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GÜNÜMÜZDE GÜNEYDOĞU VE SORUNLARI 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN 

Öz 

21. yüzyıla girerken, ülkemizin Güneydoğu yöresi önemli bir siyasal 

çalkantı içindedir. Sorunlara sosyo-ekonomik yaklaşımlar yerine, sürekli et-

nisite dokusunu kaşımak suretiyle, yıllarca sosyal şiddet yöntemini benim-

semiş yer altı örgütlerine adeta prim vermek suretiyle, ülke bölünmenin eşi-

ğine doğru sürüklenmektedir. Gerek parlamento, gerekse iç ve dış kaynak-

lardan beslenen bu oluşumların hiçbiri, yörenin kalkınma projelerine yöne-

lik tek bir adımı atmamaktadır. Her gün sunulan siyasal paketlerle, bir alış-

veriş sürecinin içine girilmiştir. Bu tür bir yaklaşım, çoğu kez “Kurtarılmış 

Bölgeler” teorisi diye bilinen bir oluşumun gündemine yol açabilmektedir. 

Habur ve Mahmur gibi kamplardan yıllarca militanlaşmış güçlerin yöreye 

daveti, siyasal şiddet olayını yönlendiren PKK’nın artık “Koma Civaken 

Kürdistan” türü sivil örgütleşmelerinin alt yapısını güçlendirecektir. 

Bu tür ayrışmayı strateji olarak kabul etmiş bir tutum ve zihniyet karşı-

sında, yöre adlarının yeniden ihyası, Kürdoloji Enstitülerinin açılması, Kürt-

çe eğitim-öğretim özgürlüğü gibi haklarla oyalanmanın ötesinde, Güneydo-

ğu’nun kabile-aşiret yapılaşması, yer altı ve yer üstü kaynaklarının düzen-

lenmesi, kırsal alanlara serpilmiş dağınık (scattered) yörelerin merkez köy-

ler altında birleştirmeleri, agri-industri (tarımsal ekonomi) türü girişimlerin 

yollarının açılması önde gelen radikal kalkınma projeleridir. Bu girişimler 

için de, bölge veya kent üniversitelerine önemli görevler düşmektedir. 

Anahtar kelimeler: Güneydoğu Bölgesi, Siyasal Karışıklık, Merkezi Köy.   

Abstract 

A Problem Of Southeast In Nowadays 

In the beginning of 21. century, the southeastern region of our country 

is in a major political turmoil. To look to the issues in the perspective of 
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ethnic division which will support to the underground organization that 

admit as a solution violence instead of socio-economic perspective, will di-

vide our country. This structure, supported by both Parliament and inter-

nal-external sources, doesn’t create a solution about the projects of area’s 

development. With political packages which serviced everyday, were 

started process which is, including interchange. This kind of approach 

usually causes revive a theory called ‘rebel zone’. To the region to be invi-

ted militans living in the camps for years like Habur and Mahmur will 

strengthen the infrastructure of PKK and KCK. 

For an attitude and mentality that has adopted as a strategy type of 

separation, region of the re-revive the name, opening the Institute Kürdo-

loji freedom of Kurdish language education are meaningless. Instead of 

this strategy radical development projects need to be done as regulation 

of the tribes and tribes structure, the regulation of underground and abo-

ve ground resources, collection of scattered settlements in the center villi-

age; opening of the road approach like agricultural economy. For this ini-

tiative local universities should be to do one’s duty. 

Key words: Southeastern Region, Political Turmoil, Center Villiage.  

Başlangıç 

Son yıllarda, Doğu ve Güneydoğu yöremizin sorunları nedeniyle, top-
lumsal hareketlilik kazanan Kürt Açılımı, Demokratik Yaklaşımlar ve 
benzeri çözüm yolları sürüp gitmektedir. Ancak, yörenin Kürt sorunu ve-
ya etnisite yapısı için ileri sürülen tüm çözüm yolları ve önerilerin hiçbi-
ri, temellere inerek sorunları sosyolojik ve antropolojik boyutlarıyla ele 
alan bilimsel bir metodolojiden yoksundur. Bu nedenle tartışmalar sü-
rüp gitmektedir. 

