiz nimetlerini insan idrakinden 
gizlemiş olması şeklinde açıklanmaktadır. 

Cennet W]MÓ2 (Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yurdu. Çanga: 129a). 
Ebedi saadet yurdunu ifade etmek üzere Kur’an-ı Kerimde çeşitli hadislerde ve diğer 
İslamî eserlerde yer alan isimler içinde en çok kullanılan, içindeki bütün mekân ve 
imkânları kapsayacak şekilde muhtevası geniş olan bir terimdir. İslâm literatüründe 
ebedî saadetle ilgili vaadler, özendirici anlatım ve tasvirler genellikle cennet ismi et-
rafında yoğunlaşmış, dil ve edebiyat alanında da daha çok bu kelimeye yer verilmiş-
tir. Diğer isimler tekil olarak kullanıldığı hâlde cennetin çok sayıdaki ayette çoğul 
şekliyle (cennet) yer alması saadet yurdunun belli bir bölgesinin değil, tamamının 
adı olduğunu gösterir. 

Kur’an’da müfred tesniye ve cemi şekilleriyle 147 defa geçen cennet sözcü-
ğü 25 yerde ‘dünyadaki bağ, bahçe’, altı yerde ‘Adem ile Havva’nın iskân edil-
diği mekân’, bir yerde ‘Hz. Peygamber’in Cebrail’i gördüğü Sidretü’l Münteha-
nın civarında bulunan me’va cenneti’ (Necm 53/15), diğer yerlerde de ‘ahiret 
cenneti’ anlamında kullanılmıştır. (bk. Çanga Kur’an-ı Kerim Lugatı, Cennet 
md. 129a). Cennet çeşitli hadislerde de hem bahçe hem ahiret cenneti anlamında 
yer almıştır. 

Türkçe Kur’an çevirilerinde Arapça cennet isimleri çeşitli Türkçe sözcük ve söz-
cük gruplarıyla karşılanmış ve bir anlamda ‘cennet’ kavramıyla ilgili dinî birçok 
Türkçe teknik terim ortaya çıkmıştır. Türkçenin soyut kavramlaştırma gücünü yansı-
tan bu özellikli terimler aşağıda Arapça karşılıklarıyla birlikte, geçtikleri yerler de 
verilerek ele alınmaya çalışılmıştır. İslam literatüründe cenneti ifade etmek üzere 
kullanılan isimler ve bu isimlerin Türkçe ilk Kur’an çevirilerindeki karşılıklarını şu 
şekilde sıralayabiliriz. 
                                                           
4 Mahmut Çanga, Kuran-ı Kerim Lügati, 1999; Bekir Topaloğlu İA-7; 1993, 376-386. Yusuf Tavaslı, 
Ölüm Öncesi ve Sonrası Kıyamet-Ahiret Ayet ve Hadisler Işığında Cennet-Cehennem, 835-919. 
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2.1. Ar. W]MÓ2 Ǿbostan; bostaæn; buæstaæn; cennet; uçmahó; uçmakÔ. 

Ar. W]MÓ2 (Cennet) sözcüğü “Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yur-
du” şeklinde tanımlanmıştır (Çanga: 129a). 

Ebedi saadet yurdunu ifade etmek üzere Kur’an-ı Kerimde çeşitli hadislerde ve 
diğer İslamî eserlerde yer alan isimler içinde en çok kullanılan, içindeki bütün me-
kan ve imkanları kapsayacak şekilde muhtevası geniş olan bir terimdir. İslam litera-
türünde ebedi saadetle ilgili vaadler, özendirici anlatım ve tasvirler genellikle cennet 
ismi etrafında yoğunlaşmış, dil ve edebiyat alanında da daha çok bu kelimeye yer 
verilmiştir. Ar. W]MÓ2 sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ǿbostan; bostaæn; 
buæstaæn; cennet; uçmahó; uçmakÔ’ terimleri ile karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Kök 34v/1=002/265] bir buæstaæn ma¼ŋizlig bir ba¼dØük ta¼pa¼ tüzü  
ta¼gsa¼ aŋar ulug¬ kÔatrelıg¬ yag¬mur bersa¼ yemişni ekki anıŋça. 

Hekimoğlu [Sağol 42a/5-6=002/265] ol buæstaæn sÔıfatı meŋizlig kim yüksek 
yirde (6) tegdi aŋa ulug¬ kÔatÔrelıg¬ yag¬mur, takÔı ketürdi meyvesini 
iki kÔat. 

TİEM 40 [Topaloğlu 21a/1-2=002/265] tamam bir bostan meseli gibidür 
(2) yüce yirde irdi ana kÔatı yag¬mur pes virdi yinesi nesinesin iki 
anca ya’niæ ayrukÔ iki yılda viresin bu bir yılda virür. 

Manisa [Karabacak 31a/11=002/265] ol bostaæna beŋzer ki tÔoprag¬ı yahóşı 
ola yüce yirlerde bitmiş ola aŋa ulu dānelü yaġmur yaġmış ola. 
“...bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine 
bol yağmur almış da iki kat ürün vermiştir (Kur’an 002/265). 

TİEM 73 [Kök 34v/2-3-4=002/266] säwär mü birägüŋüz (3) kim bolsa 
aŋar būstān ħurmā yıġaçlarındın üzümlärdin aķar anıŋ altında 
(4) arıķlar... 

Hekimoğlu [Sağol 42a/7-8-9=002/266] dost tutar mu biriŋiz (8) kim bolsa 
aŋa būstān ħumā yıġaçlarındın üzümdin; aķar (9) astınındın 
arıķlar... 

TİEM 40 [Topaloğlu 21a/3-4=002/2666] sever mi birünüz kim ola anun 
bir bostan hurma aġacından daķı üzümlerden aķar altından anun 
(4) ırmaķlar. 

Manisa [Karabacak 31b/2-3=002/266] sever mi ister mi ki bostānı ola 
ĥurma aġaçlarındın (3) üzüm aġaçlarındın dürlü dürlü yimişleri 
ola aķar ola anuŋ altından śular. 
“sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, 
arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden 
bulunan... (Kur’an 002/266). 

TİEM 73 [Kök 50v/5-6-7=003/133) taķı ewüŋ (6) yarlıķamaķ tapa 
idØiŋizdin taķı uçmaħķa anıŋ eni köklär taķı yär anuķ ķılındı (7) 
ķorķġanlarķa. 

Hekimoğlu [Sağol 54b/5-6-7=003/133) taķı iwüŋ (6) yarlıķamaķ tapa 
idØiŋizdin taķı uçmaķġa anıŋ ini köklär (7) taķı yir anuķ ķılındı 
saķınġanlara 

TİEM 40 [Topaloğlu 30b/5-6=003/133] daķı ivün (6) yarlıġamaķ dapa 
çalabunuzdan daķı uçmaķ dapa ginligi anun gökleridür daķı yir 
yaraķlandı saķıncılar-içün. 
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Manisa [Karabacak 46b/6-7=003/133] taŋrı taǾālānuŋ maġfiretine, 
raĥmetine yetişmege cennete girmege ol cennetüŋ yaśśılıġı  
(7) gökler yirler ķadarıncadur. 
“Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup 
genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun (003/133). 

TİEM 73 [Kök 212v/8-9=017/091] azu bolġay saŋa bir būstān ħurmādın 
üzümdin tartıp aķıtsa sän arıķlarnı (9) anıŋ ortasında tartıp 
aķıtmaķ. 

Hekimoğlu [Sağol 279a/8-9=017/091] yā bolsa saŋa būstān (9) ħurmā 
yıġaçlarındın taķı üzümdin açsaŋ arıķlarını aralarında açmaķ. 

TİEM 40 [Topaloğlu 137b/8-9] yā ola senün bostan hurma aġaçlarından 
daķı üzümden pes aķıdasın (9) ırmaķları arasında aķıtmaķ. 

Manisa [Karabacak 201b/10-11=17/091] yā senüŋ bir bostānuŋ 
olmayınca ħurma aġaçlarında üzüm aŋaçlarından aķıdasın suları 
(11] anuŋ içinde aķıtmaķ. 
“Veya senin birhurma bahçen ve üzüm bağın olmalı; öyle ki, 
içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın (Kur’an 017/091). 

Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde TİEM 73 KTǿde Ǿbūstān ve uçmaħǿ; Hekimoğlu 
KTǿde Ǿbūstān ve uçmaķǿ; TİEM 40 KTǿde Ǿbostan ve uçmaķǿ; Manisa KTǿde de 
Ǿbostān ve cennetǿ sözcükleriyle karşılanmıştır. Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ar. 
W]MÓ2 karşılığı kullanılan sözcüklerden Ǿbostan; bostān; būstān’ sözcükleri (F)’dan alın-
mıştır. Cennet sözcüğü ise Arapçadır. ǾUçmaħ ve uçmaķǿ şeklinde iki ayrı yazımı 
olan sözcükler ise Soğd kökenli olan Ǿuştmaħǿ şeklinde yazılan ve Ǿcennetǿ (bkz. 
ED 257b) anlamına gelen sözcüklerle bir ve aynı olup anoloji yoluyla Türkçeye geç-
miş biçimler olmalıdır. 

2.1.1. Ar. W]M� Ó¼« Ǿbūstan; cennet; uçmaġ; uçmahó; uçmakÔ; uçtmakÔ; uştmahóǿ. 

Ar. W]M�Ó¼« sözcüğü “Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yurdu” şeklinde 
ifade edilmiştir (Çanga: 129a). Ar. W]M�Ó¼« sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ǿbūs-
tan; cennet; uçmaġ; uçmaħ; uçmaķ; uçtmaķ; uştmaħǿ terimleri ile karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Kök 5v/2=002/035] (2) aydımız ay ādäm amrulġıl sän cüftüŋ 
birlä uştmaħda. 

Hekimoğlu [Sağol 6a/5=002/035] taķı ayduķ ay ādem ķarār ķılġıl sen taķı 
cüftüŋ uçmaķda. 

TİEM 40 [Topaloğlu 4a/5-6=002/035] daķı eyittük iy Adem dölen sen 
daķı avratun (6) uçmaķa daķı yin andan kim oldılardı anun 
içinde. 

Manisa [Karabacak 5a/2-3=002/035] eyitdük Ademe yā ādem didük. 
Sen sākin ol Ǿavratuŋ bile cennet içinde 
“Biz: Ey Adem Sen ve eşin (Havva) beraber cennete yerleşin 
(Kur’an 002/035). 

TİEM 73 [Kök 9v/9:10r/1=002/082] anlar kim kertgündilär ķıldılar 
edØgülüklär anlar tururlar uştmaħ idØiläri. anlar anıŋ içindä mäŋgü 
ķalıġlılar. 

Hekimoğlu [Sağol 11b/9;12a/1=002/082] anlar kim bittiler taķı ķıldılar 
edØgü Ǿamellerini [12a/1] anlar uçmaķ eyeleri. Anlar anıŋ içinde 
cāvidØāneler. 

187



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

TİEM 40 [Topaloğlu 6b/10-11=002/082] daķı anlar kim iman getürdiler 
daķı işlediler (11) eyü işler uçmaķ isleridür anlar anun içinde 
ebed ķalıcılardur. 

Manisa [Karabacak 9a/4-5=002/082] ol gişiler ki įmān getürdiler Ǿamel 
ŝāliĥ işlediler (5) anlar cennet ehlidür. ebedi ķalurlar cennet 
içinde hįç çıķmaķ yoķdur. 
“İman edip yaralı işler yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. 
Onlar orada devamlı kalırlar (002/082). 

TİEM 73 [Kök 13v/1-2=002/111] aydılar (2) kirmäs uştmaħķa mägär kim 
bolsa cuhūd yā taķı tärsā. ol anlarnıŋ küsägläri. 

Hekimoğlu [Sağol 16a/4-5-6=002/111] aydılar (5) hergiz kirmegey 
uçmaķķa megerol kim erse kimboldı cuhūdlar yā tersālar ol  
(6) üminçleri. 

TİEM 40 [Topaloğlu 9a/1-2=002/111] daķı eyittiler (2) hergiz girmeye 
uçmġa illā ol kim oldı cuhudlar yā nasrānılar şol arzularıdur. 

Manisa [Karabacak 12a/11; 12b/1=002/111] eyitdiler cennete girmez 
illā yahūdįler yā naśrāniler [12b/1] ol anlaruŋ yaman fikrüdür. 
“(Ehl-i Kitap): Yahudiler yahut Hristiyanlar hariç hiç kimse 
cennete giremeyecek, dediler. Bu onların kuruntusudur  
(Kur’an 002/111). 

TİEM 73 [Kök 25v/4-5=002/214] azu sezdiŋizlär mü kim kirsä silär 
uçmaķķa (5) ķaçan kälsä silärkä anlarnıŋ mäŋzägi käçtilär 
silärdä öŋdün 

Hekimoğlu (Sağol 31a/9; 32a/1=002/214] saķındıŋız mu kim kirseŋiz 
uçmaķķa taķı yoķ kelmeyin turur sizge anlarnıŋ śıfatı kim 
[31b/1] keçtiler sizdin aşnu. 

TİEM 40 [Topaloğlu 15b/9; 16a/1=002/214] belki sandunuz mı kim 
giresiz [16a] uçmaķa daķı gelmedi size benzeri anlarun kim 
geçdiler sizden ilerü. 

Manisa [Karabacak 23a/11; 23b/1=002/214] siz śanur mısız ki cennete 
giresiz [23b/1] gelmezden burun meŝeli ol kimselerüŋ sizden 
geçdiler. 
“(Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına 
gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? 
(Kur’an 002/214). 

TİEM 73 [Kök 27r/1-2=002/221] anlar ündäyürlär ot tapa. (2) taŋrı ündär 
uştmaħ tapa yarlıķamaķķa dästūr birlä. 

Hekimoğlu [Sağol 33a/1-2=002/221] anlar ündeyürler ot tapa taķı taŋrı 
ündeyürr (2) uçmaķ tapa taķı yarlıķamaķ tapa, āsān ķılmaķı 
birle. 

TİEM 40 [Topaloğlu 16b/6-7=002/221] şunlar oķırlar (7) od tapa daķı 
tanrı oķır uçmaķ dapa daķı yarlıġamaķ dapa dileg-y-ile. 

Manisa [Karabacak 24b/7-8=002/221] taŋrı taǾālā daǾvet eyler cennete 
yazuķlar baġışlamaġa izni bile buyruġı bile. 
“Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve 
yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır (Kur’an 002/221). 

TİEM 73 [Kök 51v/1-2=003/142] saķındıŋız mu kim kirsäŋiz uçmaħķa 
taķı bilmädi mü taŋrı anlarnı kim toķuş ķıldılar sizdin (2) śabr 
ķılġanlarnı 
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Hekimoğlu [Sağol 65b/5-6-7=003/142] saķındıŋız mu kim (6) kirsäŋiz 
uçmaķġa taķı taŋrı anlarnı kim toķuş ķıldılar (7) sizdin śabr 
ķılġanlarnı bilmek birle. 

TİEM 40 [Topaloğlu 13a/4-5=003/142] belki sandunuz mı kim (5) giresiz 
uçmaķa daķı bilmedi tanrı anları kim çalışdılar sizden daķı 
bilmedi ķatlanıcıları. 

Manisa [Karabacak 47a/10-11=003/142] siz śanur mısız ki cennete 
giresiz taŋrı taǾālā bilmeyince (11) kim ġazalıķ eyler taŋrı 
yolına sizden bilmeyince. 
“Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, 
sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi 
sandınız? (Kur’an 003/142). 

TİEM 73 [Kök 56r/4-5-6=003/185] bütünlükün kim yanut berlür silär (5) 
taparlarıŋıznı ķıyāmät kün. kim yıraķ ķılsa otdın kigrülsä 
uçmaķķa (6) ķurtuldı oķ. 

Hekimoğlu [Sağol 72a/7-8=003/185] ĥaķiķat üze tükel tegrü<lü>r 
yanutlarıŋız ķıyāmet kün. (8) kim kim ıraķ ķılındı otdın taķı 
kiwrüldi uçmaķġa ķurtuldı. 

TİEM 40 [Topaloğlu 34a/2=003/185] (2) daķı tamam virinilesiz 
müzdlerünüzi ķıyaet güni. pes her kim ıraķ olına oddan, daķı 
givrünile uçmaķa bayıķ zafar buldı yaǾnį ķurtılmaġa. 

Manisa [Karabacak 51b/10-11=003/185] (10) siz tamām ecirlerüŋüze, 
ŝevāblaruŋuza yitişmesiz ilāā ķıyāmet güninde kim ħalāś olsa 
cehennem odından (11) cennete girse taĥķįķ dünyā, ahret ħayrına yitişdi. 
“Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size 
tastamamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp 
cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir (003/185). 

TİEM 73 [Kök 73r/4-5=004/124] kim ķılsa edØgülükdin ärändin azu (5) 
tişidin ol kertgünmiş ärsä anlar kigürgäylär uçmaķķa küç 
tägrülmägäylär ħurmā uruġınıŋ yufķa ķabınça 

Hekimoğlu [Sağol 95b/1-2-3=004/124] taķı kim ķılsa (2) edØgü işlerni 
irkekdin yā tişidin taķı ol bitgen (3) anlar kirürler uçmaķķa taķı 
küç ķılınmaslar nakįrçe. 

TİEM 40 [Topaloğlu 44b/5-6=004/124] daķı her kim işleye iyi işlerden 
(6) irkekde yā dişiden ol müǾmin iken şunlar givürinilirler 
uçmaķa daķı zulm olınmayalar. 

Manisa [Karabacak 68a/7-8=004/124] kim śāliĥ Ǿameller işlese 
irkeekden dişiden ol müǿmin olsa (8) anlar girürler cennete žulm 
olmaz anlara naķįr ķadarınca ki ħurma çekirdeği üstinde çuķurdur. 
“Erkek olsun kadın olsun, her kim de mümin olarak iyi işler 
yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa 
uğratılmazlar (004/124). 

TİEM 73 [Kök 89v/1-2-3=005/072] ol kim kim (2) ortaķ ķatsa taŋrıķa 
harām ķıldı oķ taŋrı anıŋ üzä uştmaĥnı anıŋ yanışı ot. 

Hekimoğlu [Sağol 116a/1-2-3=005/072] ol kim (2) ortaķ ķoşsa ĥarām ķıldı 
taŋrı anıŋ üze uçmaķnı taķı anıŋ sıġunġu yiri (3) ot. 

TİEM 40 [Topaloğlu 55a/7-8=005/072] bayıķ her kim ortaķ eyleye 
tanrıya bayık haram eyledi tanrı anun üzere (8) uçmaķı daķı 
turaġı yiri anun oddur. 
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Manisa [Karabacak 83a/9-10=005/072] taŋtı taǾālāya şirk getürdi kāfir 
oldı (10) taĥķįķ ĥarām eyledi taŋrı taǾālā aŋa cenneti anuŋ 
varacaķ yiri cehennem odıdur. 
“...Biliniz ki kim Allaha ortak koşarsa muhakkak Allah ona 
cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir... (Kur’an 005/072). 

TİEM 73 [Kök 13v/6-7-8=007/019] ay ādäm amrulup (7) turġıl sän cüftüŋ 
birlä uştmaĥda yeŋlär ķayudın tiläsä silär (8) yawumaŋlar bu 
yıġaçķa bolġay silär küç ķılıġlılardın. 

Hekimoğlu [Sağol 147b/5-6-70007/019] taķı ay ādem ķarār ķılġıl sen (6) 
taķı cüftüŋ uçmaķda yiŋ ķaydın kim tileseŋiz taķı (7) yawumaŋ 
bu yıġaçga bolġay siz küç ķılġanlardın. 

TİEM 40 [Topaloğlu 70b/10-11=007/019] daķı iy ādem dölen sen daqı 
çiftün uçmaķda pes yin ol yirden kim diledünüz (11) daķı yaķın 
gelmen uşbu aġaca pes olasız zālımlardan. 

Manisa [Karabacak 105b/11; 106a/1-2=007/019] yā ādem didük. Sākin 
ol. sen [106a/1] daħı Ǿavratuŋ cennet içinde yiŋüz siz diledügüŋüz 
yirden. yaķın olmaŋuz (2) bu aġaca olursız žālimlerden. 
“(Allah buyurdu ki): Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşip 
dilediğiniz yerden yeyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın! Sonra 
zalimlerden olursunuz (Kur’an 007/019). 

TİEM 73 [Kök 114r/4=007/022] ol ekkägükä uwıt yinläri. Yapçuru 
törçidilär ol ekki üzä uştmaĥ yapurġaķındın 

Hekimoğlu [Sağol 148a/3-4=007/022] ol ikisiŋe (4) Ǿavretleri. Taķı 
başladılar tike, ol ikisi üze uçmaķ yapurġaķındın. 

TİEM 40 [Topaloğlu 71a/3-4=007/022] açıldı onlara ud yirleri ol ikisünün 
daķı taraķdurdı ol iki (4) ulaşdururlar dikerler ol iki üzere 
uçmaķ yapraġından. 

Manisa [Karabacak 106a/6-7=007/022] žāhir oldı Ǿavratları (7) aldılar 
cennet yapraklarını birbirine yapışdırdılar yamadılar. 
“...ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından 
üzerlerini örtmeye başladılar (Kur’an 007/022). 

TİEM 73 [Kök 114v/4=007/027] çıķardı ekki ataŋız anaŋıznı uştmaĥdın 
soyar olar ekkidin kädØimlärini körgütgü üçün anlarķa olarnıŋ 
uwut yinlärini. 

Hekimoğlu [Sağol 148b/5-6-7=007/027] çıķardı (6) ataŋız anaŋıznı 
uçmaķdın tartar yaǾnį soyar ol ikisindin tonlarını (7) munuŋ 
üçün kim körküzse ol ikisiŋe Ǿavretlerini. 

TİEM 40 [Topaloğlu 71a/10=007/027] çıķardı atanuzı ananuzı uçmaķdan 
dartar ol ikiden ol ilinün tonın tā göstere ol ikiye ud yirlerini. 

Manisa [Karabacak 106b/5-6=007/027] ataŋuz ādemi cennetden 
çıķarduġı gibi (6) çevürdi ikisinden ķumāşlarını göstermeg -içün 
ikisine Ǿavratlarını. 
“Ey Adem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini 
kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten 
çıkardığı gibi sizi de aldatmasın... (Kur’an 007/027). 

TİEM 73 [Kök 116r/7=007/040] ..kirmäslär uştmaħķa kirginçäkä tegi 
ingän tewä yignä urdusı içiŋä. 

Hekimoğlu [Sağol 150b/9=007/040] ..(9) taķı kirmesler uçmaķġa ançaġa 
tegrü kim kirgey tiwe igne yurdusıŋa. 
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TİEM 40 [Topaloğlu 71a/11; 72b/1=007/040] ...girmeyeler uçmaķa tā gire 
deve [72b/] igne yurdusına. 

Manisa [Karabacak 108a/6-7=007/040] ...(6) cennete girmez ĥaŧŧā deve 
geçmeyince (7) igne yurdısından. 
“..Ve onlar deve iğne deliğine girinceye kadar cennete 
giremeyeceklerdir! (Kur’an 007/040). 

TİEM 73 [Kök 116v/1=007/042] kertgündilär ķıldılar edØgülüklärni 
färmānlamas miz bir ätözkä mägär küçi yätmişinçä (2) anla<r> 
tururlar uştmaħ idØiläri. 

Hekimoğlu [Sağol 151a/3=007/042] anlar kim bittiler taķı ķıldılar edØgü 
Ǿamellerini; teklįf ķılmas miz teŋe (4) meger yaraġını anlar 
uçmaķ eyeleri 

TİEM 40 [Topaloğlu 72b/2-3=007/042] anlar kim įman getürdiler daķı 
işlediler eyü işler yükletmezüz (3) hiç nefse illā güci yittügin 
şunlar uçmaķ işleridür anlar anun içinde ebed ķalıcılardur. 

Manisa [Karabacak 108a/9-10=007/042] (9) ol gişiler ki įmān getürdiler 
Ǿamel-i śāliĥ işlediler biz teklif eyleyüp buyurmaz-biz bir nefse 
(10) illā güci yitişdügi nesneyi. anlar cennet ehlidür ebedi 
ķalurlar anda. 
“İnanıp da iyi işler yapanlara gelince -ki hiç kimseye gücünün 
üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte onlar cennet ehlidir. Orada 
onlar ebedi kalacaklardır (Kur’an 007/042). 

TİEM 73 [Kök 116v/5-6=007/043] ündänilgäylär munu silärkä uştmaħ 
tep ħayrāt berildiŋizlär anı (6) anı kim ķılur ärdiŋizlär. 

Hekimoğlu [Sağol 151/8-9=007/043] ķıķrıldılar kim ol uştmah (9) birildiŋiz 
anı munuŋ birle kim ķılur irdiŋiz. 

TİEM 40 [Topaloğlu 72b75-6=007/043] ķıġrınıldılar kim şol uçmaķ (6) 
mirāŝ virinildünüz. 

Manisa [Karabacak 108b/3=007/043] (3) nidā olalar ki bu ol cennetdür 
ki vereŝe virildi size Ǿamalüŋüz sebebi-y-ile. 
“Onlara işte size cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık 
ona varis kılındınız diye seslenilir (007/043). 

TİEM 73 [Kök 117r/7=007/049] kiriŋlär uştmaħķa yoķ ķorķunç silär üzä 
ap ymä silär ķadØġarur silär. 

Hekimoğlu [Sağol 152a/4=007/049] kiriŋ uçmaķķa yoķ ķorķunç siziŋ üze 
(5) taķı ķadØġurmas siz. 

TİEM 40 [Topaloğlu 73a/3=007/049] girün uçmaķa yaǾnį eyidile 
muǾminlere ķorķu yoķdur üzerünüze ne daġı siz ķayġurasız. 

Manisa [Karabacak 109a/4-5=007/049] girüŋüz cennete diyeler ķorķu 
yoķdur size (5) ķayġurmaķ daħı yoķdur. 
“..Girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek 
değilsiniz” derler (Kur’an 007/049). 

TİEM 73 [Kök 150v/3-4=009/111] bütünlükün taŋrı saŧġın aldı 
müǾminlärdin ätözlärini (4) māllarını kim anlarķa ol uçmaħ. 

Hekimoğlu [Sağol 197a/1-2=009/111] ĥaķiķat üze taŋrı satġın aldı bitgenlerdin 
tenlerini taķı māllarını (2) munuŋ birle kim anlarġa uçmaķ. 

TİEM 40 [Topaloğlu 95b/3-4=009/111] bayıķ tanrı satun aldı müǾminlerden 
nefslerini daķı māllarını (4) ana kim bayıķ anların uçmaķ. 

191



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12

Manisa [Karabacak 141a/9-10=009/111] taŋrı taǾālā śatun aldı 
müǿminlerden nefslerini daħı māllarını. (10) taĥķįķ anlar-içün 
cennet ŝevāb dirler 
“Allah müminlerden, mallarını ve canlarını kendilerine 
(verilecek) cennet karşılığında satın almıştır... (Kur’an 009/111). 

TİEM 73 [Kök 17r/3-4=011/108] yana anlar kim ķutluġ boldılar uştmaħ 
içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 224b/3-4=011/108] anlar kim (4) nįk-baħt boldılar 
uştmah içinde. 

TİEM 40 [Topaloğlu 109b/8=011/108] daķı ammā anlar kim nik-baht 
oldılar uçmaķ içindedür. 

Manisa [Karabacak 161b/1=011/108] ammā saǾįd olanlar cennet içinde 
ebedi ķalurlar 
“Mutlu olanlara gelince, onlar da cennetdedirler... (Kur’an 011/108). 

TİEM 73 [Kök 186v/7=013/035] ol uştmaħnıŋ mäŋzägi vaǾdä ķılındı 
saķnuķlarķa. 

Hekimoğlu [Sağol 244b/8=013/035] ol uçmaķnıŋ śıfatı kim vaǾde ķılındı 
saķınġanlar. 

TİEM 40 [Topaloğlu 119b/7=013/035] uçmaġun sıfatı ol kim vaǾda olındı 
saķıncalara. 

Manisa [Karabacak 175b/5=013/035] ol cennet meŝeli śıfatı ki 
müttaķįlere vaǾde oldı. 
“Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özelliği şudur. (Kur’an 
013/035). 

TİEM 73 [Kök 198r/3=016/032] (3) ...kiriŋlär uştmaħķa anıŋ birlä kim 
ķılur ärdiŋizlär. 

Hekimoğlu [Sağol 260a/7=016/032] kiriŋ uçmaķġa ol nirse birle kim ķılur 
erdiŋiz 

TİEM 40 [Topaloğlu 127b/6=016/032] girün uçmaķa andan ötürü kim 
oldunuz işlersiz. 

Manisa [Karabacak 186b/11=016/032] girüŋüz cennete Ǿamelüŋüz 
sebebi-y-ile. 
“...Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin.. (Kur’an 
016/032). 

TİEM 73 [Kök 226v/3=019/060] ķılsa edØgü anlar tururlar kigrülgäylär 
uştmaħķa küç ķılınmaġaylar närsä. 

AT [Anonim Tefsir 14b/6=019/060] ķılsa edØgülük anlar tururlar 
kirgrülgäylär uçmaķġa küç ķılınmaġaylar närsä. 

Hekimoğlu [Sağol 298a/2-3=019/060] ķıldı edØgü Ǿamellerini (3) anlar 
kiwrülmişler uçmaķġa taķı küç ķılınmaslar nirseni. 

TİEM 40 [Topaloğlu 146b/10-11=019/060] pes şunlar (11) gireler 
uçmaġa daķı güc olınmayalar nesene. 

Manisa [Karabacak 215b/5-6=019/060] Ǿamel-i śāliĥ işlediler (6) anlar 
cennete girürler hįç žulm olmazlar bir nesnede. 
“...hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete çok merhametli 
olan Allahın kullarına gıyaben vaad ettiği adn cennetlerine 
girecekler.. (Kur’an 019/060). 

TİEM 73 [Kök 226v/6=019/063] (6) ol uştmaħ ol turur mįrāŝ berür miz 
ķullarımızdın kim bolsa saķnuķ 
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AT [Anonim Tefsir 14b/9-10=019/063] (6) ol uçmaķ ol turur [kim] 
mįrāŝ ķılurmiz ķullarımızġa kimerse [10] saķınuķ bolsa. 

Hekimoğlu [Sağol 298a/6-7=019/063] ol būstān kim ol kim mirāŝ birür miz 
(7) ķullarımuzdın ol kim irsege kim irdi saķnuķ 

TİEM 40 [Topaloğlu 147a/2=019/063] şol uçmaķ oldur kim mįrāŝ 
degerürüz ķullarumuzdan ana kim oldı saķınıcı. 

Manisa [Karabacak 215b/9-10=019/063] ol cennetdür ki vereŝe virdük 
(10) biz ķullarumuzdan kim muttaķį olsa küfr maǾśiyeti terk 
itse. 
“Kullarımızdan takva sahibi kimselere verdiğimiz cennet işte 
budur. (Kur’an 019/063). 

TİEM 73 [Kök 234r/7=020/117] (7) çın bu yaġı turur saŋa cuftuŋķa. 
çıķarmasun oķ silärni uçmaħdın. 

AT [Anonim Tefsir 25a/6-7=020/117] (6) bütünlkün yaġı turur 
seniŋ cüftüŋke. ançaķ. çıķarmasun sizlärni uçmaķdın. 

Hekimoğlu [Sağol 308b/6=020/117] bu düşman saŋa taķı cüftüŋge. 
çıķarmasun ikiŋizni uçmaķdın. 

TİEM 40 [Topaloğlu 152a/4=020/117] bu düşmandur sana daķı avratuna 
pes çıķarmasun siz ikiyi uçmaķdan. 

Manisa [Karabacak 223b/5-6=020/117] bu senüŋ düşmānuŋdur 
avratunuŋ düşmānıdur. çıķarmasun sizi (6) cennetden şakį taǾab 
çekersin. 
“..bu hem senin için hem de eşin için büyük bir düşmandır. 
Sakın sizi cennetten çıkarmasın.. (Kur’an 020/117). 

TİEM 73 [Kök 234v/1-2=020/121] yedilär andın bälgürdi olar ekkikä 
uwut yerläri. yapçuru törçidilär ekkägü (2) ol ekki üzä uştmaħ 
yapurġaķındın. 

AT [Anonim Tefsir 225a/9-10=020/121] yedilär yaǾnį ādam ve 
ĥavvā andın... bälgürdi [10] ādam taķı ĥavvānıŋ uwut yinläri. 
yaǾnį Ǿavretleri. yalmuru başladılar yaǾnį uwıt yinin örttiler 
ikägü üzä uçtmaķ yapurġaķlarındın. 

Hekimoğlu [Sağol 309a/1-2=020/121] yidiler ikegü andın açıldı ikisiŋe 
Ǿavretleri. Taķı yapuşturu başladılar (2) ol ikisi uçmaķ 
yapurġaķındın 

TİEM 40 [Topaloğlu 152a/7=020/121] pes yidiler ol iki ol aġaçdan pes 
görindi ol ikiye sitirleri daķı durdılar irüşdürürlerdi yapraķları 
birbirine anlarun üzere uçmaķ yapraķındın. 

Manisa [Karabacak 223b/8-9=020/121] yidler andan (9) žāhir oldı 
onlara Ǿavratları. aldılar cennet aġaçlarınuŋ (10) yapraķlarını. 
“..Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri göründü. Üstlerini 
cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar... (Kur’an 020/121). 

Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde TİEM 73 KTǿde Ǿuştmaħ; uçmaķ ve uçmaħǿ; AT 
KT’de Ǿuçmaķ ve uçtmaķǿ; Hekimoğlu KTǿde Ǿuçmaķ; uştmaħ ve būstānǿ TİEM 40 
KTǿde Ǿuçmaķ ve uçmaġǿ Manisa KTǿde de Ǿcennetǿ sözcükleriyle karşılanmıştır. 
Ar. W]M�Ó¼« karşılığı kullanılan sözcüklerden Ǿbūstān’ sözcüğü (F)’dan alınmıştır. Cen-
net sözcüğü ise Arapçadır. Ǿuçmaġ; uçmaħ; uçmaķ; uçtmaķ; uştmaħǿ şeklinde ayrı 
yazımı olan sözcükler ise Soğd kökenli olan Ǿuştmaħǿ şeklinde yazılan ve Ǿcennetǿ 
(bkz. ED 257b) anlamına gelen sözcüklerle bir ve aynı olup anoloji yoluyla Türkçe-
ye geçmiş biçimler olmalıdır. 
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2.1.2. Ar. pÓ×]MÓ2 Ǿbostān; būstān; cennetǿ. 

Ar. pÓ×]MÓ2 sözcüğü “Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yurdu” şeklin-
de tanımlanmıştır (Çanga: 129a). Ar. pÓ×]MÓ2 sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde 
Ǿbostān; būstān; cennetǿ terimleri ile karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Kök 217v/7=018/039] nälük aytmadıŋ ançada kim kirdiŋ (7) 
būstānıŋķa. 

AT [Anonim Tefsir 3b/8-9=018/039] nälük aymadıŋ ançada kim 
kirdiŋ (9) būstānıŋke. 

Hekimoğlu [Sağol 286a/6-7=018/039] taķı aytsa irdiŋ ol vaķtın kim (7) 
kirdiŋ būstānıŋġa. 

TİEM 40 [Topaloğlu 141a/7=018/039] daķı nişe ol vaķt kim girdün 
bostanuna. 

Manisa [Karabacak 207a/2=018/039] niçün bostān ki girdükde sen 
eyitmedi-sen. 
“Bağına girdiğinde: Maşallah! Kuvvet yalnız Allahındır, 
deseydin.. (Kur’an 018/039). 

TİEM 73 [Kök 217v/8-9=018/040] (8) bolġay kim mäniŋ idØim bergäy 
maŋa yegräk säniŋ būstānıŋdın taķı ıdØġay anıŋ üzä bir ķın yaǾnį 
ot (9) kökdin bolġay ķatıġ tupraķ <tayıķ>. 

AT [Anonim Tefsir 3b/110; 4a/1=018/040] (8) bolġay kim idØim 
bergäy maŋa yegräk säniŋ būstānıŋdın. ıdØġay anıŋ üzä [4a] bir 
ķının yaǾnį ot kökdin. bolġay tayıġ tupraķ. 

Hekimoğlu [Sağol 286a/8-9; 286b/1=018/040] bolġay idØim kim (9) birse 
maŋa yaħşıraķ būstānıŋdın taķı ıdØġay anıŋ üzä endāze [286b/1] 
kökdin taķı bolġay aķ yir tayınçaķ. 

TİEM 40 [Topaloğlu 141a/8-9=018/040] çalabum vire bana yigrek (9) 
bostanundan daķı viribiye anun üzere oķlar yaǾnį ıldırım oķları, 
gökden pes ola yaǾnį bostan yir yüzi tayıncaķ. 

Manisa [Karabacak 207a/4-5=018/040] taŋrı taǾālā ki meni yaratdı vire 
baŋa ħayırlu senüŋ cennetüŋden ħayırlu dünyāda aħiretde. 
göndere senüŋ cennetüŋ üstine (5) śāĥiķalar helāk eyleyici 
gökden illā emleŝ topraķ ki üstinde hįç nesne yitmiş olmaya. 
“belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir; senin 
bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de bağ kupkuru bir toprak 
haline gelir. (Kur’an 018/040). 

Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ar. pÓ×]MÓ2 sözcüğüne karşılık TİEM 73 KTǿde 
Ǿbūstān’; AT KT’de Ǿbūstānǿ; Hekimoğlu KTǿde Ǿbūstānǿ; TİEM 40 KTǿde Ǿbos-
tānǿ; Manisa KTǿde de Ǿbostān ve cennetǿ sözcükleriyle karşılanmıştır. Türkçe ilk 
Kurǿan çevirilerinde Ar. pÓ×]MÓ2 sözcüğü Farsça “būstān” sözcüğü ile karşılanmış yal-
nız Manisa KT’de hem Ǿbostān (F) hem de cennet (Ar.) sözcükleri ile karşılanmıştır. 

2.1.3. Ar. ëÓ×Ó]MÓ2 Ǿbostan; bostān; būstānǿ. 

Ar. ëÓ×Ó]MÓ2 sözcüğü “Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yurdu” şeklin-
de tanımlanmıştır (Çanga: 129a). Ar. ëÓ×Ó]MÓ2 sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde 
Ǿbostan; bostān; būstānǿ terimleri ile karşılanmıştır. 
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TİEM 73 [Kök 217v/2=018/035] kirdi būstānıŋa ol küç ķılıġlı turur öziŋä. 
AT [Anonim Tefsir 3b/4=018/035] kirdi būstānıŋa ol küç ķıldaçı-ol 

ol öziŋä. 
Hekimoğlu [Sağol 286a/1=018/035] taķı kirdi būsŧānıŋa taķı ol küç ķılġan 

öziŋe. 
TİEM 40 [Topaloğlu 141a/4=018/035] daķı girdi bostanına ol zālım-iken 

gendüzine. 
Manisa [Karabacak 206b/7-8=018/035] girdi bostānına ol žālım olduġı 

ĥālde (8) nefsine. 
“(Böyle gururla ve kibirle) kendisine zulm ederek bağına girdi. 
(Kur’an 018/035). 

TİEM 73 KTǿde Ǿbūstān’; AT KT’de Ǿbūstān’; Hekimoğlu KTǿde Ǿbūstānǿ; Tİ-
EM 40 KTǿde Ǿbostanǿ; Manisa KTǿde de Ǿbostānǿ şeklindedir. Ar. ëÓ×Ó]MÓ2 sözcüğü 
Türkçe ilk Kur’an çevirilerinin tümünde būstān (F) sözcüğü ile karşılanmıştır. 

2.1.4. Ar. sšÓ×]MÓ2 Ǿbostān; būstān; cennetǿ. 

Ar. sšÓ×]MÓ2 sözcüğü “Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yurdu” şeklin-
de tanımlanmıştır (Çanga: 129a). Ar. sšÓ×]MÓ2 sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde 
Ǿbostān; būstān; cennetǿ sözcükleriyle karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Kök 217r/7-8=018/032] urġıl anlarķa bir mäŝäl (8) ekki är birlä 
ķıldımız ol ekkidä birisiŋä ekki būstān üzümlärdin. 

AT [Anonim Tefsir 3a/10; 3b/1=018/032] toķıġıl yaǾnį toķıdı 
anlarġa [3b] bir mäŝäl ikki är birlä ķıldımız ol ikidä birisiŋä ekki 
būstān üzümlärdin. 

Hekimoğlu [Sağol 285b/5-6=018/032] taķı urġul meŝel iki erni ķılduķ 
ikiside biriŋe iki bustān (6) üzümlerdin. taķı ķapsaduķ ikisini 
ħurmā yıġaçı birle taķı ķılduķ ikisi arasında ekin. 

TİEM 40 [Topaloğlu 141a/1-2=018/032] anlarun üçün mesel iki eri  
yaǾnį beyān eyle bendeş muǿminler içün daķı kāfırlar içün 
eyledük birisi içün ol ikinün yaǾnį kafır-ıçun iki botsān 
üzümlerdin. 

Manisa [Karabacak 206b/2-3=018/032] ħaber vir anlara iki gişi meŝeli 
eyit ki: bir müǿmin bir kāfirdür. biz ķılduķ (3) anlaruŋ birisine 
iki cennet üzümlerden. 
“Onlara, şu iki adamı misal olarak anlat: Bunlardan birine iki 
üzüm bağı vermiş... (Kur’an 018/032). 

Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ar. sšÓ×]MÓ2 sözcüğü TİEM 73 KTǿde Ǿbūstānǿ (F); 
AT KT’de Ǿbūstānǿ (F); Hekimoğlu KTǿde Ǿbūstānǿ (F); TİEM 40 KTǿde Ǿbostānǿ 
(F); Manisa KTǿde de Ǿcennetǿ (Ar.) sözcükleriyle karşılanmıştır. 

2.1.5. Ar. ÚsšÓ×]M�¼« Ǿbostan; bostān; būstān; būstānlar; cennet’. 

Ar. ÚsšÓ×]M�¼« sözcüğü “Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yurdu” 
şeklinde tanımlanmıştır (Çanga: 129a). Ar. ÚsšÓ×]M�¼« sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çe-
virilerinde Ǿbostan; bostān; būstān; būstānlar; cennet’ sözcükleriyle karşılan-
mıştır. 
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TİEM 73 [Kök 217r/9; 217v/1=018/033] ol ekki būstānlar berdi yemişni 
ķazġançnı äksümädi andın närsä. [217v/1] aķıt(t)ımız ol ekki ara 
arıķlar. 

AT [Anonim Tefsir 3b/2-3=018/033] ikigün būstānlar bedri 
ķazġançını äksütmädi andın (3) närsä. aķıt(t)ımız anlar iki ara 
arıķlar. 

Hekimoğlu [Sağol 285b/7-8=018/033] iki būstān birdi meyvesi taķı 
ekismedi andım nirseni. (8) taķı aķturduķ ol ikisi arasında arıķ. 

TİEM 40 [Topaloğlu 141a/2=018/033] iki bostan getürdi yimişni dakı 
eksimedi andan nesene yaǾnį tamam yimişlü oldı. 

Manisa [Karabacak 206b/4-5=018/033] ol iki cennet virdi yimişini (5) 
hįç eksük eylemedi anuŋ yimişinden bir nesne. 
“İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik 
bırakmamıştı. İkisinin arasından bir de ırmak fışkırtmıştık. 

Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ar. ÚsšÓ×]M�¼« sözcüğü TİEM 73 KTǿde Ǿbūstānlarǿ 
(F); AT KT’de Ǿbūstānlarǿ (F); Hekimoğlu KTǿde Ǿbūstānǿ (F); TİEM 40 KTǿde 
Ǿbostānǿ (F); Manisa KTǿde de Ǿbostānǿ (Ar.) sözcükleriyle karşılanmıştır. 

2.1.6. Ar. ®U]MÓ2 Ǿbostānlar; būstānlar; cennāt; cennet; cennātlar; cennetler; 
uçmakÔ; uçmakÔlar’. 

Ar. ®U]MÓ2 sözcüğü “Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yurdu” şeklin-
de tanımlanmıştır (Çanga:129a). Ar. ®U]MÓ2 sözcüğü Ǿbostānlar; būstānlar; cennāt; 
cennātlar; cennetler; uçmakÔ; uçmakÔlar’ Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde sözcükle-
riyle karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Kök 4r/8-9=002/025] çın anlarķa turur būstānlar aķar anıŋ 
astında (9) arıķlar. 

Hekimoğlu [Sağol 4b/3-4=002/025] ĥaķįķat üze anlarġa (4) būstānlar aķar 
astındın arıķlar. 

TİEM 40 [Topaloğlu 3b//1=002/025] uçmaķlar aķar altından anlarun 
ırmaķlar. 

Manisa [Karabacak 3b/11=002/025] taĥķįķ anlar-içün cennetler vardur 
bustānlar içinde. ħoş giçer aķar yimiş aġaçları altından śular 
südden baldan ve ħamrdan. 
“...içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele...  
(Kur’an 002/025). 

TİEM 73 [Kök 39v/1=003/015] ..būstānlar aķar astındın arıķlar mäŋülär 
anıŋ içindä.. 

Hekimoğlu [Sağol 49a/2=03/015] ..būstānlar aķar altınındın arıķlar 
cāvidØānälär anıŋ içindä. 

TİEM 40 [Topaloğlu 24a/1-2=003/015] uçmaķlardur aķar (2) altlarından 
ırmaķlar ebed ķalıcılarken anlarun içinde. 

Manisa [Karabacak 36a/3=003/015] cennātlar vardur, aķar ol 
cennetlerüŋ aġaçları altından śuları südden baldan ħamrdan. 
“..içinden ırmaklar akan ebediyyen kalacakları cennetler... 
(Kur’an 003/015). 

TİEM 73 [Kök 51r/2-3=003/136] ..būstānlar aķar astındın (3) arıķlar 
cāvidØānälär anıŋ içindä. 
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Hekimoğlu [Sağol 65a/4-5=003/136] būstānlar aķar astındın (3) arıķlar 
cāvidØānälär anıŋ içindä. 

TİEM 40 [Topaloğlu 12b/10=003/136] uçmaķlardur aķar anlarun altından 
ırmaķlar ebed ķalıcılarken anlarun içinde. 

Manisa [Karabacak 47a/1-2=003/136] taŋrı taǾālā cennetlere ki aķar (2) 
aķar ol cennetüŋ aġaçları altından ebedi ķalurlar. 
“..içinden ırmaklar akan ebediyyen kalacakları cennetlerdir... 
(Kur’an 003/136). 

TİEM 73 [Kök 57r/6-7=003/195] kigürgäy miz olarnı (7) būstānlarķa aķar 
anıŋ altında arıķlar. 

Hekimoğlu [Sağol 73b-8-9=003/195] kiwürgey men anlarnı uçmaķġa aķar 
altınındın arıķlar. 

TİEM 40 [Topaloğlu 34b/7=003/195] givürem anları uçmaķlara kim aķar 
altından ırmaķlar. 

Manisa [Karabacak 53a/1=003/195] givürür-men anları cennetler içine 
aķar aġaçları altından śular südden baldan ħamrdan. 
“...onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım... 
(Kur’an 003/195). 

TİEM 73 [Kök 57v/1=003/198] būstānlar aķar anıŋ altında arıķlar mäŋgü 
ķalıġlılar anıŋ içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 74a/3-4=003/198] būstānlar aķar (4) altınındın arıķlar 
cāvidØāneler anıŋ içindä.. 

TİEM 40 [Topaloğlu 34b/9-10=003/198] uçmaķlar aķar altlarından 
ırmaķlar (10) ebed ķalıcılar-iken anlarun içinde. 

Manisa [Karabacak 53a/5=003/198] cennetler vardur aķar anuŋ aġaçları 
altından sular ebedi ķalurlar anda. 
“...altlarından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetler vardır. 
(Kur’an 003/198). 

TİEM 73 [Kök 59v/8-9=004/013] kigrür anı būstānlarķa (9) aķar anıŋ 
astında arıķlar mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 77b/5-6=004/013] kiwürgey anı (6) uçmaķġa aķar 
altınındın arıķlar cāvidØāneler anıŋ içindä. 

TİEM 40 [Topaloğlu 36a/9-10=004/013] givüre anı uçmaķlara kim aķar 
altından ırmaķlar (10) ebed ķalıcılarken anlarun içinde. 

Manisa [Karabacak 55b/1-2=004/013] givürür anı cennetler bostānalar 
niǿmetler içine aķar (2) anuŋ aġaçları altından śular südden 
baldan süçiden. 
“...zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada 
devamlı kalıcıdırlar... (Kur’an 004/013). 

TİEM 73 [Kök 65r/7-8=004/057] kigürgäy miz anlarnı būstānlarķa  
ķar anıŋ astınındın arıķlar mäŋgü ķalıġlılar (8) anıŋ içindä ulaşu. 

Hekimoğlu [Sağol 85a/1-2=004/057] kiwürgey miz anlarnı uçmaķġa  
(2) aķar altınındın arıķlar cāvidØāneler anıŋ içindä ulaşu. 

TİEM 40 [Topaloğlu 39b/6-7=004/057] givürevüz anları uçmaķlara 
(7) aķar anlarun altından ırmaķlar ebed ķalıcılarken. 

Manisa [Karabacak 60b/6-7=004/057] givürür-biz anları (7) cennetlere 
bostānalara ki aķar anuŋ aġaçları altından śular südden baldan 
ħamrdan ebedi ķalurlar anda. 
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“...ebediyyen kalmak üzere girecekleri, zemininden ırmaklar 
akan cennetlere sokacağız... (Kur’an 004/057). 

TİEM 73 [Kök 73r/1=004/122] būstānlarķa aķar anıŋ astınındın arıķlar 
mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä tutaşı. 

Rylands [Eckmann 004/122] bostānlarķa kim aķar anıŋ astınıda arıķlar. 
Hekimoğlu [Sağol 95a/6-7=004/122] kiwürgey miz anlarnı būstānlarġa aķar 

altınındın (7) arıķlar cāvidØāne anıŋ içindä ulaşu. 
TİEM 40 [Topaloğlu 44b/3=004/122] (3) givürevüz anları uçmaķlara aķar 

altından anlarun ırmaķlar ebed ķalıcılarken anun içinde hemįşe. 
Manisa [Karabacak 68a/3-4=004/122] givürür anları cennetler botsān 

içinde ħoş geçerler aķar ol cennetüŋ aġaçları altından śular 
südden baldan ħamrdan (4) ebedi ķalurlar anda. 
“...içinde ebedi kalmak üzere, zemininden ırmaklar akan 
cennetlere koyacağız... (Kur’an 004/122). 

TİEM 73 [Kök 81v/6=005/012] kigürgäy ök män silärni būstānlarķa aķar 
(7) anıŋ altındın arıķlar. 

Hekimoğlu [Sağol 106b/2-3=005/012] kiwürgey men sizni būstānlarġa aķar 
(3) altınındın arıķlar. 

TİEM 40 [Topaloğlu 50a/1=005/012] daķı givürem sizi uçmaķlara kim 
aķar altından ırmaķlar. 

Manisa [Karabacak 76a/2=005/012] givürürin sizi cennetler içine ki 
aķar anuŋ aġaçları altından śular südden baldan ħamrdan. 
“..zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım... (Kur’an 005/012). 

TİEM 73 [Kök 88v/4=005/065] tökär (?) ärdimiz anlardın esizlikni 
kigürgämiz anlarnı erinç būstānlarıŋa. 

Hekimoğlu [Sağol 114b/9; 115a/1=005/065] ..kitergey irdük anlardın 
yawuzluķların taķı kiwürgey irdük anlarnı niǾmetlerniŋ [115a/1] 
būstānlarıŋa. 

TİEM 40 [Topaloğlu 54b/5=005/065] (5) afv eyle-dük anlardan yavuz 
işlerini daķı givüre-dük anları niǾmet uçmaķlarına. 

Manisa [Karabacak 82b/2=005/065] givürür anları cennet içine ki 
niǿmetleri çoķdur. 
“...onları nimeti bol cennetlere sokardık. (Kur’an 005/065). 

TİEM 73 [Kök 90v7-8=005/085] būstānlar aķar anıŋ altınında (8) arıķlar 
mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 117b73-4=005/085] būstānlar aķar (4) altınındın arıķlar 
cāvidØāneler anıŋ içindä 

TİEM 40 [Topaloğlu 56a/4=005/085] uçmaķlar aķar altlarından ırmaķlar 
ebed ķalıcılarken anun içinde. 

Manisa [Karabacak 84b/3-4=005/085] cennetler bostānlar aķar ol 
bostānuŋ aġaçları altından sular. (4) ebedi ķalurlar. 
“...zemininden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi... 
(Kur’an 005/085). 

TİEM 73 [Kök 95r/6=005/119] anlarķa turur būstānlar aķar anıŋ 
altınındın arıķlar mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä tutaşı. 

Hekimoğlu [Sağol 123a/1-2=005/119] būstānlar aķar (2) astınındın arıķlar 
cāvidØāneler anıŋ içindä ulaşu. 

TİEM 40 [Topaloğlu 58b/8-9=005/119] uçmaķlar (9) aķar anlarun 
altından ırmaķlar ebed ķalıcılar-iken anlarun içinde hemįşe. 
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Manisa [Karabacak 88b/3-4=005/119] anlar-çün cennetler bostānalar 
vardur. ol cennetlerüŋ aġaçları altından śular südden baldan 
ħamrdan (4) ebedi ķalurlar anda. 
“...onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan 
cennetler vardır... (Kur’an 005/119). 

TİEM 73 [Kök 104v/9; 105r/1=006/099] butaķlar taķuġlı būstānlar 
üzümlärdin zäytūn yıġaçı nār oħşaşıġlı [105r/1] oĥşaşmaġlı. 

Hekimoğlu [Sağol 136a/5-6=006/099] salķumlar yaķın; taķı būstānlar 
üzümlerdin taķı zeytūnnı taķı enārnı (6) oħşaş taķı oħşaşmaġan. 

TİEM 40 [Topaloğlu 65a/7-8=006/099] salķumlar yaķın daķı bostanlar 
yaǾnį çıķarduķ üzümlerden daķı zeytūn daķı nār bendeş (8) daķı 
bendeş degül. 

Manisa [Karabacak 97b/7-8-9=006/099] (7) śalķımlardan ħurmālar 
bitürür-biz birbirine yaķın daħı bostānlar bitürür-biz üzüm 
aġaçlarından daħı özgesinden daħı zeytūn bitürür-biz (8) daħı 
enār bitürür-biz birbirine oħşar daħı oħşamaz kimi ŧatlu kimi  
ekşi. 
“...hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzümbağları; bir 
kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar 
bahçeleri meydana getirdik... (Kur’an 006/099). 

TİEM 73 [Kök 109r/7=006/141] ol ol idØi yarat(t)ı būstānlar. 
Hekimoğlu [Sağol 141b/4-5=006/141] ol ol kim yarattı (5) būstānlar. 
TİEM 40 [Topaloğlu 68a/2=006/141] daķı ol oldur kim yarattı bostanlar. 
Manisa [Karabacak 101b/7=006/141] ol taŋrı taǾālā yaratdı inşā eyledi 

bostānlar. 
“...üzüm bahçeleri yaratan odur... (Kur’an 006/141). 

TİEM 73 [Kök 140v/6=009/021] (6) müjdä berür anlarķa idØiläri  
yarlıķamaķ birlä andın ħoşnūdluķ būstānları birlä anlarķa anıŋ 
içindä tutaşı erinç. 

Hekimoğlu [Sağol 183b/7-8=009/021] müjdä berür anlarnıŋ idØisi raĥmet 
birlä andın taķı ħoşnūdluķ birle (8) būstānlar birlä anlarġa anıŋ 
içindä niǾmetler ulaşu.. 

TİEM 40 [Topaloğlu 89a/3=009/021] (3) muştular anlara çalabıları 
rahmatı andan yaǾnį tanrıdan daķı hoşnudlıķ daķı  
uçmaķlar anlarundur anun içinde yumşaķ drlik turucı yaǾnį  
dāyım. 

Manisa [Karabacak 131b/9-10-11=009/021] beşāret eyler (10) taŋrı 
taǾālā anlara raĥmeti bile daħı rāżılıġı bile daħı cennetleri bile ki 
anda niǾmetleri dāyimdür (11) muķįmdür zāyil olmaz. 
“Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri 
için, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. 
(Kur’an 009/021). 

TİEM 73 [Kök 146v/3-4=009/072] būstān aķar anıŋ (4) altındın arıķlar 
mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä orunlar ħoş Ǿadn būstānlar içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 191a/9; 191b/1=009/072] būstānlar [191b/1] aķar (4) 
altınındın arıķlar cāvidØāneler anıŋ içinde. 

TİEM 40 [Topaloğlu 92b/9-10=009/072) uçmaķlar aķar altından (10] 
ırmaķlar ebed ķalıcılar iken anlarun içinde. 
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Manisa [Karabacak 136a/11; 137b/1=009/072] cennetler bostānalar ki 
aķar anuŋ aġaçları altından śular südden baldan ħamrdan 
[137b/1] ebedi ķalurlar anda. 
“..içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklarakan cennetler ve 
adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etti... (Kur’an 009/072). 

TİEM 73 [Kök 148r/7-8=009/089] anut(t)ı taŋrı anlarķa būstānlar (8) aķar 
anıŋ altınındın arıķlar mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 193b/7-8=009/089] būstānlar aķar (8) astındın arıķlar 
cāvidØāneler anıŋ içinde.. 

TİEM 40 [Topaloğlu 94a/1-2=009/089] uçmaķlar aķar altlarından 
ırmaķlar (2) ebed ķalıcılar iken anlarun içinde. 

Manisa [Karabacak 139a/3-4=009/089] cennetler ki aķar anuŋ aġaçları 
altından (4) śular südden baldan ħamrdan ebedi ķalurlar anda. 
“Allah, onlara içinde ebedi kalcakları ve zemininden ırmaklar 
akan cennetler hazırlamıştır... (Kur’an 009/089). 

TİEM 73 [Kök 149v/2-3=009/100] anut(t)ı anlarķa būstānlar aķar anıŋ 
altındın arıķlar (3) mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä tutaşı. 

Hekimoğlu [Sağol 195b/2-3=009/100] anuķ ķıldı anlarġa būstānlar aķar 
astındın arıķlar cāvidØāneler (3) anıŋ içinde ulaşu. 

TİEM 40 [Topaloğlu 94b/9=009/100] uçmaķlar aķar altlarından ırmaķlar 
ebed ķalıcılar iken anlarun içinde hemįşe. 

Manisa [Karabacak 140a/8-9=009/100] cennetler aķar anuŋ (9) aġaçları 
altından śular südden baldan ħamrdan ebedi ķalurlar anda. 
“Allah, onlara içinde ebedi kalcakları ve zemininden ırmaklar 
akan cennetler hazırlamıştır... (Kur’an 009/100). 

TİEM 73 [Kök 153v/8=010/009] aķar anlar altınındın arıķlar būstānlar 
içindä arıġ. 

Hekimoğlu [Sağol 201a/5-6=010/009] aķar astınlarındın (6) arıķlar 
niǾmetlernüŋ būstānları içinde. 

TİEM 40 [Topaloğlu 97b/4-5=010/009] aķa altlarından (5) ırmaķlar 
yumşaķ dirlik uçmaķlarında. 

Manisa [Karabacak 144a78=010/009] ol cennetüŋ aġaçları altından 
śular südden baldan ħamrdan niǾmetlü cennetler içinde. 
“..Rableri onları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından ırmaklar 
akan (saraylara) erdirir. (Kur’an 010/009). 

TİEM 73 [Kök 183v/1-2=013/004] käsäklär ķoşlaşıġlılar būstānlar 
üzümlärdin tarıġlardın ħurmā yıġaçıdın miŋäşmiş (2) 
miŋäşmädük içrülür bir suw birlä. 

Hekimoğlu [Sağol 240a/7-8=013/004]...pāreler koŋşılar taķı būstānlar 
üzümlerdin taķı ekinlerdin taķı ħurmā yıġaçlardın (8) bir  
tüpdin çıķmış butaķlar taķı bir tüpdin öŋin içrülür bir suw  
birle. 

TİEM 40 [Topaloğlu 117a/10-111; 117b/1=013/004] pāralardur (11) 
birbiri yanında olıcılar daķı bostanlar üzümlerden daķı ekinden 
daķı hurma aġaçlarından bir dipden daķı bir dipden degül 
suvarınılur [117b/1] bir su-y-ıla. 

Manisa [Karabacak 172a/8-9=013/004] ..birbirine yaķın mücāvir daħı 
cennetler bostānlar (9) üzüm aġaçları daħı ekinler daħı hurmā 
aġaçları aśl birdür daħı asl müteferrik bir śu bile içer. 
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“...birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve 
çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların 
hepsi bir su ile sulanır... (Kur’an 013/004). 

TİEM 73 [Kök 190r/4-5=014/023] kigürülgäy anlar kim kertgündilär 
ķıldılar edØgülüklär (5) būstānlarķa aķar anıŋ altınındın arıķlar 
mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 249a/9; 249b/1=014/023] kiwrüldi anlar kim bittiler taķı 
ķıldılar edØgü Ǿamellerni [249b/1] būstānlar aķar altındın arıķlar 
cāvidØāneler anıŋ içindä.. 

TİEM 40 [Topaloğlu 122a/2-3=014/023] uçmaķlara kim (3) aķar 
altlarından ırmaķlar ebed ķalıcılarken anlarun içinde.. 

Manisa [Karabacak 178b/10-11=014/023] givürürler ol gişiler ki imān 
getürdiler yaǾnį melāyikler givürür daħı Ǿamel-i śāliĥ işlediler 
bostānlara ki aķar anuŋ altından (11) nehirler śudan südden 
baldan ħamrdan ebedi ķalurlar anda. 
“İman edip de iyi işler yapanlar, rablerinin izniyle içinde ebedi 
kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere 
sokulacaklardır... (Kur’an 014/023). 

TİEM 73 [Kök 194r/4=015/045] (4) çın saķnuķlar būstānlar içindä aķar 
mıŋarlar içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 245b/4-5=015/045] ĥaķįķat üze saķınġanlar (5) būstānlar 
içinde taķı çeşmeler içinde. 

TİEM 40 [Topaloğlu 124b/9=015/045] bayıķ saķınıcılar uçmaķlardadur 
daķı bıŋarlarda. 

Manisa [Karabacak 182b/9-10=015/045] cennetler bostānlar içinde (10) 
Ǿayn śular içinde südden baldan ħamrdan. 
“Takva sahipleri, mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında 
olacaklardır. (Kur’an 015/045). 

Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ar. ®U]MÓ2 sözcüğü TİEM 73 KTǿde Ǿbūstānlar’ 
(F); AT KT’de Ǿbūstānlarǿ (F); Hekimoğlu KTǿde Ǿbūstānlar (F) ve uçmaķǿ (T); 
TİEM 40 KTǿde Ǿuçmaklar (T) ve bostānlarǿ (F); Manisa KTǿde de Ǿcennetler 
(Ar.) ve cennātlar (Ar.) bostanlar (F) ve cennāt (Ar.) ve cennet (Ar.)ǿ sözcükleriy-
le karşılanmıştır.. Ǿbūstān’ sözcüğü Farsaçadır. ǾCennet’ sözcüğü Arapçadır. Ǿuç-
maķ’ sözcüğü ise Soğd kökenli olup Ǿuştmaħǿ şeklinde yazılan ve Ǿcennetǿ (bkz. 
ED 257b) anlamına gelen sözcükle bir ve aynı olup anoloji yoluyla Türkçeye geç-
miş biçim olmalıdır. 

2.1.7. Ar. Ì®U]MÓ2 Ǿbūstān; uçmaķ; cennet’. 

Ar. Ì®U]MÓ2 sözcüğü “Ağaçlı bahçe; cennet=ahiretteki refah ve saadet yurdu” şeklin-
de tanımlanmıştır (Çanga: 129a). Ar. Ì®U]MÓ2 sözcüğü Ǿbūstān; uçmaķ; cennet’. Türk-
çe ilk Kur’an çevirilerinde sözcükleriyle karşılanmıştır. 

TİEM 73 [366r/6=044/052] būstānlar içrä yullar içrä. 
Hekimoğlu [Sağol 475a/6=044/052] būstānlar içinde taķı çeşmeler içinde. 
TİEM 40 [Topaloğlu 237a/2=044/052] uçmaķlarda dakı çeşmelerde 
Manisa [Karabacak 362b/5=044/052] cennetler içinde aynı sular içinde. 

“Bahçelerde, pınar başlarında. (Kur’an 044/052). 
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Ar. Ì®U]MÓ2 sözcüğüne karşılık Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde TİEM 73 KT’de 
Ǿbūstānǿ (F); Hekimoğlu KT’de, Ǿbūstān’ (F); TİEM 40 KT’de; Ǿuçmaķǿ (T); Mani-
sa KT’de de Ǿcennetǿ (Ar.) sözcükleri ile karşılanmıştır. Ǿbūstān’ sözcüğü Farsçadır. 
ǾCennet’ sözcüğü Arapçadır. Ǿuçmaķ’ sözcüğü ise Soğd kökenli olup Ǿuştmaħǿ şek-
linde yazılan ve Ǿcennetǿ (bkz. ED 257b) anlamına gelen sözcükle bir ve aynı olup 
anoloji yoluyla Türkçeye geçmiş biçim olmalıdır. 

2.2.1. Ar. WÓ$ÚË]d¼« ravza Ǿbūstānlarnıŋ çimgenlerinde; çayır çimen; çemen; 
çimgen; ravżaları içinde; uçmaklar çayırlarında; uştmaħ būstānlarıǿ. 

Ar. WÓ$ÚË]d¼« sözcüğü “Yeşillik yer; güzel bahçe; bol nebatlı, sulak, şirin, can alıcı 
çiçeklerle müzeyyen mahal” şeklinde tanımlanmıştır. (Çanga: 222b). Bol su kaynak-
larına sahip yeşil bahçe” anlamındaki Ar. WÓ$ÚËÓ— ravza cennet kelimesine muzaf olup 
bir ayette cennet kelimesi yerine tek başına da kullanılmıştır (er-Râm 30/15). Ar. 
WÓ$ÚË]d¼« ravza sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde şu sözcüklerle karşılanmıştır. 
Ǿbūstānlarnıŋ çimgenlerinde; çayır çimen; çemen; çimgen; ravżaları içinde; uç-
maklar çayırlarında; uştmaħ būstānlarıǿ. 

TİEM 73 [Ünlü 29r/6-7=030/015] yana anlar kim kertgündilär ķıldılar 
edØgülüklär (7) anlar uştmaħ būstānları içrä säwünürlär. 

Hekimoğlu [Sağol 386b/7-8=030/015] anlar kim bittiler taķı ķıldılar edØgü 
Ǿamellerini anlar (8) çimgen içinde sewündürülürler. 

TİEM 40 [Topaloğlu 192b/8-9=030/015) iman getürdiler (9) daķı işlediler 
eyü işler anlar çayır çimen içinde şād olınalar. 

Manisa [Karabacak 287a/11=030/015] įmān getürdiler Ǿamel-i śāliĥ 
işlediler anlar çemen içinde. 
“İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennete nimetlere 
ve sevince mazhar olacaklardır. (Kur’an 030/015). 

Ar. WÓ$ÚËÓ— ravza’ya karşılık gelen sözcük ya da sözcük grubu Türkçe ilk Kur’an 
çevirilerinde, TİEM 73 KT’de Ǿuştmaħ būstānlarıǿ (S+F); Hekimoğlu KT’de; Ǿçim-
genǿ (T); TİEM 40 KT’de Ǿçayır çimenǿ (T); Manisa KT’de Ǿçemenǿ (T) sözcükleri 
ile ifade edilmiştir. 

Aynı Ar. WÓ$ÚËÓ— ravza sözcüğü bir başka ayettte (042/022) ise şu şekilde karşılan-
mıştır: 

TİEM 73 [Ünlü 355v/1=042/022] anlar kim kertgündilär taķı ķıldılar (2) 
edØgülüklär uştmaħ būstānları içrä. 

Hekimoğlu [Sağol 463a/9; 463b/1=042/022] taķı anlar kim bittiler taķı ķıldılar 
edØgüǾamellerini [463b/1] būstānlarnıŋ çimgenlerinde. 

TİEM 40 [Topaloğlu 230b/11=042/022] imān getürdiler daķı işlediler eyü 
işler uçmaklar çayırlarında. 

Manisa [Karabacak 352b/1=042/022] įmān getürdiler Ǿamel-i śālįĥ 
işlediler ravżaları içinde. 
“..iman edip iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler... 
(Kur’an 040/022). 

Ar. ®UÓ$ÚËÓ— karşılık gelen sözcük ya da sözcük grubu Türkçe ilk Kur’an çevirile-
rinde, TİEM 73 KT’de Ǿuştmaħ būstānları’ (S+F); Hekimoğlu KT’de; Ǿbūstānlarnıŋ 
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çimgenlerinde’ (F+T); TİEM 40 KT’de Ǿuçmaklar çayırlarında’ (T+T) şeklinde ifa-
de edilirken; Manisa KT’de Ǿravżaları içinde’ (Ar.) sözcükle bir ve aynı ifade edil-
miştir. 

2.2.2. Ar. Ìsšõ¦Ó« ÂÌUÓIÓ¦ makÔām-ı emiæn Ǿbir makÔām; bir yerde; emiæn yir; kÔorkÔınçsız orun’. 

“Müttakiler emin bir makamda, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklardır” ed-
Duhân 44/51-52) meâlindeki ayette yer alan Ar. Ìsšõ¦Ó« ÂÌUÓIÓ¦ makÔām-ı emįn’in müstakil 
bir isim kabul edilmesi isabetli görülmektedir. Çünkü ikinci ayet Ar. Ìsšõ¦Ó« ÂÌUÓIÓ¦ ma-
kÔām-ı emįn’den sonra gelen Ar. Ì®U]MÓ2 sözcüğü ile cennetin kast edildiğini açıklamak-
ta ve böylece iki ayet birbirini tamamlamaktadır. Ar. Ìsšõ¦Ó« ÂÌUÓIÓ¦ sözcüğü Türkçe ilk 
Kur’an çevirilerinde ǾmakÔām-ı emįn Ǿbir maķām; bir yerde; emįn yir; ķorķınçsız 
orun’ sözcükleriyle karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Ünlü 366r/6=044/051] çın saķnuķlar ķorķınçsız orun içindä 
tururlar. 

Hekimoğlu [Sağol 475a/5-6=044/051] ĥaķįķat üze saķnuķlarġa emįn yir (6) 
içinde. 

TİEM 40 [Topaloğlu 237a/1-2=044/051] bayık sakınıcılar (2) bir 
yerdedür inam. 

Manisa [Karabacak 362b/4=044/051] taĥķįķ müttaķįler bir maķām ķarār 
dutarlar. 
“Kuşkusuz mütakkiler güvenli bir makamdadır. (Kur’an 044/051). 

Ar. Ìsšõ¦Ó« ÂÌUÓIÓ¦ makÔām-ı emiæn karşılık gelen sözcük ya da sözcük grubu Türkçe ilk 
Kur’an çevirilerinde, TİEM 73 KT’de Ǿķorķınçsız orunǿ (T+T); Hekimoğlu KT’de, 
Ǿemįn yir’ (Ar.+T); TİEM 40 KT’de; Ǿbir yerdeǿ (T); Manisa KT’de de Ǿbir maķāmǿ 
(T+T) sözcükleri ile karşılanmıştır. 

2.2.3. Ar. ÈØËQÓL¼Ú« me’vā Ǿcennete me’vā; me’vā uçmaġı yaǾniæ firişteler, turaġı 
yā şehidler canı turaġı; sıġunġu yirniŋ uçmaķı; şähiædlär turġu yäri; uştmahó’. 

Ar. ÈØËQÓL¼Ú« me’vā sözcüğü “barındırmak” şeklinde tanımlanır (Çanga: 72b). Ar. 
ÈØËQÓL¼Ú« 3W]MÓ2 cennetü’l-me’vā (sığınılıp barınılacak yer) sözcükleri cenneti niteleyen ta-
mamlayıcı kavramlardır. Ar. ÈØËQÓL¼Ú« me’vā sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde 
Ǿcennete me’vā; me’vā uçmaġı yaǾniæ firişteler, turaġı yā şehidler canı turaġı; sı-
ġunġu yirniŋ uçmaķı; şähiædlär turġu yäri; uştmaħ’ sözcükleriyle karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Ünlü 389r/=053/015] anıŋ üskindä turur şähįdlär turġu yäri. 
Anonim Tefsir [AT 59a/13=053/015] ol aġaç ķatında turur uştmaħ kim aŋa 

cennetü’l-me’vā tirler. 
Hekimoğlu [Sağol 503b/1=053/015] anıŋ ķatımda sıġunġu yirniŋ uçmaķı. 
TİEM 40 [Topaloğlu 251a/6=053/015] anun ķatındadur me’vā uçmaġı 

yaǾnį firişteler, turaġı yā şehidler canı turaġı. 
Manisa [Karabacak 386a/6-7=053/015] anuŋ ķatındadur (7) cennete 

me’vā, müttaķįler anda cemǾ olur. 
“Me’va cenneti onun yanındadır. (Kur’an 053/015). 

Ar. ÈØËQÓL¼Ú« 3W]MÓ2 Me’vā cenneti; Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde TİEM 73 KT’de Ǿşä-
hįdlär turġu yäri’; AT KT’de Ǿuştmaħǿ; Hekimoğlu KT’de Ǿsıġunġu yirniŋ uçmaķıǿ; 
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TİEM 40 KT’de Ǿme’vā uçmaġı yaǾnį firişteler turaġı yā şehidler canı turaġıǿ; Mani-
sa KT’de Ǿcennete me’vāǿ sözcük gruplarıyla karşılanmıştır. 

2.2.4. Ar. Ì»ØUÓ¦ ÓsÚ�31Ó¼ hüsn-i meâb ǾedØgü yanış; yanışınıŋ körklüglüki; dönecek 
yir görklüligi; yahóşı merciǾ menzil’. 

Sâd suresinde müttakilere “hoşa gidecek bir yuva” vaad eden âyetteki hüsn-i 
meâbın (038/049) ebedi saadet yurdunun müstakil bir adı olmayıp sadece adn cen-
netini nitelediği bir sonraki ayetten anlaşılmaktadır. Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde 
Ar. Ì»ØUÓ¦ ÓsÚ�31Ó¼ hüsn-i meâb sözcüğü ǾedØgü yanış; yanışınıŋ körklüglüki; dönecek 
yir görklüligi; yahóşı merciǾ menzil’ sözcük gruplarıyla karşılanmıştır. 

TİEM 73 [333r/8-9=38/049] pänd turur (9) saķnuķlarķa edØgü yanış turur. 
Hekimoğlu [Sağol 435b/6=038/049] taķı ĥaķįķat üze saķnuķlarġa yanışınıŋ 

körklüglüki. 
TİEM 40 [Topaloğlu 217a/2=038/049] dakı bayık sakınıcılarundur 

dönecek yir görklüligi. 
Manisa [Karabacak 328b/6=038/049] taĥķįķ müttaķiler-içün küfr 

maǾśiyeti terk itdiler yaħşı merciǾ menzil vardur. 
“İşte bu bir öğüttür. Kuşkusuz müttakiler için elbette güzel bir 
akıbet vardır. (Kur’an 038/049). 
“Kapıları kendilerine ardına kadar açılmış adn cennetleri vardır. 
(Kur’an 038/050). 

hüsn-i meâb Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde TİEM 73 KT’de ǾedØgü yanışǿ; He-
kimoğlu KT’de Ǿyanışnın körklüglükiǿ; TİEM 40 KT’de Ǿdönecek yir görklüligiǿ; 
Manisa KTǿde de Ǿyaħşı merciǾ menzilǿ sözcükleri ile karşılanmıştır. 

2.2.5. Ar. ršõFÓì naîm Ǿdinlenmek; niǾmet; niǾmetler’. 

Ar. ršõFÓì naîm sözcüğü “çok nimet, rahat yaşayış bolluk” şeklinde tanımlanır (Çanga: 515b). 
Ar. ršõFÓì naîm “refah, huzur, mutlu hayat” anlamına gelen ni’met kelimesinden 

daha kapsamlı bir muhtevaya sahip olan Ar. ršõFÓì naîm, insana mutluluk veren maddî 
ve manevî bütün güzellikleri ifade etmektedir. Buna göre cennâ’n naîm mutluluklar-
la dolu cennetler” anlamına gelir. Ar. ršõFÓì naîm sözcüğünün iki ayette de cennetle il-
gili tasvirin baş tarafında yer alması (el-İnfitâr 82/13), (el-Mutaffin 83/22) onun cen-
net isimlerinden biri gibi kabul edileceğini göstermektedir. 

Ar. ršõFÓì naîm sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ǿdinlenmek; niǾmet; niǾ-
metler’ sözcükleriyle karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Ünlü 42r/4-5=082/013] bütünlükün (5) edØgülär niǾmätläri 
içindä tururlar. 

Anonim Tefsir [Anonim Tefsir 126b/13=082/013] çınoķ eygüler uştmaĥ 
niǾmeti içinde bolġay. 

Hekimoğlu [Sağol 567a/3=082/013] ĥaķįķat üze edØgüler niǾmet içinde. 
TİEM 40 [Topaloğlu 281b/8-9=082/013] bayık eyüler dinlenmek içindedür. 
Manisa [Karabacak 436b/11=082/013] taĥķįķ yaħşı gişiler niǾmet içinde 

ħoş geçerler. 
“kuşkusuz iyiler elbette bol nimetli (cennet) içinde (Kur’an 
082/013). 
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İnfitār 082/013 suresinde Ar. ršõFÓì naîm sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Tİ-
EM 73 KT’de ǾniǾmätläriǿ; AT KT’de; ǾniǾmetǿ; Hekimoğlu KT’de; ǾedØgüler niǾmetǿ; 
TİEM 40 KTǿde; Ǿdinlenmek’; Manisa KTǿde de ǾniǾmetǿ sözcükleriyle karşılanmıştır. 

TİEM 73 [Ünlü 441v/2=083/022] çın edØgülär niǾmätlär içindä 
Anonim Tefsir [Anonim Tefsir 127b/9-10=083/022] ĥod ebrārlar (10) niǾmet 

içinde bolġay. 
Hekimoğlu [Sağol 567b/4=083/022] ĥaķįķat üze edØgüler niǾmet içinde. 
TİEM 40 [Topaloğlu 282a/10=083/022] bayık eyü işliler dinlenmek 

içindedür. 
Manisa [Karabacak 437b/8=083/022] taĥķįķ yaħşı gişiler niǾmetler 

içinde ħoş geçerler. 
“Kesin iyiler elbette bol nimetli (cennet) içindedirler  
(Kur’an 083/022). 

Muŧaffifįn 083/022 suresinde ise, Ar. ršõFÓì naîm sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevi-
rilerinde TİEM 73 KT’de ǾniǾmätlärǿ; AT KT’de; ǾniǾmetǿ; Hekimoğlu KT’de; 
ǾniǾmetǿ; TİEM 40 KTǿde; Ǿdinlenmekǿ; Manisa KTǿde de ǾniǾmetlerǿ sözcükleriy-
le karşılanmıştır. 

2.2.6. Ar. ÊÚbÓ� Adn Ǿadn būstānlar; Ǿadnuŋ būstānları; Ǿadn uçmakÔları; būstān-
lar erüglük; cennāt-ı Ǿadn; ikāmet būstānları; körklüg būstānlar; turġu būstānlar; 
turuġlukÔ uştmahó; uştmahó turuġlukÔ; ürüklük būstānlar; ürüklük būstānlarıǿ 

Ar. ÊÚbÓ� sözcüğü “içerisinde sükunetin, tatmin olmanın ve rahatça yerleşmenin 
bulunduğu cennetler” şeklinde tanımlanmıştır. (Çanga: 320a). 

En belirgin anlamı ile “ikamet etme” veya “ikamet edilen yer” demek olan adn, 
on bir âyette cennât kelimesiyle birlikte tekrarlanarak (cennâtü adn) “ikamet edile-
cek cennetler” anlamında kullanılmıştır. Adnin cennetinin belli bir bölümünün adı 
olduğunu veya çoğul şeklinde kullanılışına bakarak onun tamamını ifade eden bir 
isim durumunda bulunduğunu söylemek mümkündür. Ar. ÊÚbÓ� adn sözcüğü Türkçe 
ilk Kur’an çevirilerinde Ǿadn būstānlar; Ǿadnuŋ būstānları; Ǿadn uçmakÔları; būs-
tānlar erüglük; cennāt-ı Ǿadn; ikāmet būstānları; körklüg būstānlar; turġu būs-
tānlar; turuġlukÔ uştmaħ; uştmaħ turuġlukÔ; ürüklük būstānlar; ürüklük būstān-
larıǿ sözcük ve sözcük gruplarıyla karşılanmıştır. 

TİEM 73  [Kök 146v/3-4-5=009/072] üd urdı taŋrı müǾminlärķa müǾminä 
uraġutlarķa būstān aķar anıŋ (4) altındın arıķlar mäŋgü ķalıġlılar 
anıŋ içindä orunlar ħoş Ǿadn būstānlar içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 191a/9; 191b/1-2=009/072] būstānlar [191b/1] aķar (4) 
altınındın arıķlar cāvidØāneler anıŋ içinde taķı turġu yir (2) arıġ 
Ǿadnnuŋ būstānları içinde. 

TİEM 40 [Topaloğlu 92b/9-10=009/072) uçmaķlar aķar altından (10] 
ırmaķlar ebed ķalıcılar iken anlarun içinde daķı turaķ yirleri aru 
Ǿadn uçmaķarı içinde. 

Manisa [Karabacak 137b/1=009/072] ebedi ķalurlar anda daħı yaħşı 
sākin olacak yirler cennāt-ı Ǿadn içinde. 
“Allah erkek müminlere de kadın müminlere de -içinde ebedi 
kalanlar olmak üzere- altlarından ırmaklar akan cennetler ile adn 
cennetlerinde hoş meskenler vaadetti... (Kur’an 009/072). 
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TİEM 73 [Kök 185v/3-4=013/023] (3) körklüg būstānlar kirgäylär aŋar 
kim edØgü boldı atalarındın cüftlärindin (4) oġlanları ķızlarındın 
färiştälär kirgäylär anlar üzä tegmä ķapuġdın. 

Hekimoğlu [Sağol 243a/3-4=013/023] iķāmet būstānları kirürler aŋa (4) taķı 
ol kim irse kim śālliĥ boldı atalarındın taķı cüftlerindin taķı 
oġlanlardın. 

TİEM 40 [Topaloğlu 118b/10=013/023] Ǿadn uçmaķları gireler ana daķı 
ol kim eyü oldı atalarından daķı avratlarından daķı nesillerinden. 

Manisa [Karabacak 174a711=013/023] ol cennāt-ı Ǿadndur ki dār-ı 
iķāmetdür girürler anda daķı śaliĥ olanlar girür atalarından daħı 
źürriyetlerinden. 
“(O son) Adn cennetleridir. Buralara hem kendileri girerler hem de 
atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlar... (=13/023). 

TİEM 73 [Kök 197v/9; 198r/1-2=0016/031] ürüklük būstānları [198r/1] 
kirürlär aŋa yörir anıŋ altınındın arıķlar.. 

Rylands [Eckmann 0016/031] turġu būstānlar kirürlär aŋar. [Eckmann: 294] 
Hekimoğlu [Sağol 260a/3-4=016/031] iķamet būstānları (4) kirürler aŋa 

aķar astınındın arıķlar. 
TİEM 40 [Topaloğlu 127b4=016/031] Ǿadn uçmaķları gireler anlara aķar 

altlarından ırmaķlar. 
Manisa [Karabacak 186b/8=016/031] cennāt-ı Ǿadn içine girürler anda 

ki aķar anuŋ altından śular südden baldan ħamrdan. 
“(O yurt) Adn cennetleridir! Oralara girerler. Altalarından 
ırmaklar akar... (Kur’an 016/031). 

TİEM 73 [Kök 217r/4-5=018/031] anlar tururlar anlarķa turur (5) ürüklük 
būstānları aķar anıŋ altınlarındın arıķlar. 

AT [Anonim Tefsir 3a/7-8=018/031] anlar-ol kim anlarġa būstānlar 
[3b] erüglük aķar anıŋ altındın arıķlar.. 

Hekimoğlu [Sağol 285a/9; 285b/1=018/031] anlarġa iķamet [285b/1] 
būstānları aķar astınlarındın arıķlar. 

TİEM 40 [Topaloğlu 140b/9-10=018/031 anlarundur Ǿadn uçmaķları aķar 
altlarından (10) ırmaķlar. 

Manisa [Karabacak 206a/10=018/031] cennāt-ı Ǿadn içinde. aķar anuŋ 
ķaśırları aġaçları altında nehirler śudan südden baldan ħamrdan. 
“İşte onlar! Onlardır Adn cennetleri. Altalarından ırmaklar 
akar.. (Kur’an 018/031). 

TİEM 73 [Kök 226v/3-4=019/061] ädØgülük (4) būstānları ol kim vaǾdä 
ķıldımız idØi ķullarıŋa örtüglüg. ol ärür anıŋ vaǾdäsi käldäçi ol. 

AT [Anonim Tefsir 14b/7=019/061] būstānlar erüglük ol kim 
vaǾdasını ķıldı keldeçi ol taŋrı turur. 

Hekimoğlu [Sağol 298a/3-4=019/061] iķāmet (4) būstānları ol kim vaǾde 
ķıldı taŋrı ķullarınġa örtüglüg birle. 

TİEM 40 [Topaloğlu 146b/11=019/061] Ǿadn uçmaķlarına ol kim vaǾda 
eyledi tanrı ķullarına. ķullar görmedin. 

Manisa [Karabacak 215b/7-8=019/061] (7) cennāt- Ǿadndur ki taŋrı 
taǾālā vaǾde eyledi ķullarına ġayb bile taĥķįķ taŋrı taǾālānuŋ (8) 
vaǾdesi gelür. 
“Rahmanın kullarına ğıyapta vaad buyurduğu Adn cennetlerine! 
Gerçek şu: Onun vaadi yerine getirilmiştir. (Kur’an 019/061). 
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TİEM 73 [Kök 232r/1-2=020/076] turġuluķ uştmaħ aķar anıŋ altında 
arıķlar mäŋgü ķalıġlılar anıŋ içindä. 

AT [Anonim Tefsir 22b/7=020/076] uştmaħ turġuluķ arınçu aķar 
anıŋ altındın arıķlar mäŋgü anıŋ içindä. 

Hekimoğlu [Sağol 305a/8-9=020/076] iķāmet būstānları aķar (9) astınındın 
arıķlar cāvidØāneler anıŋ içindä. 

TİEM 40 [Topaloğlu 150b/1=020/076] Ǿadn uçmaķları kim aķar 
altlarından ırmaķlar ebed ķalıcılar-iken anlarun içinde.. 

Manisa [Karabacak 221a/5-6=020/076] cennāt-ı adn içinde aķar (6) 
altından nehirler śudan südden baldan ħamrdan abedi ķalurlar 
anda. 
“(O en yüksek dereceler), altlarından ırmaklar akan Adn 
cennetleridir. Oralarda sürekli kalacaklar... (Kur’an 020/076).  

Ar. ÊÚbÓ� sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde TİEM 73 KT’de Ǿadn būstānlar; 
körklüg būstānlar; ürüklük būstānlar, turuġluķ uştmaħ’; Rylands KT’de Ǿturġu būs-
tānlar; uştmaħ turuġluķǿ; AT KT’de Ǿbūstānlar erüglükǿ; Hekimoğlu KT’de Ǿadnuŋ 
būstānları; iķāmet būstānları; ürüklük būstānlarıǿ; TİEM 40 KT’de Ǿadn uçmakları’; 
Manisa KTǾde de Ǿcennāt-ı Ǿadn’ şeklinde karşılanmıştır. 

2.2.7. Ar. ÓÅ”ÚËÓœÚdHÅ¼« Firdevs Ǿcennāt-ı firdevs; firdevs; firdevs būstānları; fir-
devs uçmaġnı; firdevs uçmaķları yaǾniæ gey yüksek; kÔamuġ türlüg niǾmätlig 
būstānlar; uçmakÔǿ. 

Ar. ÓÅ”ÚËÓœÚdHÅ¼« sözcüğü “otu bol vadi, bahçe, cennet bahçesi, bağ” şeklinde tanımlan-
mıştır (Çanga: 364a). Arapça’ya Farsça’dan girmiş olması muhtemel olan firdevs 
kelimesi özellikle “içinde üzüm bulunan bağ bahçe” anlamına gelir. Bir âyette cen-
nât kelimesiyle (el-kehf 18/107), bir âyette de “âhiret cenneti” anlamında tek başına 
(el-Mü’minūn 23/11) kullanılmıştır. Ar. ÓÅ”ÚËÓœÚdHÅ¼« firdevs sözcüğü Türkçe ilk Kur’an 
çevirilerinde Ǿcennāt-ı firdevs; firdevs; firdevs būstānları; firdevs uçmaġnı; fir-
devs uçmakÔları yaǾniæ gey yüksek; kÔamuġ türlüg niǾmätlig būstānlar; uçmakÔǿ 
sözcük ve sözcük gruplarıyla çevrilmiştir. 

TİEM 73 [Kök 22v/3-4=018/107] bütünlükün anlar kertgündilär taķı 
ķıldılar (4) edØgülüklär ärür anlarķa ķamuġ türlüg niǾmätlig 
būstānlar tüşnäk. 

AT [Anonim Tefsir 8b/4=018/107] bütdilär ķıldılar edØgülüklär ärür 
anlarķa būstānlar niǾmätlig ķamuġ türlüg (5) turġu. 

Hekimoğlu [Sağol 292b/5-6=018/107] bittiler taķı ķıldılar edØgü Ǿamellerni 
(6) irdi anlarġa firdevs būstānları tuzġu. 

TİEM 40 [Topaloğlu 144a11; 144b/1=018/107] imān getürdiler [144b/1] 
daķı işlediler eyü işler oldı anlarun içün firdevs uçmaķları yaǾnį 
gey yüksek, nüzūl yaǾnį ķonuķ içün yaraķlanılan ebed 
ķalıcılarken anlarun içinde. 

Manisa [Karabacak 211b/1; 212a/1-2=018/107] ian getürdiler [212a/1] 
daħı Ǿamel-i śāliĥ işlediler anlaruŋ menzilleri cennāt-ı 
firdevsdür (2) yüce menziller vardur. 
“Kuşkusuz iman edip iyi işleri yapmış olanlar, onlara da 
konukluk olarak Firdevs cennetleri vardır. (Kur’an 018/107). 
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TİEM 73 [Ünlü 209r/8=023/011] (8) anlar kim mįrāŝ alurlar ķamuġ türlüg 
niǾmätlig būstānnı. anlar anıŋ içindä mäŋü ķalıġlılar. 

Hekimoğlu [Sağol 328b/10023/011] anlar kim mįrāŝ alurlar uçmaķnı. Anlar 
anıŋ içinde cāvidaneler. 

TİEM 40 [Topaloğlu 162a/8-9=023/011] anlardur mįrāŝ alıcılar, anlar kim 
mįraŝ alurlar Firdevs uçmaġnı; (9) anlar, anun içinde ebedi 
kalıcılardur. 

Manisa [Karabacak 239a/2=0237011] Firdevsi mįrāŝ aldılar Ǿamelleri 
sebebi-y-ile kāfirler menzillerini, anlar anda ebedi ķaurlar. 
“ki onlar Firdevse varis olacaklar. Onlar orada sürekli 
kalacaklardır. (Kur’an 023/011). 

Ar. ÓÅ”ÚËÓœÚdHÅ¼« sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde TİEM 73 KT‘de Ǿķamuġ tür-
lüg niǾmätlig būstānlarǿ; AT KT’de Ǿbūstānlar niǾmätlig ķamuġ türlügǿ; Hekimoğlu 
KT’de Ǿfirdevs būstānları; uçmaķǿ; TİEM 40 KT’de Ǿfirdevs uçmaġnı; Firdevs uç-
maķları yaǾnį gey yüksekǿ; Manisa KT’de de Ǿcennāt-ı firdevsdür; firdevsǿ  şeklinde 
ifade edilmiştir. 

2.2.8. Ar. vMÚ�31¼« hüsnâ ǾedØgülük; görklürek; körklüg; ziyāde’. 

Ar. vMÚ�31¼« sözcüğü “büyük nimetler şeklinde tanımlanır (Çanga: 144b). 
Ar. vMÚ�31¼« iyilik yapanlara Allah tarafından daha büyük bir iyilikle karşılık veri-

leceğini, ayrıca buna bir de ilâve (ziyade) yapılacağını ifade eden âyetteki (Yūnus 
10/26) hüsnâ (daha güzel, daha iyi, en güzel en iyi) kelimesinin cennet anlamına gel-
diği müfessirlerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. Ar. vMÚ�31¼« hüsnâ 
sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde ǾedØgülük; görklürek; körklüg; ziyāde’ 
sözcükleriyle çevrilmiştir. 

TİEM 73 [Kök 155v/9; 156r/1=010/026] (9) anlarķa kim körklüg ķıldılar 
edØgülük taķı artuķluķ. 

Hekimoğlu [Sağol 203b/6-7=010/026] (6) körklüglük ķıldılar körklügni taķı 
artuķ. 

TİEM 40 [Topaloğlu 98b/11=010/026] anlarun kim eylük eylediler 
görklürekdür yaǾnį uçmaķ daķı artuķ yaǾnį dįdar. 

Manisa [Karabacak 146a76=010/026] ol gişiler ki ĥasenāt işlediler daħı 
ziyāde liķaǿu’llāh yitişmez anlar yüzine ķaralıķ 
“Güzellik sergileyenlere daha güzeli ve fazlası vardır. Onların 
yüzlerini ne kara kaplar ne de horluk... (Kur’an 010/026). 

Ar. vMÚ�31¼« hüsnâ sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde TİEM 73 KT’de ǾedØ-
gülük’ (T); Hekimoğlu KT’de Ǿkörklüg’ (T); TİEM 40 KT’de Ǿgörklürekǿ (T); Ma-
nisa KT’de Ǿziyādeǿ (Ar.) sözcükleriyle karşılanmıştır. 

2.2.9. Ar. ÂÓö]�¼«3—«Óœ dāruǿs-selām ǾasānlıkÔ ve āsānlıķ sarāyıŋa; dāruǿs-selām; 
selāmat sarayı yaǾniæ uçmaķ; selāmetlıķ ve selāmetlıķ sarāyınġaǿ. 

Ar. ÂÓö]�¼«3—«Óœ dāruǿs-selām sözcüğü “Selamet yurdu: Cennetin tabakalarından bi-
risinin adıdır” şeklinde tanımlanır (Çanga 579a). Ar. ÂÓö]�¼«3—«Óœ dāruǿs-selām sözcüğü 
“Maddî ve manevî âfetlerden hoşa gitmeyen şeylerden korunmuş olma” anlamındaki 
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selâm ile “ev, yurt” anlamındaki dâr kelimesinden oluşan bu terkip iki âyette cenne-
tin adı olarak anılmıştır (el-En’âm 006/127; Yūnus 10/25). Cennetin esenlik yurdu 
olduğu şüphesizdir. Allahın seçilmiş kulları olan mü’minlerin ölüm sonrası hayatla-
rının hem kendi aralarında, hem de kendileriyle melekler ve Allah arasında geniş 
kapsamlı bir “selâm” kavramı içinde sonsuza kadar sürüp gideceği ifade edilmiştir. 

TİEM 73 [Kök 107v/6=006/127] anlarķa āsānlıķ berdi idØiläri üskindä. 
Hekimoğlu [Sağol 139b/5=006/127] anlarġa uçmaķ selāmetlıķ sarāyı 

anlarnıŋ idØisi ķatında. 
TİEM 40 [Topaloğlu 67a/2-3=006/127] anlarundur selāmat sarayı yaǾnį 

uçmaķ çalabıları ķatında. 
Manisa [Karabacak 100a/8-9=006/127] anlar-içün dāruǿs-selām vardur 

selāmetlıķ bile (9) taŋrı taǾālā ķatında. 
“Rableri katında Ǿdāruǿs-selām=barış yurdu’ onlarındır... 
(Kur’an 006/127). 

TİEM 73 [Kök 155v/8=010/025] (8) taŋrı ündäyür āsānlıķ sarāyıŋa. 
köndürür kimni tiläsä köni yolķa. 

Hekimoğlu [Sağol 203b/4-5=010/025] taŋrı ündeyür selāmetlıķ (5) 
sarāyınġa taķı köndürür kimni tilese köni yol tapa. 

TİEM 40 [Topaloğlu 98b/10-11=010/025] tanrı oķır selāmat sarayı dapa 
yaǾnį uçmaķ daķı toğru yol gösterür ana kim diler (11) toğru yol 
tapa. 

Manisa [Karabacak 146a/4-5=010/025] taŋrı taǾālā daǾvet eyler (5) 
dāruǾs-selām selāmlıķ yirüdür. 
“Allah esnlik yurduna çağırır ve dilediklerini dosdoğru yola 
iletir. (Kur’an 010/025). 

Ar. ÂÓö]�¼«3—«Óœ dāruǿs-selām sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde; TİEM 73 
KTǿde Ǿasānlıķ ve āsānlıķ sarāyıŋaǿ; Hekimoğlu KTǿde Ǿselāmetlıķ ve selāmetlıķ 
sarāyınġaǿ; TİEM 40 KTǿde Ǿselāmat sarayı yaǾnį uçmaķǿ; Manisa KTǿde de Ǿdā-
ruǿs-selāmǿ sözcük ve sözcük gruplarıyla karşılanmıştır. 

2.2.10. Diğer İsimler 

2.2.10.1. Ar. —Å«]b¼« dâr Ǿāħirät; āħirät sarāynıǿ 

Ar. —Å«]b¼« dâr “Ev, konak, şehir, ülke” anlamına gelen dâr sözcüğü müfessirlerin 
çoğunluğuna göre bir âyette (Sâd 38/46) cennet anlamındadır. 

TİEM 73 [333r/6-7=038/046] āħirät sarāynı (7) yādØ ķılġuda. 
Hekimoğlu [Sağol 435b/3=038/046] āħiret sarāynıŋ saķınmaķı birle yaǾnį 

soŋ sarāynıŋ. 
TİEM 40 [Topaloğlu 216b/11=038/046] hālıs olmaġ-ıla āhırat sarayın 

anmaķ. 
Manisa [Karabacak 328b/3=038/046] (6) taĥķįķ biz anları muħliś 

eyledük iħlās bile, āħireti źikr iderler-idi. 
“Cidden biz onları tertemiz hasletle ihlaslı yaptık. (O tertemiz 
haslette) o yurdu/ahireti anmaktır. (Kur’an 038/046). 

Ar. —Å«]b¼« dâr sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ǿāħirät; āħirät sarāynıǿ 
sözcük ve sözcük gruplarıyla çevrilmiştir. 
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2.2.10.2. Ar. ÓsšÒõšÅÒ*Å� illiyyîn.  

Mutaffifîn suresinde iyilerin amel defterlerinin Ar. ÓsšÒõšÅÒ*Å� illiyyîn (cennet)’de ol-
duğu ifade edilir (83/18). 

TİEM 73 [442v/1=083/018] ĥaķķa çın edØgülär bitigi Ǿilliyyįndä bolġay. 
AT [Anonim Tefsir 127b/8=083/018] muŧiǾlarıŋ kitābları Ǿilliyyįnde 

turur. yalawaçımız aytdı: Ǿilliyyin yiti ķat kökdin üstin turur Ǿarş 
altında. 

Hekimoğlu [Sağol 568a/2-3=083/018] ĥaķįķat üze edØgülerniŋ kitābı (3) 
Ǿilliyyįn” içinde. 

TİEM 40 [Topaloğlu 282a/9=083/018] bayıķ eyü işlüler bitisi yidi kat gök 
üstindedür. 

Manisa [Karabacak 437b/6=083/018] taĥķįķ yaħşı gişilerüŋ kitābı 
Ǿilliyyįndedür. 
“Hayır hayır! Kesin iyilerin yazısı/kaydı elbette illiyyįndedir. 
(Kur’an 083/018). 

Ar. ÓsšÒõšÅÒ*Å� illiyyîn sözcüğü Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde Ar. ÓsšÒõšÅÒ*Å� illiyyîn sözcü-
ğüyle bir ve aynı anlamıyla karşılanmıştır. 

Sonuç 
Türkçe İlk Kur’an Çevirilerinde Türlü Cennet’ler Üzerine adlı çalışmamızda 

(Çanga; 1999)’dan tespit ettiğimiz cennet adları ile ilgili kullanımlara karşılık gelen 
kullanımların eşdeğerliliği Türkçe İlk Kur’an çevirilerinde Arapça, Farsça ödünçle-
melerin yanında sıklıkla Türkçe sözcük ve sözcük gruplarıyla karşılanma yoluna gi-
dilmiştir. Eşdeğerlilik ilkesinden hareketle karşılanan Türkçe söz ve sözcük grupları-
nın Arapça sözcükler karşısındaki ifade gücü, söz varlığı zenginliği ortadadır. 
Kur’an gibi ifade gücü son derece yüksek bir metnin soyut ‘cennet’ kavramının tüm 
kullanım alanlarının Türkçe olarak karşılanması son derece güçtür. Bütün bu güçlü-
ğe rağmen soyut ‘cennet’ kavramının Türkçeye aktarılmasında Türkçe ilk Kur’an 
çeviren/çeviricilerinin taşıdıkları Türkçecilik şuur ve kaygısı, ince hayal gücü ve 
keskin hafızaları Türk idrak semantiğinin önemli başarısı olmalıdır. Bu şuurlu çeviri 
çalışmaları genel Türkçenin tarihî seyri açısından çok büyük öneme sahip belgeler-
dir. Türkçe ilk Kur’an çevirilerinde soyut kavramların tek tek alınıp işlenmesi Türk-
çenin söz varlığına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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KARAHANLI TÜRKÇESİNDEKİ 
YAZIM FARKLILIKLARI HAKKINDA 

Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ* 

Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birini oluştur-
maktadır. Bu dönemde yazılan eserler, Türk dil tarihinin karanlık nokta-
larını aydınlatan ışık niteliğindedir. Karahanlılar döneminin bir geçiş dev-
resi olması devrin önemini artıran bir başka özellik olmuştur. Türkler bu 
dönemde Arap ve Fars yazı dillerinden kelime almağa başlamışlardır. 
Ancak alıntı kelimelerin yazımında farklılıklar görülmektedir. Gerek alıntı 
kelimelerde gerekse Türkçe kelimelerdeki bu yazım farklılıkları ve bunun 
sebepleri bu çalışmada ortaya konmuştur. Aynı kelimelerin farklı yazılış 
biçimleri Türk dilinin büyük bir alanda konuşulduğunu ve Türkçenin zen-
ginliğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Türk Dili, Karahanlı Türkçesi, Söz Varlığı, Haka-
niye Türkçesi, Kökteş Kelimeler. 

About Cognate Words In The Karahanli Turkish 
Karahanlı Turkish have been forming one of the Turk language impor-

tant period. To written works at this term have been explaining unknowns 
of Turk language. It is important that Karahanlı’s era’s to be passing era. 
Turks have take new words from Arabic and Persian language at this term. 
As a result spelling differents came out in Turk language. This text have be-
en explained spelling of Turkish word both quotation words and Turkish 
word. In this article, it was revelaed vocabulary of Karahanlı’s works. As a 
result, it was emphasized that Turk’s language have rich vocabulary. Turk 
language has been speaking a large area in the world. 

Key words: Turk Language, Karahanli Turkish, Vocabulary, Hakani-
ye Turkish, Cognate Words. 

                                                           
* İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili. 
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1. Giriş 
Türk dilini tarihî devirlere ayırdığımız zaman Karahanlı Türkçesi mi-

ladî XI. yüzyılın başı ile XIII. yüzyılın ilk dönemlerine rastlamaktadır1. 
Bu dönem Türk dili kültür tarihi açısından önemlidir. Çünkü Türkler 
toplu olarak bu zaman dilimi içerisinde İslam dairesine girmişlerdir. İsla-
miyet’in kabulü ile pek çok alandaki değişikliklerle birlikte edebî eserler-
de işlenen konularda farklılaşma göze çarpar2. Nitekim Uygurlar zama-
nında vücuda getirilen eserlerde genellikle Maniehizim, Budizm unsurla-
rı göze çarpmaktaydı. Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleriyle birlikte 
bu değişim İslamî içerikli eserlerin ortaya konulmasına zemin hazırla-
mıştır. Bu hususta George Hazai şöyle der: 

“Türk kavimlerinin ilk yazılı anıtları, Orta Asya’daki Orhun Türklerinin 
(Köktürkler) Run yazılarıdır (8. yüzyıl). Uygurlardan geriye kalan anıtlar, 
Tarım Havzasında ortaya çıkan, çoğunlukla önemli bir maniheist ve Bu-
dist edebiyat ürünüdür (9.-14. yüzyıl). Karahanlıların edebiyat anıtları, 
başlangıçta İslam tesiri altında ortaya çıkmıştır (11. yüzyıl).”3 

Karahanlı Türkçesi4 ile kaleme alınmış eserlerde Arapça ve Farsça ke-
limeler azımsanmayacak kadar yer tutmuştur. Bu durumun nedenlerin-
den birisi de Türklerin X. yüzyılda toplu olarak İslam dinine girmesidir. 
Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye girmiş olan bu kelimeler, dönemin eser-
lerinde farklı yazım şekilleriyle karşımıza çıkmaktadır. Bir başka ifade ile 
alıntı kelimeler bazı söyleyiş değişikliklerine uğramış yani Türkçeleşmiş 
şekillerin yazıda tezahürüdür. Tanju Oral Seyhan, konuyla ilgili bir yazı-
sında durumu şöyle ifade eder: 

“Telâffuzdaki değişmeler, yaygınlaştığı nispetle yazı diline sirayet et-
meye başlar. Sayıları az da olsa bunlara bakarak ödünçlemelerin orijinal 
yazımlarının Türkçe söyleyişte değişerek yazım geleneğine uydurulması-
nın temellerinin verilen örneklerle çok önceden atıldığını söyleyebiliriz; an-
cak üzerinde durduğumuz Arapça ve Farsça’dan alıntılardaki bu seyri, 
Türkçe kelimelerde de zaman zaman görüldüğü gibi, bugünkü şartlarda 
tam olarak belirleyebilmek, şivelerin oluşumu, yazım kurallarının henüz 
                                                           
1 Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara, 2004, s. 

471. 
2 Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Sadeleşme ve Gelişme Evreleri, Ankara, 1960. Sözü edilen 

Arap ve Fars etkisi hakkında geniş bilgi için künyesi verilen bu çalışmanın “Giriş” kısmına 

bakınız. 
3 Georg Hazai, “Turksprechen, Lexikon Der İslamischen Welt” Yay.: K. Kreiser/W. Diem/H.-

G. Majer, 3. cilt, Stutgart-Berlin-Köln-Mainz 1974, s. 152-154, “Türk Dilleri” Çeviren: Kemal 

Aytaç, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 40, Şubat 1986, İstanbul, s. 125-128. 
4 Karahanlı Türkçesi çeşitli adlarla anıla gelmiştir. Bu döneme Hakaniye Türkçesi, Müşterek 

Orta Asya Türk Yazı Dili ve İslamî Devir Türkçesi gibi adlar kullanılmıştır. Fakat bu tabirler 

içerisinde en uygun olanı “Karahanlı Türkçesi” ifadesidir. 

214



EMEK ÜŞENMEZ / KARAHANLI TÜRKÇESİNDEKİ YAZIM FARKLILIKLARI HAKKINDA 3

yerleşmemesi, ödünç kelime alımının hızla artması gibi sebeplerden dolayı 
güçtür”.5 Çalışmanın sonunda sunulan listedeki kelimeler Tanju Oral 
Seyhan’ın sözünü ettiği değişimlerle doğrudan bağlantılıdır denilebilir. 
Buna mukabil bazı kelimeler ise aslı bozulmadan aktarılmıştır. Günü-
müzde bile başka dillerden kelime alırken bu sözler Türkçe söyleyiş tar-
zına uydurularak Türkçeleştirilmiştir. Rıdvan Öztürk, Uygur Türkçesi 
üzerine yaptığı benzer çalışmasında şöyle bir sonuca varmıştır: 

“Arapça’dan ve Farsça’dan alıntı kelimeler Uygurca’nın kelime hazine-
sinde büyük bir yer tutmaktadır. Bu alıntı kelimelerin yazıya geçirilişinde 
Arapça’ya has bazı harfler, Türkçe karşılıklarına dönmüş; farklı ses de-
ğerlerini Türkçe’ye taşıyamamış harfler, tek bir harfte birleştirilmiştir.”6 

Netice itibarî ile dönem eserlerinde görülen imlâ farklılıklarının başın-
da bu alıntı kelimelerin yazımındaki çok şekilliliği gösterebiliriz7. Hatta 
bu durum bazen o kadar gelişme ve değişme göstermiştir ki bir kelime 
aynı edebî eser içerisinde farklı yazım şekilleri ile karşımıza çıkmakta-
dır8. Tabiî ki bu durum müellifle de yakından ilgilidir. O zamanda eserler 
elle meydana getirildiği için bazı yerler müstensihin gözünden kaçmış 
olabilir. Bu hadise günümüzde devam etmektedir. Aynı eser içerisinde 
bazı Arapça ve Farsça kelimelerin farklı farklı şekillerde yazıldığı göze 
çarpar. Yazar bazen düzeltme işareti (^) koyduğu kelimeye bazen de bu 
işareti koymamış olabilir. Günümüzden on asır önce yazılmış eserlerdeki 
imlâ farklılıkları bu bakımdan tabiî görülebilir. Bir de o dönemde eseri 
vücuda getiren kişinin gayesi her zaman için bir dil çalışması olmamış-
tır. Yani bilinçli olarak Türkçe’yi kusursuz kullanma gayesi her eser için 
söz konusu değildir. 

Kâşgarlı Mahmud’un ifadelerine göre daha XI. yüzyılda Türk dilini 
kullanmada bir ayrılma vardı9. Genel olarak Doğu ve Batı Türkçesi10 diye 
ayırdığı bu dil şubelerinde yer alan boyların konuştuğu Türkçe tam bir 
bütünlük arz etmez. “Kelime çeşidi bakımından Divanü Lûgat-it-Türk, 
                                                           
5 Tanju Oral Seyhan, “Orta Türkçe’de Arapça ve Farsça’dan Alıntılarda Türkçeleştirme”, V. 

Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, s. 2688, (20-26 Eylül 2004), Ankara, 2004. Tan-

ju Oral Seyhan bu çalışmasında Orta Türkçe’deki Arapça ve Farsça kökenli alıntıların Türk-

çeleştirilmesi sırasında uğradığı değişmeler üzerine bir inceleme yapmıştır. 
6 Rıdvan Öztürk, “Uygur Türkçesi’nde Arap ve Fars Menşeli Kelimelerdeki Ünsüz Değişmele-

ri”, TDAY Belleten 2001/I-II, Ankara, s. 213-322. 
7 Arapça ve Farsça’dan Türkçe’ye giren kelimelerdeki değişimler hakkında kapsamlı bilgi 

için bk: Tanju Oral Seyhan, “Orta Türkçe’de Arapça ve Farsça’dan Alıntılarda Türkçeleştir-

me”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, s. 2687-2706, (20-26 Eylül 2004), Anka-

ra, 2004. 
8 Aynı kelimelerin farklı yazım şekilleri çalışmanın sonunda alfabetik olarak sunulmuştur. 
9 Ahmet Caferoğlu, Kaşgarlı Mahmut, İstanbul, 1999. 
10 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 2004, s. 176. 
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fevkalâde zengin sayılır. Büyüklü-küçüklü birçok Türk boy ve urukların-
dan derlenmiş bir şiveler sözlüğü karakterini taşımaktadır. Sözlüğün asıl 
değeri de bundadır. Mukayeseli Türk grameri araştırmaları için en sağ-
lam kaynaklardandır11. Türk dilini konuşan çok sayıda boy vardır. Bu 
boyların konuştukları Türkçe birbirinden farklı özellikler göstermektedir. 
Hatta bazı boylar Türkçe’yi tam olarak bilmedikleri gibi farklı dil konuş-
maktaydılar. 

Hakaniye Türkçesi ile yazılmış eserlerin müstensihlerinin hepsinin 
aynı Türk boyuna mensup olduğunu söylemek çok zordur. “Kutadgu Bi-
lig, Atebetü’l-Hakayık” gibi eserlerin yazıldığı ve orta Türkçe’nin Müşterek 
Orta Asya Türkçesi diye adlandırılan bu dönemde, yeni Türk şivelerinin 
teşekkül etmiş olduğu anlaşılmakla birlikte yazı dili olarak henüz bir dil 
kullanılmaktadır ve bu da Hakaniye (Karahanlı) Türkçesi olarak kabul 
edilmektedir12. Mustafa Özkan’ın ifade ettiği gibi yeni şivelerin teşekkül 
etmeye başlamış olması ister istemez yazı dilinde de farklılıklar oluşma-
sına zemin hazırlamıştır. Müstensihlerin farklı olması veya ayrı ayrı boy-
lardan olması bu eserlerin oluşumunda da farklılıklar meydana getirir. 
Bazı Karahanlı eserlerinin yazım tarihleri de tam olarak bilinmemekte-
dir. Üstelik yazım tarihinden birkaç yüzyıl sonra istinsah edilen eserler-
de bu tip imlâ farklılıklarının olması garipsenmemelidir. Dönem eserle-
rinden Atebetü’l-Hakayık’ın XII. yüzyıl başlarında13 yazıldığı tahmin edil-
mekle beraber mevcut nüshalarının yazı tarihi üç asır sonraya XV. yüz-
yıla14 tekâbül etmektedir. Biliyoruz ki bir eserde aynı kelime dahi farklı 
yazım şekilleri ile karşımıza çıkmaktadır. (Kutadgu Bilig’te “davetçi” an-
lamına gelen okıçı kelimesinin okıgçı şeklinin de bulunması, yine aynı 
eserde törtinç ve törtinçi “dördüncü” gibi). 

II. İnceleme 

Karahanlı eserleri içerisinde imlâ bakımından diğerlerine göre en fazla 
değişme gösteren eser Yüknekli Edib Ahmed’in yazdığı, tasavvufî öğütleri 
içeren Atebetü’l-Hakayık’tır. Bu eser konu itibari ile Kutadgu Bilig’le ben-
zerlikler göstermesine rağmen dil ve şive yönlerinden bazı farklılıklar 
gösterir. Bunun başlıca nedenlerinden birisi de eserde yer alan mahallî 
unsurlardır15. 
                                                           
11 Ahmet Caferoğlu, Kaşgarlı Mahmut, İstanbul, 1999, s. 40. 
12 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul, 2000, s. 28. 
13 Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Ankara, 2000, s. 269. 
14 Atebetü’l Hakayık’ın XII. yüzyıl başlarında yazıldığı hususunda araştırmacılar aynı dü-

şüncededir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nin Ayasofya bölümünde yer alan nüshasının 

istinsah tarihi 1480 yılıdır. 
15 Fuat Köprülü, Ahmet Caferoğlu, Ahmet Bican Ercilasun gibi araştırmacılar bu konuda 

aynı düşünceyi paylaşmaktadır. 
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Atebetü’l-Hakayık’ın dil ve şive yönünden dönemin diğer eserlerinden 
farklılıklar göstermesi doğal olarak çok sayıda imlâ değişmelerini de be-
raberinde getirmiştir. Zaten bu çağ Orta Asya Türk dil kültürüne ait 
eserlerin azlığı yüzünden, filolojik ve diyalektik ayrıntıları tespit etmek 
imkânsız gibidir. Bu durum, dönem eserlerinin tamamında göze çarpan 
üzücü bir gerçekliktir. Atebetü’l-Hakayık bu yönüyle dönem eserleri içe-
risinde hemen göze çarpar. 

Atebetü’l-Hakayık’ı Kutadgu Bilig’den bariz bir şekilde ayıran özellik-
lerden birisi de yabancı kelimelerin çok sayıda yer almasıdır. Zaman far-
kının getirdiği bir değişme olarak, eserde rahat bir kullanış hakkı kaza-
nan Arap ve Fars unsurları Türkçe kelimeleri unutturacak derecede çok 
sayıdadır. Meselâ hiç gerek yok iken eserde, hatta o devir Türk şivelerin-
de, özellikle yazı dilinde yerleşik bir konuma sahip olan “bal” kelimesi 
yerine “asel” kullanılmış; “bitig” yerine “kitab”; “erdem” yerine “fazilet”; 
“ökte” yerine “medh” gibi okuyucuya yabancı gelen kelimeler tercih edil-
miştir16. Bunda, Yüknekli Edib Ahmed’in mutasavvıf olmasının etkisi ola-
bilir. Eserde Türkçe kelimelerin kullanılış sahasından çıkarılmış olması, 
onun artık Arap ve İran dillerinin, Türk dili üzerinde oldukça etkili oldu-
ğu bir dönemde yazıya alındığını ortaya koymaktadır. Özellikle eserin adı 
ve bölüm unvanları tamamen Arapça’dır. 

Bu tip imlâ yanlışlarının çokça geçtiği dönem eserlerinden bir tanesi 
de Divan-ı Hikmet’tir17. Bu eserin durumu da Atebetü’l-Hakayık’tan farklı 
değildir. Hatta bazı araştırmacılar Divan-ı Hikmet’i Karahanlı dönemi 
eseri saymaktan çekinmişlerdir18. Bu araştırmacıların birisi de Fuat Köp-
rülü’dür19. 

Ahmed Yesevi’nin hikmetlerinin halk tarafından rağbet görmesi eserin 
dili üzerinde bazı eksikliklere yol açmıştır. Hikmetlerin çoğu taklit edil-
miş ve başkaları tarafından söylenen hikmetler de Ahmed Yesevi’ye isnat 
edilmiştir20. Bu nedenle hangi hikmetlerin Ahmed Yesevi’ye ait olduğu 
konusunda sıkıntıya düşülmektedir21. Ahmed Yesevi’ye isnat edilen bazı 
hikmetler XV. yüzyıl Türkçesi’nin özelliklerini göstermektedir22. Bu hik-
                                                           
16 Caferoğlu, a.g.e., s. 78. 
17 Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1998. Yazar eserinin 92. sayfasında 

Türk lehçelerini anlatırken Karahanlı Türkçesi ile yazılmış eserler arasında filolojik birçok 

farklılıklar olduğunu belirtmektedir. 
18 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 2004, s. 142-144. 
19 Faruk Kadri Timurtaş, Tarih İçinde Türk Edebiyatı, İstanbul, 2000, s. 193. Timurtaş, Ah-

met Yesevi’nin eserini Karahanlı Türkçesi’ne dâhil eder ve eserin Karahanlı Türkçesi’ne ait 

diğer eserlerin devamı olarak gösterir. 
20 Hayati Bice, Hoca Ahmet Yesevi-Divan-ı Hikmet, Ankara, 2005, s. XVII. 
21 Kemal Eraslan, Dîvân-ı Hikmet’ten Seçmeler, Ankara, 1983. 
22 Caferoğlu, a.g.e., 2000. 
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metler üzerine bile Ahmed Yesevi’nin dil ve gramer yapısı hakkında kesin 
bir hüküm vermek oldukça zordur. Bu durum Anadolu sahasında Yu-
nus Emre ile benzerlik göstermektedir. 

“Divan 400 şiir ihtiva etmektedir. Fakat Yunus Emre’ye isnat edilen şi-
irlerin sayısı daha fazladır. Buna da sebep kendisinden sonra Yunus 
mahlaslı başka şâirlerin de gelmiş olmasıdır. Bu bakımdan Yunusların şi-
irleri birbirine karıştırılarak ve Yunus Emre’ye ait olmayan pek çok şiir 
ona ait gösterilerek Divanın hacmi büyütülmüştür”23. 

Divan-ı Hikmet’in mevcut yazmalarındaki hikmetlerin kime ait olduğu 
tam olarak belli değildir. Mesela Kazan’da basılmış olan nüshalardaki şi-
irlerin Ahmed Yesevi’ye ait olduğuna şüpheyle bakmak gerekir. İçlerinde 
birbirine tezat şiirler yer almaktadır. Nitekim şâirin birbirinden farklı lâ-
kaplar kullanması da bu durumu güçleştirir. 

Ahmed Yesevi, tıpkı çağdaşı Yüknekli Edib Ahmed gibi Arap ve İran 
kaynaklı kelimeleri, kendi dilleri şeklindeki gibi almamış, onlara halk di-
linin elbisesini giydirmiştir. Bu nedenle Kur’an tercümesinde geçen bir 
Arapça veya Farsça kelime Atebetü’l-Hakayık’ta veya Divan-ı Hikmet’te 
Türkçe söyleyişe uygun şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Zaten bu tip 
farklılıklar sözlük çalışmasında göndermeler yoluyla gösterilmiştir. 

Karahanlı eserlerinde görülen imlâ farklılıklarının başlıca nedenlerini 
şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

1. Yazarların veya metin derleyen kişilerin değişik Türk boylarına 
mensup olması. 

2. Müstensihlerin kültür ve bilgi seviyeleri. 
3. Eserlerin kendi devirlerinden sonraki zamanlarda istinsah edilme-

si. 
4. Coğrafî şartlar. 
5. Müstensih veya müellifin dikkatinden kaçan hususlar. 
6. Eseri meydan getirmede asıl maksadın “dil” çalışması olmayışı. 
7. Alıntı kelimelerin farklı şivelere göre söylenmesi. 

III. Sonuç 

Karahanlı devri eserlerindeki farklı yazılan kelimelerin listesi bu şekil-
dedir. Bu kelimeler eser dizinlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkarıl-
mıştır. Ayrıca her kelimenin geçtiği eserin veya eserlerin kısaltmaları ve-
rilerek sınıflandırmada kolaylık olması sağlanmıştır. Aynı kökten gelen 
kelimelerin niçin farklı şekillerde yazıldığını çalışma içerisinde anlatma-
ya çalıştık. Fakat sosyal bilimlerin tabiî bir kuralı olarak bunlar kesin 
bilgi olarak algılanmamalıdır. Sadece bu ve benzeri nedenlerin sebep 
oluşturduğu veya oluşturabileceği söylenmektedir. “Arapça ve Farsça 
sözler Türk diline girdikleri vakit, alınma yerlerine göre ve daha çok aslî 
                                                           
23 Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, s. 187-188. 
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telaffuz şekilleri ile girmiş ve ancak zamanla ve yavaş yavaş Türk ağzın-
da bugünkü şekillerini almışlardır”.24 Bu söylemlerde de araştırmacıların 
görüşleri doğrultusunda bir yargı izlenmiştir. 

Bir dilin kelimelerini tarihî gelişim süreci içerisinde değerlendirirken 
kelimelerin eserlerde nasıl yazıldığını bilmek, etimoloji ve fonetik çalış-
malar, başka bir deyişle dil tarihi açısından önemlidir. Aynı kelimenin 
aynı veya farklı eserlerdeki yazım şekilleri, o dilin genel özelliklerini gös-
termede bir ölçüt sayılmaktadır. Veya dönem eserlerinin, yazarların dil 
ve üslup özellikleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Aynı kelimelerin 
farklı yazım şekillerinin çok olması Türk dilinin ne kadar geniş bir coğ-
rafyada konuşulduğunun en önemli göstergelerinden birisidir. 

Aşağıda verilen liste oluşturulurken söz konusu kelimelerde meydana 
gelen ses hadiseleri vurgulanmamıştır. Kelimeler Türkçe ve alıntı kelime-
ler olarak ayrıma tabiî tutuldu. Buradaki hedef, Karahanlı Türkçesi me-
tinlerinde görülen yazım farklılıklarının sebeplerini tartışmak ve bu se-
bepler doğrultusunda farklı yazım şekillerini göstermektir. Yoksa değişik 
ses hadiselerini veya müstensih tutumuna bağlı olan farklılıkları bir dil 
olayı gibi ortaya çıkarmak değildir. Konuya bu açıdan bakıldığı zaman 
söz konusu kelimelerdeki ünlü, ünsüz değişimleri, alıntı kelimelerin 
Türkçeleştirilmesi sürecinde görülen birtakım ses olaylarının farklı bir 
konu başlığı taşıyacağı söylenebilir. Bu bağlamda daha önceden bahsi 
geçen konu üzerine yapılmış çalışmalara atıfta bulunulmuştur25. 

Arapça-Farsça Alıntılar 

Adam, (KB) ādem, (DH, KT) İnsan 
Ađına (KB) ādįne (KT), Cuma günü 
Ǿadil (DH) Ǿadl (AH) Adalet 
Aĥı (AH) aķı (DLT I, KB, AH), Cömert 
Aħılıķ (AH) aķılıķ (KB, AH), Cömertlik 
Ǿaķıl (KB, AH), Ǿaķl (AH, DH), Akıl 
Ǿamm (KT) Ǿammi (DH), Amca 
Aśl (KB, AH), aśıl (KB), Asıl 
Ǿazįz (KB, AH, DH, KT), Ǿasįz (AH), Aziz. 
Āşkārā (AH, KT), āşkāra (KT), Âşikâr. 
Ata (KB), Ǿaŧā (AH, DH, KT), İhsan 
Āyet (KT), āyāt (KT), Ayet 

                                                           
24 Reşit Rahmeti Arat, E. Ahmed b. Mahmud Yükneki, Atebetü’l-Hakayık, TDK Yayınları, 

Ankara, 1992, s. 148. 
25 Atıfta bulunulan çalışmalar: Tanju Oral Seyhan, “Orta Türkçe’de Arapça ve Farsça’dan 

Alıntılarda Türkçeleştirme”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, s. 2687-2706, 

(20-26 Eylül 2004), Ankara, 2004; Rıdvan Öztürk, “Uygur Türkçesi’nde Arapça ve Fars Men-

şeli Kelimelerdeki Ünsüz Değişmeleri”, TDAY Belleten 2001/I-II, Ankara, s. 213-222. 
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Ǿayb (KB, AH, KT), Ǿayıb (AH), Ayıp 
BaǾż (KT), baǾżı (KB), Bazı 
Cānān (DH), cānāne (DH), Sevgili 
Ceh (AH), cāh (AH), Mevki 
Cehān (KT), cihān (KB, DH), Cihan 
Durūd (KT), dürūd (KB, DH), (AH), Selam 
Dür (DH), dürr (DH), İnci 
Düşmān (KB, AH, KT), düşmen (DH) dūşmān (DH), Düşman 
Emįn (KB), imįn (KB). (KT), Emin 
Fāruħ (AH), fāruķ (KB, AH), Faruk 
Fer (DH), ferr (AH), Tantana, şan 
Füsūs (KB, KT), füsūz (KT), Yazık 
Ġarıblıġ (DH), ġarįblıķ (KB), Gariplik 
Ġulġul (DH), ġulġule (DH), Gürültü 
Güher (KB, DH), gevher (KT, KB, DH), Gevher 
Güneh (DH), Günāh (DH), Günah 
Gür (KB), gūr (DH, KT), Mezar 
Haķ (DH), haķķ (DH), Hak, Allah 
Ħalįfe (KT), ħalįfet (KB, KT), Halife 
Ħıdmet (DH), ħıźmet (DH), Hizmet 
Ħūd (AH), ħūy (DH), Huy 
Kefin (AH), kefen (DH), Kefen 
Kismet (AH), ķısmet (KT). (KB), Kısmet 
Kitib (AH), kitāb (KB, AH, DH, KT), Kitap 
Lāf (DH), lāfž (KB), Laf, söz 
MaǾden (AH) maǾdin (AH), Maden 
Mescid (KB, AH, DH, KT) mezgit (KT), Mescit 
Meyve (DH), mįve (DH), Meyve 
Mevlā (DH, KT), Mevlį (DH), Efendi 
Muķır (KB, DH), muķirr (AH, KT), Söyleyen 
Müselmān (DH), müsülmān (KB, KT) musulmān (AH), Müslüman 
Nāgeh (DH), nāgāh (DH, KT), Ansızın 
Nemāz (AH), namāz (KB, DH, KT), Namaz 
Niyet (KB), niyyet (DH), Niyet 
Nūşįnrevān (KB), Anuşirvan (AH), Kişi adı 
Peşįmān (AH, DH, KT) pişmān (AH), Pişman 
Rāh (DH), reh (DH), Yol 
Renc (AH), rence (DH), Eziyet 
Rüsvālıġ (DH), rüsvālıķ (KT), Rezil 
Rab (KB), Rabb (DH), Rab 
Saħā (DH), saħāvet (DH), Cömertlik 
Seħar (KB), seher (DH, KT), Seher 
Sipet (AH), seped, Sepet 
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Sırr (DH, KT), sır (KB, AH, DH, KT), sir (KB), Sır, giz 
Şekk (AH, DH, KT), şek (KB, DH, KT), Şüphe 
Şerr (KB, KT), şer (KB, KT), Kötülük 
Şerāb (KB, AH), şarāb (DH, KT), Şarap 
Şibh (DH), şibih (DH), Benzer 
Şükr (KT), şükür (KB, DH), Şükür 
Ǿuķbā (DH), Ǿuķbį (KB, DH), Ahiret 
Vaĥy (DH, KT), vaĥiy (DH), Vahiy 
Vaĥşı (KB), vaĥşį (DH), Vahşi 
Vaķt (KB, DH, KT), vaķit (DH), Vakit 
Vasiyet (KT), vasiyyet (KB), Vasiyet 
Velįkin (KB, AH), veleykin (AH), Fakat 
Yārįçi (KT), yarıçı (KB), Yardımcı 
Zamān (DH, KT), zamāne (KB, KT), Zaman 
Zehir (DH), zehr (AH, DH), Zehir 
Źikir (DH), źikr (AH, DH, KT), Anma 
Ziyāde (AH, KT), ziyādet (AH), Fazla 

Türkçe Kelimeler 

Acun (AH, KT) ajun (DLT I, KB, AH, KT) Dünya, felek 
Ad (AH) at (DLT I, AH) ataġ (KB) İsim 
Ađaķ (DLT I, KB, AH, KT) ayaġ (DH) ayaķ (DLT I, AH) Ayak 
Aġız (DLT I, KB, AH, KT) ağız (DH) Ağız 
Aġır (DLT I, KB) ağır (DH) Ağır 
Al- (DLT I, KB, AH, KT) alġal- (KB) Almak 
Alma (DLT I) almıla (DLT I) Elma 
Alt (KB) altın (DLT I, KT) Alt 
Amul (KB) amıl (DLT I) Yavaş 
Aŋa (AH, DH) aŋar (DLT I, AH), Ona 
Apaķ (DLT I), afaķ (DH), Bembeyaz 
Apa (DLT I), ana (DLT I, KB, AH, DH, KT) aba (DLT I), Ana; ayı 
Artur- (DLT I, KB, AH, KT) arttur- (AH), Artırmak 
Asıķ (AH), asıġ (DLT I, KB, AH, DH, KT), Fayda 
At (DLT I, KB, AH, DH, KT) ataġ (KB) ayaġ (DLT III, KT), Ad, isim 
Avuç (KB), avut (AH), Avuç 
Aw (DLT I, KB), av (KB), Av 
Awıçġa (DLT I, KB) awıçķa (KT), koca 
Ay- (DLT I, KB, AH, KT). (DH) ayt- (DH, KT), Söylemek 
Ayaġ (DH), ayaķ (DLT I, AH) ađaķ (DLT I, KB, AH, KT), Ayak 
Ay (KB, AH), aya (KB). (AH), Seslenme 
Ayır- (DH), ađır- (KB), Ayırmak 
Aytıķ (KT), aytıġ (DLT I, KB) aytış (DLT I), Soru, söz 
Baķırsuķun (KB), baķırsoķum (DLT III), Merih yıldızı 
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Başaķtur- (AH), başıķtur- (AH), Yaralamak 
Bat (KB, DH), bata (KB), Derhal 
Bedük (DLT I, KB), beđük (KT), Büyük 
Bélek (DLT I), belek (DLT I, AH), Hediye 
Bér- (KT), ber- (AH, DH), Vermek 
Berü (KB), beri (DH), Beri 
Béz (DLT III), böz (DLT III, KB, AH), Bez 
Bıç- (DLT II, KB, KT), biç- (KB, AH, DH, KT), Biçmek 
Bıçaķ (KB), biçek (DLT I), Bıçak 
Big (DH), beg (DLT III, KB, AH, KT), Bey 
Bik (AH), bek (DLT I, KB) birk (AH) berk (DLT I, KB), Sağlam 
Bile (KB, AH, DH, KT) birle (DLT I, KB, AH, DH KT) bilen (DH) birlen 

(DH), İle 
Bisek (AH), besek, bezek (AH) bézek, Süs 
Biş (KB, DH), béş (DLT III, KT), Beş 
Bize- (DH), beze- (DLT III, KB, AH) bese- (AH), Süslemek 
Boġaz (DLT I), boġuz (KB, KT), Boğaz 
Bol (DH), bu (DLT III, KB, AH, DH, KT), Bu 
Bođ (DLT III), boy (DLT III), Kavim, boy 
Boyun (KB, DH, KT) boyın (DLT III), Boyun 
Buđun (DLT I), bođun (KT), budun (KB, AH), Halk 
Buldurçın (KT), budursın (DLT II), Bıldırcın. 
Bulġanuķ (KB), bulġayuķ (DLT III), Bulanık 
Bulıt (DLT I, KB, AH, KT) bulut (AH), Bulut 
Butaķ (DLT I, KT), butıķ (DLT I, KB), Dal, budak 
Büđig (KB), büdik (DLT I), Raks, oyun 
Büt- (AH, KT), bit- (KT), İnanmak 
Bütünlükün (KT), bütünlükin (KT), Elbette 
Çiçek (KB), çéçek (KT), Çiçek 
Dengiz (AH), teŋiz (DLT III, KB, AH, KT), dingiz (AH), Deniz 
Dik (DH), teg (KB, AH, DH, KT), Gibi 
Ebek (DLT I), epmek (DLT I), Ekmek 
Eđgü (DLT I, KB, KT), edgü (AH), eygü (AH), İyi 
Eksi- (AH), eksü- (KB), Eksilmek 
Elig (DLT I, KB), él DLT I, KB), El 
Elig (KB), ellig (DLT I, KT), Elli 
Emgen- (DLT I), emgeş- (DLT I), Yorulmak 
Erklik (KT), erklig (KT), Kudret 
Erti (KB), erte (DLT I, KB, AH, KT), Sabah 
Erü- (DLT III), eri- (KB), Erimek 
Esiz (KB, AH), ésiz (KT), Fena, kötü 
Esil- (AH), ésil- (DLT I), Eksilmek 
Eşek (KT), eşgek (DLT I) eşyek (DLT I), Eşek 
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Et (DLT I, KB, KT), ét, Et 
Ew (KT), ev (KB), Ev 
Ewir- (AH), ewür- (DLT I), Çevirmek 
Iđ- (KB, DLT I), ıy- (KT) ıt- (AH), ız- (AH), Göndermek 
Iġla- (KT), yıġla- (DLT III, KB, DH, KT), Ağlamak 
İnal (DLT I), ınal (KB), Beyzade 
İt (DLT I, KB, DH, KT) ıt (KB), Köpek 
İġiđ- (KB), iġit- (KT), Beslemek 
İgin (DH), egin (DLT I, KB), Omuz 
İkegü (KT), ikigü (KB), Her ikisi 
İkinçi (KB, DH) ikinç (DLT I, DLT III, KB, AH). (KT) ikindi (DLT I, KB, 

KT), ikinci 
İmdi (AH, DH), emdi (DLT I, KB, AH, KT), Şimdi 
İnden- (KT), ünden- (KT), Çağrılmak 
İrdem (AH), erdem (DLT I, KB, AH), Erdem 
İren (AH, DH), er (AH, KT), Er 
İrk (DH), erk (DLT I, KB, AH, KT), Güç 
İsen (AH), esen (DLT I, KB), Esen 
İş (KB, AH), éş (DLT I, KT), Eş 
İđi (DLT I, KB, AH, DH, KT) iźi (DH), Allah 
Ķađġuluġ (KT), ķađġuluķ (KT), Üzüntülü 
Ķahr (DH), ķahır (DH), Kahır 
Ķalķaŋ (DLT III), ķalķan (DLT I, KB, KT), Kalkan 
Ķamu (AH), ķamuġ (DLT I, KB, AH, DH, KT), Hepsi 
Ķaranġu (DH), ķaraŋķu (KB, KT) ķaraŋġu (DLT III), Karanlık 
Ķarı (DLT III, KT), ķarıġ (KB), Yaşlı 
Ķarınça (DLT III), ķarınçaķ (DLT II), Karınca 
Ķarşı (DLT I, KB), ķarşu (KB, AH, DH), Karşı 
Ķarlıġaç (DLT II), ķarġılaç (DLT II), Kırlangıç 
Ķađġu (DLT I, KB, AH, KT) ķayġu (DH) ķazġu, ķasġu (AH), Kaygı 
Ķāşġar (KB, AH), ķaşǾar (AH), ķaşķar (AH), Kaşkar ili 
Ķawuķ (DLT I), ķavuķ (DLT III), Sidiklik 
Kéç (DLT III), keç (KT), Geç 
Keldür- (KB, KT), ketür- (AH, KT), Getirmek 
Kemi (DLT III, KT) gemi, kimi (DLT III), Gemi 
Keđ (DLT I, KB, AH, KT), key (KT), Çok 
Ķısġa (KB), ķısķa (KT), Kısa 
Kiçe (KB, AH, DH), kéçe (DLT III, KT), Gece 
Kiçig (KB, AH, KT), kiçik (DLT I), Küçük 
Kiđin (KB, AH, KT) kiyin (DH), Sonra 
Kin (DH), kim (DH, KT), “ki” edatı 
Kindü (AH), kendü (DLT I, KB, AH, KT), Kendi 
Kiŋ (DLT III, KB, AH), keŋ (KT), Geniş 
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Kirek (AH, DH), kerek (KB, AH, KT), Gerek 
Kis- (DH), kes- (DLT II, KB, AH, KT), Kesmek 
Küsüş (KB, KT), küşüş (KB, KT), Değerli 
Küzgü (AH), küzeŋü (KB), Ayna 
Küy- (KB, AH), köy- (DLT III, DH), Yanmak 
Laçin (DLT I, KB), laçın (KB), Şahin, yiğit 
Ma (DLT III, KT), mah (DLT III), İşte 
Mengü (KT), meŋgü (DLT III, KB, DH, KT), Ebedî 
Miŋ (AH), min (KB, AH, DH) men (DLT I, KB, AH, KT), Ben 
Min- (KB, DH, KT), mün- (DLT III, KB, KT), Binmek 
Mu (DLT III, DH), mü (DH), Soru edatı 
Muķır (KB, DH), muķirr (AH, KT), Söyleyen 
Munça (AH), munca (AH), Bunca 
Mundaķ (DH), mundaġ (KB, DH), Böylece 
Ne (DLT III, KB, AH, DH, KT) né (DLT III, KB, AH, DH, KT) ni (DLT III, 

KT) nü (DLT III, KT), Ne, niçin 
Nerse (KT), nérse (KT), Şey 
Nelük (DLT I, KB, AH, KT) neçük (DLT I, DH, KT) niçük (DH), Nasıl 
Neteg (KB, KT), netek (DLT I, AH) netük (DH), Nasıl 
Nice (AH), niçe (AH, DH), Nice, nasıl 
Nime (AH, DH), nimerse (AH), Nesne 
Oġul (DLT I, KB, AH, DH, KT) oġlan (KB, DH, KT), Oğlan 
Oĥşa- (DLT I), oķşa- (KB), Okşamak 
Oķıçı (KB), oķıġçı (KB), Davetçi 
Oķu- (AH, DH), oķı- (DLT III, KB, AH, KT), Okumak 
Olar (KT), anlar (KT), Onlar 
Oltur- (KT), oldur- (KB, KT) , Oturmak 
Orun (KB, AH, DH, KT) orum (DLT I), Yer 
Samursak (DLT II), sarmusak (DLT II), Sarmısak 
Saŋa (DLT III, KB, AH, DH) saŋar (KB) sana (KT), Sana 
Sandvaç (KB), sanduvaç (DLT II), Bülbül 
Sav (KT), saw (DLT III, KT), Söz 
Sawuķ (KT), saġuķ (DLT III), soġıķ (KB), Soğuk 
Sekiz (KB, KT), sikiz (DH) sekkiz (DLT I) sikkiz (DH), Sekiz 
Semiz (DLT I, KB), semüz (KT), Semiz 
Sew- (DLT II, KB, KT) siv- (AH) sev- (AH) söy- (DH), Sevmek 
Sewinç (DLT III, KT) sevinç (AH), Sevinç 
Sézig (KT), sézik (DLT I), sizik (KB), Sezme 
Sılıġ (AH), sılıķ (AH), Güzel 
Sın (DLT III), sin (DLT III), Mezar 
Sınaġ (KT), sınaķ (KT), Sınav 
Sıŋuķ (DLT III), sınuķ (KB, DH), Kırık 
Sırıçġa (DLT II), sırınçġa (KB), Sırça 
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Siler (KT), sizler (DH, KT), Sizler 
Sini (KB), sin (DLT III, DH) sen (DLT I, KB, KT), Sen 
Sit- (DLT II), siđ- (DLT III), İşemek 
Suŋķur (KB), soŋķur (DLT III), Bir kuş adı 
Sut- (DLT II), suđ- (DLT III, KT), Tükürmek 
Suw (DLT III, KB, KT), suv (AH), su (AH, DH), Su 
Süçig (KB), süçik (DLT I), süçük (DH), süçüg (KT), Tatlı 
Süđre- (DH, KT), süđrü- (KT), Sürümek 
Süŋek (AH), süŋük (DLT III, KB, AH, KT) süngek (DH), Kemik 
Şış (DLT I, DLT II), şiş (KB), Şiş 
Taķuķ (DLT II), taķaġu (DLT I), Tavuk 
Tamır (DLT II), tamur (DLT I, KB, DH, KT), Damar 
Tamuġ (KB, DH, KT) tamuķ (DH), Cehennem 
Tanı- (DH), tanu- (KB), Tanımak 
Taŋrı (KT), Teŋri (DLT III, KB, AH, DH, KT), Tiŋri (DH), Tanrı 
Tatıġ (DLT I, KB, AH) tatıķ (AH), Tat 
Tavar (AH), tawar (DLT I, KB, KT), Mal 
Teve, tewe, tewey (DLT III) tive (KB, DH) Deve 
Telbe (KT), telwe (DLT I, KT), tilbe (DH), tilve (KB), Deli 
Tıl (DLT I, DLT III) til (KB), Söz 
Ti- (KB, AH, DH), te- (DLT III, KT), Demek 
Tig (AH), teg (KB, AH, DH, KT), Gibi 
Tigme (DH), tegme (KB, KT), Her, herbir 
Tip- (DH), tép- (DLT II, KB, KT), Tepmek 
Tir- (KB, AH, DH) ter- (AH), Dermek 
Tirgür- (DLT II, KB, KT) tirgüz- (AH), Toplamak. 
Tirnek (KB), térnek (DLT I), Dernek 
Tirsgek (DLT III), tirsek (KT), Dirsek 
Tış (DLT III), tiş (KB, AH), Diş 
Titig (KB), titik (DLT I), Çamur 
Tođ- (DLT III, KB, AH) toy- (DLT III, AH, DH), Doymak 
Tofraġ (DH), tofraķ (AH, DH) topraķ (DLT I, KB, AH, KT), Toprak 
Toġrı (DH), toġru (KB), Doğru 
Toķsan (DH, KT), toķsun (DLT I), Doksan 
Törtilenç (AH), törtinç (KB) törtünçi (KB, DH), Dördüncü 
Tumlıġ (KB), tumluġ (DLT I), tum (DLT I), Ilık 
Tutaşı (DLT I), tutşı (DLT I), Komşu 
Tuzaġ (AH), tuzaķ (DLT I, KB, AH), Tuzak 
Türkçe (KB), Türkį (KB), Türkçe 
Uçmaħ (DH) uçmaķ (DLT I, KB, DH) uçtmaħ (KB) uştmah (KT) uşmaġ 

(KT), Cennet 
Uđu (DLT I), uđķu (KB, KT), u (KB), uyķu (DH), Uyku 
Uluġ (DLT I, KB, AH, DH, KT) uluķ (DH), Yüce 
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Umunç (DLT III, KB, AH) umınç (DLT I, KT). (KB, AH), Ümit, istek 
Uruķ (KB, DH), urķ (DLT I), Soy 
Uwut (DLT I, KT), uvut (DLT I, KB, AH), ut (AH), Ut, tasa, haya 
Üçünçi (DH), üçünç (DLT I, DLT III, KB, AH), Üçüncü 
Ügi (DLT III, KT), ühi (DLT I, DLT III), Baykuş 
Ügür (KB), ögür (KT), Topluluk 
Üşkür- (DLT I), üşgür- (KB), Hatırlamak 
Üzere (DH), üzre (DH), Üzerinde 
Yafuz (DLT III), yaw/(ı)uz (KT), yavuz (KB), ya’uz (AH) Yavuz, yaman 
Yaġdur (KT), yaġtur- (KT), Yağdırmak 
Yaķşı (KB), yaĥşı (DLT III, AH, DH, KT), Güzel 
Yalġuz (DH, KT), yaŋluz (KT), yalŋus (DLT III) yalŋuz (KB), Yalnız. 
Yapurġaķ (DLT III, KT) yapraķ (KT), Yaprak 
Yaruġluķ (KB), yaruķluķ (DLT III, KT), Nurlu 
Yazuġ (AH), yazuķ (DLT III, KB, AH, DH, KT), Günah 
Yédi (KT), yéti (KT), yetti (DLT III), Yedi 
Yel (AH, KT), yil (KB, AH, DH), yél (DLT III), Yel 
Yeme, yime (KB, AH, KT), yine (AH), Yine 
Yeŋi (DLT III), yaŋı (KB, AH, KT), Yeni 
Yepüş- (KT), yapuş- (KB, AH, DH, KT), Yapışmak 
Yér (DLT III), yer (KT), yir (KB, AH, DH), Yer 
Yigirme (DLT III, DH) yigirmi (DH), Yirmi 
Yém (DLT III), yim (KB), Yem 
Yinçge (KB), yinçke (KB, KT), İnce 
Yıp (DLT III), yip (KB, KT), İp 
Yigne, yiŋne, İğne 
Yitig (DLT III), yiti (KB, KT), Keskin 
Yitimiş (DH), yitmiş, Yetmiş 
Yitük (DLT III, AH), yitik (AH), Kayıp 
Yoķlıķ (DH), yoķluķ (KB, AH), Yokluk 
Yorınça (DLT III), yorınçġa (DLT III), Yonca 
Yük (DLT III), yüg (KB), Kuş tüyü 
Yund (DLT III), yond (KB), At 
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1930’LU YILLARDA TATAR EDEBİYATI 

Yrd. Doç. Dr. Alsu KAMALIEVA* 

Tatar edebiyatının tarihi sürecinde 1930’lu yıllar çok farklı bakış açı-
larıyla yorumlanabilmiştir. Bu dönemi kimileri çok özgürlükçü ve sosyal 
içerikli eserlerin verildiği bir dönem olarak tanımlarken, bir başka kesim 
ise aynı dönem için şahıs kültü ve ideolojik baskıların yoğun olarak ya-
şandığı sanat ve edebiyatın dar sınırlarda temsil edildiği bir dönem ola-
rak tanımlar. Halbuki 1930’lu yıllar Tatar edebiyatı ideolojik yaklaşımla-
rın dışında ele alınıp incelenmelidir. Bu dönem Tatar edebiyatının, özellik-
le nesir ve dram; nazım ve poem alanlarında sosyal içeriğiyle beraber sa-
natın da ortaya konduğu önemli bir geçiş dönemi olduğu görülür. Konula-
rı itibariyle ise 1930’lu yıllar, dönemin ilk yarısında savaştan ve kahra-
manlıktan, ikinci yarısındaysa sabandan ve oraktan ama bunun yanı sı-
ra hızlı bir şehirleşmeden söz eder. 1930’lu yılları kısmen romantizmin et-
kisinde ama günlük yaşamı da değerlendirebilen çok sayıda eserin veril-
diği, modern Tatar edebiyatını bugünlere taşıyan en önemli hazırlık döne-
mi olarak değerlendirebiliriz. 

Anahtar kelimeler: 1930’lu Yıllar, Tatar, Edebiyat, Nesir, Nazım, Dram. 

Tatar Literature In 1930s 
1930s in Tatar literature have been appreciated in the process of his-

torical devlopment in different point of views. Some define this term to be 
a term in which literary works with free and social themes while some ot-
hers define just the contrary. Whereas Tatar literature should be analy-
zed away from ideological approaches. This term is regarded to be an im-
portant transition term in which art is focused together with prose, dra-
ma, and poetry with social subject matters. In theme the subject matters 

                                                           
* Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi. 
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were on a legends and war the first half of 1930s whereas the second 
half the subject was urbanization. At the same time it was the most im-
portant era of Tatar literature in the way of the preparation of modern Ta-
tar literature. 

Key words: 1930s, Tatar, Literature, Prose, Poetry, Drama. 

1930’lu yıllar Tatar Edebiyatı belki de bugüne kadar yeterince ince-
lenmemiştir. İlk başlarda 1930’lu yıllar sosyalizmin başlangıcı, memleke-
ti endüstri alanında ilerletmek, köylerde kolhozlar kurmak, medeniyet 
alanında büyük başarılara ulaşma, halklar arasında gerçek dostluk, 
kardeşlik, işbirliği dönemi olarak, sadece iyi yönlerden değerlendirilip, 
pembe bir şekilde gösterildi. 

Daha sonraları ise 30’lu yıllar şahıs kültü dorukta olan, azınlıklara 
karşı soykırım uygulanan, binlerce ilim adamı ve aydının yok edildiği, 
memleketi fakirlikte bırakan karanlık bir dönem olarak değerlendirildi. 
Dolayısıyla bu dönem değerlendirilirken bir uçtan öbür uca atlama göz-
lemlendi. Aslında bu dönem edebiyatının iyi yönleri de kötü yönleri de 
ele alınmalıydı, çünkü her dönem, halkın geçtiği tarihi yolun bir halkası-
dır. 

1930’lu Yılların Tatar Edebiyatına Genel Bir Bakış 

Bu yıllar Tatar halkı için çok zor ve karmaşık bir dönem olmuştur. 
Toplumu daha da iyi bir konuma getirmek için insanların içtenlikle ça-
lışma isteği, geleceğe olan güvenleri, coşkuları inkâr edilemez. Şehirler, 
fabrikalar kurulur. Yaşam tarzındaki bu köklü değişim edebiyata da 
yansır. Çalışma hırsı ve kahramanlık konuları edebiyatta yer almaya 
başlar. İçerik ve tasvir yöntemleri kökten değişir. Söz sanatı hayata ve 
inşaatlara yaklaşır, artık bu konular işlenir. 

1930’lu yılları Tatar Edebiyatı’nda en önemli değişimin “geçmişi yok 
sayarak yeniyi kabul etmeye çalışmak” olduğunu söyleyebiliriz. “Deği-
şim” edebiyatın asıl amacı olmaya başlar. Memleketi yöneten Komünist 
Parti, edebiyatın ve sanatın halkın üzerinde büyük etkisi olduğunu bildi-
ğinden, bunu kendi siyasetleri için kullanmayı amaçlar. 

1932 senesinde, VKP(b)1 Merkez Komitesi’nin “edebiyat-sanat kurum-
larının değiştirilmesi hakkındaki kararı”na dayanarak, Yazarlar Birlikleri 
dağıtılır. “Ataka”2 ve “Yangalif” dergileri yerine 1933 senesinin başında 
“Sovyet Edebiyatı” dergisi çıkmaya başlar3. 1934 senesinin 25-29 Hazi-
ran’ında Kazan’da Tatar yazarlarının I. Kurultayı yapılır4. Çok katılım 
                                                           
1 Rusya Komünistiler Partisi. 
2 “Hücum”. 
3 İstoriya Tatarskoy Sovetskoy Literaturı, “Nauka” Kitabevi, Moskva, 1965, s. 213.  
4 a.g.e., sayfa 517. 
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olan bu kurultayda G. Rizvanov, G. Gali, G. Nimati, R. İşmorat, K. Tin-
çurin, F. Kerim de konuşma yapar5. 

Milli bölgelerde geçen Kurultayların sonucu Moskova’da değerlendiri-
lir. 1934 senesinin Ağustos’unda SSCB yazarlarının I. Kurultayı topla-
nır. Tatar Edebiyatı hakkındaki tebliği Yazarlar Birliği Başkanı Kavi Nec-
mi sunar6. 

SSCB halkları, ayrıca Rus Edebiyatı’nın geçmişi ve 1917 senesinden 
sonraki gelişmesiyle ilgili konuşmayı ise ünlü yazar Maksim Gorki yapar. 
Yazar konuşmasında tüm cumhuriyetlerin milli edebiyatlarının ortak 
ideoloji etrafında bir araya gelmesi ve yakınlık hissetmeleri gerektiğinden 
bahseder. Buna karşılık sadece dil bakımından farklı olabileceklerine 
vurgu yapar ve ilk kez bu toplantıda “Sovyet edebiyatı” kavramının teme-
li atılır7. 

30’lu yılları daha iyi anlayabilmemiz için bu dönemi hazırlayan 1920’-
li yıllara genel olarak bir göz atmamız gerekir. 20’li yıllarda yazarlar, ede-
bi gruplara, sınıflara bölünmüştü. Yani proleter yazarlar, köyden çıkan 
yazarlardan ve ayrıca 1917 senesine kadar yazmaya başlayan burjuva ve 
aydınlar neslinden gelenlerden ayrı yerde tutulurdu. Yazarlar Kurulta-
yı’ndan sonra durum değişir. Çünkü herkes artık “Sovyet Yazarları” ola-
rak adlandırılmıştır. 

Fakat bu değişimde Ayaz İshaki gibi “vatan haini” olarak tanımlanan 
ünlü yazar8; Fatih Emirhan, Derdimand, Sagit Remiyev gibi “burjuva ya-
zarlar”9 edebiyattan uzak bırakıldılar. 

Ama ülkedeki maddi başarılar, halka da edebiyata da rahatlık getir-
miyordu. Özel mülkü yok etmek, parayı, tüm gücü askeri ve büyük en-
düstrilere bağlamak, sözde işçiler hâkimiyetini oluşturma sürecinde Sta-
lin’in tek hükümdarlığına yol açmak 30’lu yılların ikinci yarısında akıl 
almaz repressiye10lere neden oluyor, halkı köle durumuna düşürüyordu. 

Başka milli yazarlarla birlikte Tatar şair-yazarların da methiyeler oku-
duğu Dneproges, Metropiliten, İdel-Don kanalı gibi büyük yapılar, kurum-
lar, iftira atılarak haksız yere yakalanan insanlara ceza verme yerlerine 
dönüştüler. İnsan kaderi bir anlamda casusların hareketine bağlıydı. 

Stalin rejiminin zorluklarını halk üstleniyor, hiç kimse kendini güven-
de ve huzurlu hissedemiyordu. Komşuları, tanıdıkları, akrabaları insan-
                                                           
5 a.g.e., sayfa 221. 
6 A. G. Ehmedullin, F. G. Galimullin, T. N. Galiullin, F. E. Ganiyeva, N. G. Yuziyev, Edebi-

yat, Megarif Kitap Neşriyatı, Kazan, 2005, s. 14. 
7 a.g.e., sayfa 472. 
8 İshakıy, Gayaz: Zindan. Iskermeler. Hezerleüçi: Lena Gaynanova, Henüz Mehmütov, Ka-

zan, 1991, s. 661-662. 
9 Nurullin, İbrahim: “Fatih Amirhan: 1886-1926” 1988, Kazan, sayfa 24. 
10 Stalin döneminin baskısı. 
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ları “siyasi yönden güvenilir değil” diye ihbar edebiliyor ve bunun sonu-
cunda insanlar hapis ve ağır cezalar alabiliyordu. 

Ülkenin iktisadi ve askeri gücü halka bolluk ve rahatlık getirmiyordu. 
Çeşitli bahanelerle vergiler her sene artıyordu. 

Bu süreçte zengin ve köklü tarihi olan Tatar halkı da büyük kayıplar 
veriyordu. On sene içinde Tatar alfabesinin değişmesi, yazılı basının 
azaltılması, Tatar okullarının kapatılması gibi eylemler yetmiyormuş gibi 
yetenekli üretken âlimler, sanatçılar yok edilmeye başlandı. Stalin, Tatar 
aydınlarını da en acı bir şekilde cezalandırdı. Alimcan İbrahimov, Cemal 
Velidi, F. S. Kazanlı, Mahmut Galev gibi yaşları ilerlemiş yazarlarla bir-
likte, Sovyet hâkimiyetine samimi bir şekilde hizmet veren yazarlar; Fet-
hi Burnaş, G. Tolımbay, L. Gıylmi, askeri komiser Şamil Usmanov, 
marksist-tenkitçiler Alimcan Nimati, G. Gali’yle birlikte genç şair Aziz 
Möhemmetşin ve başka birçok yazar suçsuz yere zarar gördüler. Kerim 
Tinçurin’i Sovyetleri överek yazdığı piyesleri de kurtaramıyor11, Hasan 
Tufan12, İbrahim Salahov gibi önemli yazarlar sürgüne gönderiliyordu. 
Bu sıkıntılı seneler insanları psikolojik yönden çok kötü etkiliyordu. 

Edebiyattaki boşluğu orta düzeydeki amatörler doldurmaya başlamış-
tı. O senelerde Sovyet rejimini öven, savunan, mücadeleye, kan dökmeye 
çağıran, milliyetçiliği eleştiren, edebi yönü zayıf birçok eser yazılmıştır. 
Kimi yazarlar hayatta kalabilmek için, kimileri de karınlarını doyurabil-
mek için Stalin’i alkışlamak zorunda kaldılar. Dine karşı propaganda 
devlet siyaseti olarak yapılıyordu. Ama ne kadar kıskaç altına alınırsa 
alınsın, Tatar Edebiyatı hayatını devam ettiriyordu. 

Peki bu olağanüstü zor şartlarda, baskı altında, milli kimliğin kaybol-
mamasının nedeni neydi? 

Birkaç önemli neden: 
- Tatar Edebiyatı’nın geçmişlerden gelen realizm gelenekleri ve XX. 

yüzyıl başlarındaki yükseliş birçok nesil yazarlar için büyük bir dayanak-
tı. 

- 1917 senesine kadarki Tatar Edebiyatı’nda Ayaz İshaki, Alimcan İb-
rahimov, Derdimend, Fatih Emirhan, Şerif Kamal, Aliasker Kamal gibi ka-
lem erbabının olması, çoğunun yirmili ve otuzlu yıllarda da sanatlarını de-
vam ettirmeleri Tatar söz sanatının aşırı kayıplara uğramamasına neden 
oldu. 

- Bu dönemde Tatar Edebiyatı hala genç kalemleri çeşitli bölgelerden 
kendine çekiyor ve topluyordu: Orenburg’dan Musa Celil, Sararov bölge-
                                                           
11 Mansur Hesenov, Aleksandr Afanasyev; “Tatarlar Hezirgi Dönyada”, Halıkara Fenni-Ga-

meli Konferentsiye Materialları, s. 147. 
12 Minnigul Miftahova; “Poeziya Hasana Tufana 60-80-gg. XX veka: Problemı Liriçeskogo 

Geroya, İnstitut Yazıka”, Literaturı I Iskusstva Akademi Nauk Respubliki Ki Tatarstan, 2005, 

s. 89. 
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sinden Adel Kutuy, Tambov civarlarından Hadi Taktaş, Başkortstan’dan 
Mirsey Emir, Fatih Kerimler bu isimlerden birkaçıdır. 

1930’lu Yıllarda Tatar Nesir ve Dramı 

1905 senesi inkılâbının uyandırdığı milli bilincin gelişmesini hiçbir 
şey durduramadı. Tatar halkının geçmişine olan bağlılığı ve o dönemi 
anlama tutkusunu hiçbir şey engelleyemiyordu. Musa Celil, “Altın Saç” 
(1935-1941), “İldar” (1940) gibi kahramanlık temeline yerleştirdiği eser-
lerini, librettolarını yazıyor13, 1939 senesinde halk efsanesinden esinle-
nerek yazdığı “Tülek Batur” eserini, 1940’lı senelerde Roma’daki kölele-
rin hayatını konu eden “Spartak” trajedisini tamamlıyor, o yıllarda “İde-
gey” oemini14 kitap olarak bastırmaya hazırlanıyordu. 

Mehmet Galev de bu dönemde çok önemli eserler yazıyordu. “Bolgan-
çık Yıllar”15 (öbür adı “İl Tınıç iken16) “Muhacirler” (öbür adı “İl Örikken-
de”17) gibi eserleriyle yeni dönem tarihi romanına büyük katkıda bulunu-
yordu. “Kanlı Damgalar” isimli bu epopesi, dört kitaptan oluşup, halkın 
yaşadığı ağır dönemi, zorluklarını konu ediniyordu. Ama bu düşüncesi 
tamamen gerçekleşemiyordu. Bu eserin iki cildi Moskova’da 1931 ve 
1933 senelerinde Rusça olarak basıldı. Bu eserde, 1877 senesinde İdil 
boyu halklarının yaşadığı açlık, yaşanan kötü olaylar; yüzyıllar boyunca 
korku içinde yaşayan köy halkının, halk sayımı alınmasını tekrar vaftiz 
etme hazırlıkları olarak yorumlayıp baş kaldırması ve Türkiye’ye kaçma-
ya çalışması; onların yolda ve yabancı topraklarda yaşadığı olaylar anla-
tılıyor. Ama şahıs kültü dönemi Mehmet Galev’in bu plânlarını gerçek-
leştirmesine engel oluyor. 

Kişi kaderini daha geniş şekilde tasvir etmeye çalışmak, milli edebiya-
tı daha geniş bir şekilde anlatmaya ve halkın hayatında yer alan önemli 
vakaların konu edilmesine imkân tanıyor. Mesela, bu konuları içeren 
eserler arasında, Alimcan İbrahimov’un “Beznen Könner”18 adlı romanı-
nın ikinci baskısı, Şerif Kamal’ın “Matur Tuganda”19 romanı, Ömer Be-
şirov’un “Sivaş”, Mirsey Emir’in “Agidel”, Adel Kutuy’un “Tapşırılmagan 
Hatlar20” isimli hikâyelerini sayabiliriz. 

Bu dönem Tatar edebiyatında çağın talebiyle, memleketi koruma ko-
nusu ana temalardan biri oluyor. 
                                                           
13 Tatar Sovyet Edebiyatı, 10 klass öçen derislik, Kazan, 1975, s. 174. 
14 Nazım, uzun şiir. 
15 “Karmaşık Yıllar”. 
16 “Memleket Rahat (sakin)ken”. 
17 “Memleket ürkerken”. 
18 “Bizim Günler”. 
19 “Güzel Doğarken”. 
20 “Gönderilmemiş Mektuplar”. 
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Mirsey Emir 30’lu yılların başında yazdığı “Sugış Çorı”21 ve “Ayak” 
isimli hikâyelerinde; “Hismatullin’in Manevrada Kürgenneri”22 hikâyele-
rinde savaş konularına mizahın da katıldığı ilginç vakıaların büyük bir 
ustalıkla kurgulandığı görülür. 

“Bir Mehebbet Tarihi”23 (1933), “Hospitalde” (1938) hikâyelerinde Af-
zal Şamov ise iç savaş dönemini anlatıyor. 

“Bir Mehebbet Tarihi” adlı hikâyede Kızıl Asker Nurullah’ın güzel kız 
Rabia’ya olan aşkı, ama kızı düşmanın gönderdiği casus olarak düşün-
mesi ve bu yüzden oluşan maceralı ve komik olaylar anlatılıyor. Kahra-
man, savaşta bir elini kaybetmiş, ayağını yaralamış olsa bile, hiçbir şey 
için pişmanlık duymadan ilk aşkı olan Rabia’yı özleyerek yaşıyor, kendi-
ni bununla avutuyor. 

Otuzlu senelerde yazılan eserlerinde Afzal Şamov çok sert içerikli ve 
karmaşık vakıaları melodram ve lirik boyalar yardımıyla tasvir ediyor. 
Aynı zamanda onun eserlerindeki konuların kan dökülme ve sınıflar ara-
sı mücadeleyle sınırlı kalması, yazarın sanat ufkunu sınırlıyor ve aynı 
şeyleri tekrarlamaya götürüyor. 

İç savaş dönemi vakaları “Sivaş” poveste24nde geniş bir şekilde anlatı-
lıyor. Ömer Beşirov kendisinin de katıldığı 1920 senesindeki Vrangel’i 
Kırım’dan çıkarma savaşını anlatıyor. Yazar, savaşın zorluğunu, her 
adımda ölüm tehlikesi olan yerlerde ve soğuk sularda gezen haberciler, 
cesur Mitriçev, zeki Danilov, askere alınınca oğlunu özleyip yaşayan Ah-
medi Amca ve çalkantılı olaylara istemeden karışan köylü delikanlı Şem-
si tipleri aracılığıyla tasvir ediyor. 

“Sivaş” povesti acımasız dönem hakkındaki en başarılı edebi hatıra-
lardan biri olmuştur. 

İç savaşın yankıları uzun süre dramda da, şiirde de sürdü. 
Taci İzzet’in “Beşbülek”25 (1938), “Yalkın” (1938) piyesleri bunun ör-

nekleridir. Bununla birlikte yeni dönem kahramanları da meydana gelir. 
Bu dönem eserlerinde kılıcın, tüfeğin yerini saban, orak alır. Kolhozda, 
fabrikadaki öncülerden bahsedilir. Fakirler, sıradan vatandaşlar, taşra-
dan gelenler edebiyatın ana temasını oluştururlar. 

Şerif Kamal, dramlarının çoğunda o dönemin çatışmalarına, yeni bir 
hayat kurarken ortaya çıkan zorluklara yer veriyor. “Kozgınnar Oyasın-
da”26, (1929), “Tavlar”27 (1931), “Gabbas Galin” (1934) bu türdeki eserle-
rindendir. 
                                                           
21 Savaş dönemi. 
22 “Hismatullin’in manevrada gördükleri”. 
23 Bir Aşk Hikâyesi. 
24 Uzun hikâye. 
25 “Beş Hediye”. 
26 “Kuzgunlar yuvasında”. 

234



ALSU KAMALIEVA / 1930’LU YILLARDA TATAR EDEBİYATI 7

“Agidel” (1935) povestinde Mirsey Emir ise köydeki köklü değişimler-
den bahseder. 

Adel Kutuy’un “Tapşırılmagan Hatlar”28ı (1935) birkaç nesle yeni ah-
lâk kuralları ve insanlar arasındaki ilişkilerin saflığı için mücadele edil-
mesi yolunda ilham kaynağı oldu. Büyük şehre gelen köy kızı Galiye ha-
yatın tüm zorluklarından geçiyor. Eserde kızın temiz ve samimi hislerini 
ayak altına alan İskender’in alçak ve ahlâksız bir adam olduğu açığa çı-
kartılıyor. Ama hayata bağlanmak ve aşk duygusu zorlukların üstesin-
den gelmeye yetiyor. Eserde, Galiye iç ve dış güzelliğini koruyarak ayak-
larının üzerinde daha da sağlam durmayı başarmıştır. 

“Gülzade” (1940) dramında Rıza İşmurat mülayim bir Tatar kadını ti-
pini yaratıyor. Onun özgürlüğü için mücadelesini güzel bir şekilde tasvir 
eder. Fatih Hüsnü ise “Ormanda” komedisiyle mizah türünü yeni şartla-
ra uyarlamaya çalışır. 

30’lu senelerde Tatar Edebiyatında aydınların hayatını anlatan eser-
ler de yazılır. Fatih Hüsnü’nün “Profesörün Trajedisi” (1932), “Porte” 
(1933), Kerim Tinçurin’in “Mercanlar”ı (1935-1937) bunlardan birkaçı-
dır. Bu eserlerde aydınların hayatı psikolojik analizler aracılığıyla anlatı-
lır. 

Bu eserlerin hepsinde ortak düşünce aynıdır. Aydınlar kendilerine in-
kılâbın getirdiği mutluluğu, sevinçleri zorlukla kabul ederler, ama haki-
katleri anlayınca yeni bir hayat kurarlar, vatana doğru bir şekilde hizmet 
etmeye başlarlar. 

Bu dönem Tatar yazarlarının çoğunluğu güzel bir geleceğe içten ina-
narak yazmışlardır. 

Şahıs kültü faciaları sonucunda Kerim Tinçurin’in “Mercanlar” hikâ-
yesi ancak 1960 senesinde basılabildi. Bu eserinde yazar, Süleyman 
isimli talebenin kanla ve ihanetle dolu karmaşık hayatta kendi yerini 
aramasını psikolojik doğrulukla tasvir eder. 

Tüm bunlar değerlendirildiğinde 1930’lu yıllarda Tatar Edebiyatı’nda 
nesir ve dram türünün büyük oranda yenileştiği ama edebiyata resmi ide-
olojinin zorla soktuğu sınıf çatışmaları konusunun türlerin gelişmesine en-
gel olduğu görülür. Yazarlar ‘Sovyet Edebiyatı’ kavramının insanları bir-
birlerine düşman etmek için uydurulan talimatlar olduğunu yavaş yavaş 
anlıyordu. 

Bu ideolojiye içten inanan birçok yazar, eserlerinde sınıf düşmanları-
nı aramakla meşgul olup, sanatsal gelişmelerini sınırladılar. R. İlyas’ın 
“Gorizont”29 (1934), Hatip Gosman’ın “Yusuf” (1937) povestleri, G. İdelle’-
nin “Devlet Bedriyev” (1937) piyesleri bunun örnekleridir. 
                                                                                                                                        
27 “Dağlar”. 
28 “Gönderilmemiş mektuplar”. 
29 “Ufuk”. 
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Hayatın her yönünde, katmanında Sovyet hâkimiyetinin düşmanları-
nı aramak, onların hileli düşüncelerini, kolektivizmi yok etme hakkında-
ki hayallerini ortaya çıkarmak, zengin köylüleri ve onların yurt dışında 
yaşayan hafiyeci taraftarlarını ifşa etmek; hapse atmak gibi konular, dö-
nemim klasik eserleri diyebileceğimiz Şerif Kamal’ın “Matur Tuganda”, 
Fatih Kerim’in “Cidençe Miç”30, Mirsey Emir’in “Agidel”, “Taci İzzet’in 
“Maktavlı Zaman”31 eserlerinde de işleniyor. Bu eserlerde işlenen ortak 
tema, “fakirler arasından çıkan kahramanlar her zaman başarılı olur” 
düşüncesidir. 

Bu dönem eserlerin neredeyse hepsinde de onlarca tip, karakter bü-
yük bir ustalıkla tasvir edilir. 

Sonuç olarak: bu dönemde basılan nesir ve dram eserlerinde, tüm zor-
lukları, sıkıntıları yenen; gururunu, vicdanını ve halkına olan doğruluğunu 
koruyabilen kahramanlar merkezdeydi. 

1930’lu Yılların Tatar Edebiyatında Nazım 

Otuzlu yıllar Tatar şiiri, Hasan Tufan, Musa Celil, Salih Battal, Şeyhi 
Mannur, Fatih Kerim, Sibgat Hekim, Ehmet Feyzi, Nur Bayan, Ahmet 
Yerikey, Galim Möhemmetşin, Muhammet Sadri gibi farklı nesil ve yöne-
liş temsilcilerinden meydana gelmektedir. Nekıy İsenbet, Adel Kutuy, Ka-
vi Necmi gibi edebiyatçılar farklı türlerde yazmaya başlasalar bile, şiirde 
bir kopukluk gözlenmemektedir. Köyde ve şehirdeki yenilikler, yapılar şi-
irde konu ediliyor. Nazım şeklinde yazılan röportajlar, marşlar, halk şar-
kısı gibi türler bu dönem nazmında dikkat çeken konu başlıklarıdır. 30’-
lu yıllarda, birçok şairin şiirinden oluşan almanaklar, derlemeler basıl-
mıştır32. (Tözü Könnerinde”33, 1929; “Tözü Barrikadalarında34, 1931 vs.) 

Bu eserlerin çoğu kafiyeli nesre benzemiş olsa bile, onlarda dönemin 
ruhu yansıtılıyor. Bu dönemin yetenekli şairleri gazetedeki makaleleri bi-
le şiire dönüştürüp yazarlar. 

30’lu yılların şairi S. Battal “Batıy Hanga Hat”35 isimli yasaklanan, 
ancak 1993 senesinde basılan eserinde, yazdıklarının çoğunun arşivler-
de saklandığından bahseder. 

30’lu seneler şiirinin en büyük yanlışı, insanı ve onun iç dünyasını hiz-
met sloganlarıyla değiştirmek, birey yerine topluma önem vermek, yukarı-
dan gelen emirleri canı pahasına yapmaya çağırmak, İslam dinini ve ho-
caları aşağılamak, aydınları hor görmeye çalışmaktı. 
                                                           
30 “Yedinci Soba”. 
31 “Övülen zaman”. 
32 Edebiyat, XX Yöznin 30-90 Yıllarda Edebiyat, Kazan, 2005, s. 21. 
33 “İnşaat günlerinde”. 
34 “İnşaat barikatlarında”. 
35 “Batu Hana Mektup”. 
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Biz bunu Hadi Taktaş’ın şiirlerinde de açıkça görüyoruz: 

Ben hayattayım, komşu teyze, 
Köyünüzden yine geçerim 
Özlemle söylemeniz için 

Mollanızı dövüp giderim36 

Tüm bunlara rağmen inci taneleri gibi şimdiye kadar ilahi gücünü 
kaybetmeyen şiirler de vardır. Hasan Tufan’ın “Ak Kayın” (1933), Ahmet 
Feyzi’nin “Umırzaya”37 (1933), Musa Celil’in “Sagınu”38 (1936), Sibgat He-
kim’in “Yuksınu”39 (1938) gibi bestelenmiş şiirlerinde, insanların hisleri, 
özlemleri, öfkeleri halk edebiyatı unsurlarına dayalı günlük yaşam araç-
ları aracılığıyla yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Fatih Kerim, “Yemli Dim Dulkınlana”40 (1938), “Kimge Söylim Sirleri-
mi”41 (1938), “Süz Bilen Yaratam Dime”42 (1941) gibi ezgili, dertli, özlem 
dolu, yavaş, neşeli de olan lirik şiirlerinde insanın hislerini anlamaya ça-
lışıyor. 

Ahmet Feyzi, “Almalarnın yaktı kızıllıgı”43 (1937), “Köyme cırı”44 
(1938), “Kır kazları” (1940) gibi güzel lirik şiirlerde insan ile tabiat ara-
sında yakınlık arıyor, insandaki özellikleri tabiatla bütünleştiriyor. 

30’lu yıllarda Hasan Tufan çok yönlü arayışlar içerisinde oluyor. Şiir-
lerinin bazılarında hayatın gerçekleri ve yaşam felsefesi üzerine yoğunla-
şıyor (“Oçraşırbız eli”45, 1940). Kişiyle tarih arasındaki ilişkileri anlamaya 
çalışıyor (“Uzıp Barışlıy”, 1939; “Kümilgen İzler İsteligi”46, 1939; “Taşkent 
Bağlarında” 1939). Tatar nazmını geleceğe umutlarla dolu şiirlerle zen-
ginleştiriyor. 

Tatar toplumunun tarihi süreci, iyilikle kötülük, durgunlukla hareket 
arasındaki bitmeyecek mücadeleyi tarihi şahıs kaderleri aracılığıyla tas-
                                                           
36 Min bit isen eli, kürşi karçık, 

Avılıbızdan tagın ütermin 

Sagınıp söyler öçin yadker itip 

Mullagıznı kıynap kitermin. 

(Selem Sina Tormış, Hadi Taktaş. “Neni Razboynik” Kazan, 2004, s. 110). 
37 “Kardelen”. 
38 “Özlem”. 
39 “Yoksunmak”. 
40 “Güzel Dim Dalgalanıyor”, Dim; nehrin adı. 
41 “Kime söyleyim sırlarımı”. 
42 “Söz ile seviyorum deme”. 
43 “Elmaların parlak kızıllığı”. 
44 “Gemi şarkısı”. 
45 “Görüşürüz daha”. 
46 “Gömülen izler hatırası”. 
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vir eden “Ant” (1935) şiiri için Hasan Tufan formalizmde, idealizm felse-
fesi önünde baş eğmekle suçlandı. Aslında bu şiir 30’lu yılların en mü-
kemmel eserlerinden biridir. 

Ahmet Feyzi’nin “Fleytalar”47 (1933), Fatih Kerim’in “Tavışlı tan”48 
(1933), Nur Bayan’ın “Yangırlı kön”49, Musa Celil’in “Hat Taşuçı”50, Sib-
gat Hekim’in “Par at”51 (1939), “Şagirnin balaçagı”52 gibi şiirlerinde ger-
çekliğe, insanın merhametliliğine uygun tasvirler kullanılmıştır. 

Bu dönemde, şiirin imkânlarını, yollarını genişletme yönelişinde de 
önemli adımlar atılıyor. Mesela, Musa Celil’in “Direktor hem Koyaş”53 şii-
ri sembollere dayalı yazılmıştır. Kişiye has özellikleri güneşe aktarmış, 
bir sovhoz54 hayatını farklı bir şekilde yansıtmıştır. 

“Hat Taşuçı”55 İkinci Dünya Savaşı’ndan önce yazılan Tatar insanının 
gönlünün genişliğini anlatan en başarılı şiirlerinden biridir. Burada Şark 
Edebiyatı’nın başarılı unsurlarıyla birlikte Tatar halk türkülerinin ezgile-
ri bir bütün oluyor. Aynı zamanda iki genç arasındaki aşk ve anlaşamaz-
lık üzerine kurulan vakıalara da eserde yer veriliyor. Şiir lirik eposun gü-
zel bir örneğidir. 

Şiir türlerinin bu dönemdeki gelişmesinden bahsederken, Tatar naz-
mında poemin zengin bir tarihi olduğunu, eski yazılı hatıralarımızdan bi-
ri olan “Kıssa-i Yusuf”un poem türünün önemli bir örneği olduğunu 
unutmamız gerekir. Son dönemlerdeki Tatar poemi, Şark Edebiyatı’yla 
olan köklü ilişkisini kaybetmeden, Rus ve Batı edebiyatıyla da ilişkide-
dir. Ahmet Feyzi’nin “Fleytalar”, Hasan Tufan’ın “Ant” isimli poemleri bu-
na örnektir56. 

30’lu senelerde epik nazım gelişmesinde bazı engeller de oldu. Birkaç 
şair tarafından ortaklaşa yazılan “Böyek Oktyabr Cırı”57 başarısız bir de-
neyimdi. Musa Celil’in “Djim (1935)”, Ahmet İshak’ın “Geroyun Ülimi”58 
gibi yabancı edebiyatlardan uyarlanarak yazdıkları eserlerin, kolhoz ha-
yatını pembe renklerle süsleyen uzun poemlerin çoğu sadece o dönemin 
hatırası olarak kaldılar. 
                                                           
47 “Flütler”. 
48 “Gürültülü tan”. 
49 “Yağmurlu gün”. 
50 “Postacı”. 
51 “Çift At”. 
52 “Şairin çocukluğu”. 
53 “Direktör ve Güneş”. 
54 Köydeki kurum. 
55 “Postacı”. 
56 Selem sina, tormış! 20-30 Yıllar Tatar Poeziyesi, Kazan, Megarif, 2004, s. 183. 
57 “Büyü Ekim şarkısı”. 
58 “Kahramanın Ölümü”. 
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Sonuç 

30’lu yıllardaki Tatar edebiyatının gelişmesi daha fazla arzular ve ara-
malar şeklindedir. 30’lu yılların başında, İkinci Dünya Savaşı dönemi ya 
da 60’lı yıllardaki gibi göze çarpan gelişmelere rastlanmaz. Ancak döne-
min ikinci yarısında Tatar Edebiyatı bütün olumsuz koşullara rağmen 
gelişmesini sürdürerek savaş öncesi yıllarında da yeni ve kalıcı eserler 
vermeye devam etmiştir. Dönem, özelliklerini yazılı eserlerde bırakma is-
teğiyle varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde; hayat ve insan, tabiat ve 
tarih, inkılap ve şahıs kaderi hakkında fikirler yürütme, düşünme, so-
nuç çıkartma gibi daha çok sosyal içerikli ama geçmişiyle de uzlaşma 
arayan, kimi zaman romantizmin etkisinde ama toplumsal bakış açısın-
dan vazgeçmeyen, konu ve içerik açısından zengin, sanat değeri itibariy-
le zaman zaman tartışmalı da olsa belli bir seviyenin üzerinde kalmayı 
başarabilmiş, kısmen popülizmin etkisinde oldukça çok eser verilmiştir. 

Mücadeleler, araştırmalar ve kayıplarla geçen 30’lu yılların, Tatar 
Edebiyatı’nı ve toplumunu, 1941-1945 yıllarındaki dehşetli 2. Dünya Sa-
vaşı’na hazırladığını gözlemlemek hiç de zor değildir. 
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