Ülkenin jeo-politik konumu, yapısal sorunları ve etnisite tablosu tez 
elden bilimsel çözüm yollarını gündeme taşımalıdır. Bu alanda bölge 
üniversiteleri, akademik kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. Bölge 
üniversitelerinin kapalı kalmaları, iş birliğinden dışlanmış olmaları bü-
yük bir gaflettir. ABD, 1920’li yıllarda güneyin zenci-beyaz ayrışımı, yok-
sulluk ve zenginlik gibi önemli alt yapı sorunları için Tenessee Üniversi-
tesinin yönetimi altında beş üniversitenin iş birliğine dayalı yaklaşımlar-
la sorunları çözmede büyük başarılar kazanmıştır. Benzeri çözüm yolla-
rını, Sovyet döneminde Rusya da gündeme taşımış ve uçsuz-bucaksız Si-
birya toprağının kalkınması için Novosibrisk Üniversitesini gerçekleştir-
miştir. Yöreler, araştırma merkezleri ve istasyonları ile birbirlerine ho-
monkül bağlanmak suretiyle, kalkınma olgusu gerçekleştirilmiştir. 

Artık yetkili kuruluşlar, Mahmur ve Habur kamplarını ziyaret ederek, 
PKK militanlarını çeşitli seremonilerle sıcak bölgelere taşımaları, siyasal 
Kürtçü partilere destek sağlamaları gibi palyatif çözüm yollarını terk et-
mek durumundadırlar. Aksi taktirde, 15-20 yıldan beri bir gerilla savaşı 
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sonucu kazanılmış bölgeler baskı, intifada, tehdit ve Mezopotamya nos-
taljisi gibi beyin yıkama operasyonları sonucu elden gidebilir. Güneydo-
ğu yöremiz, şu anda kırsal alan savaşından kent uyumu diyebileceğimiz 
bir dönüşümün içindedir. Siyasal Kürtçülük akımı, Güneydoğu yöremiz-
de iç ve dış güçlerin de katkılarıyla kurtarılmış bölgeler teorisini uygula-
ma alanına aktarmış bulunmaktadır. 

Ülkemizin böyle bir bunalımlı döneminde, bilim insanının sorumluluk 
duygusu, bilinçli tutum ve davranışları, Kürt Açılımı-Demokratik Yakla-
şımlar gibi üst yapı teorileriyle siyasal Kürtçülere zaman kazandıran, 
toplumsal gerilimlere yol açarak ülkeyi trajik olayların içine iten her tür-
lü kombinezonlara artık son verilmelidir. 

Güneydoğu yöremizin, Büyük Kürdistan ütopyası içine sürüklen-
memesi, yörüngesinden çıkarılmaması için de tek çözüm yolu olan bi-
limsel metodolojiye dayalı önerilerin ortaya konulması gerekmektedir. 
Biz, doğuştan yöre insanı olmanın ötesinde, Atatürk Üniversitesi’nde 
26 yıl hizmet görmenin birikimini de göz önüne alarak, bilimsel çö-
züm yollarını gerçekçi bir biçimde belirtmeyi ulusal bir görev kabul 
ediyoruz. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin, geri kalmışlık açısından olduğu ka-
dar sosyo-ekonomik yapısı bakımından da önemli bir özelliği vardır. Yö-
re, Ortadoğu ve Kafkaslara açık olması bakımından stratejik bir yerde-
dir. Bu nedenle, Doğu Anadolu, Kafkas halkları kültürü ile İran uygarlı-
ğının oluşturduğu bir sahanın etkisi altında bulunmaktadır. Tarihi tes-
pitlere göre, 8-9. yüzyıllarda Asya’dan kaynaklanan göçler, daha ziyade 
Kafkasya ve İran (Horasan) üzerinden akıp gitmiştir. Güneydoğu ise, 
Arap, Hıristiyan ve Yahudi kültür odak noktalarının oluşturduğu bir ya-
pıyı ortaya koyar. Ancak, giriş bölümünde de açıklandığı üzere, yörenin 
M. Ö. 4-3. bin yıllarda Volga-Ural’dan gelen Protürk akımlarına sahne 
olduğu bilinmektedir. 

Bu nedenle, yöre göçler haritasında Anadolu’ya girişin kapılarıdır. 
Hem Doğu Anadolu’da hem de Güneydoğuda bu kimliği gözlememiz 
mümkündür. Belki de yerleşik (sedentary) bir kimliğe yörenin ulaşama-
masında bu akış çizgisinin tesiri düşünülebilinir. Ülkemizin, Güney (Le-
vant) ve Ege bölgeleri, hatta kuzey sahaları bu göçleri dindirip sükûnete 
erdirdiği halde, Doğu ve Güneydoğu’nun bir türlü sükûnete erememesin-
de stratejik özelliği kadar, akış alanında bulunmasının da rolü unutul-
mamalıdır. 

Osmanlı döneminde, üç kıt’a üzerindeki hakimiyete rağmen, Aşiret 
Mekteplerinin açılması, Hamidiye Alaylarının teşkili, hatta aşiret nezare-
tinin mevcudiyeti bir anlamda yörenin dinamik kimliğinden kaynaklan-
maktadır. Yakın tarihimizde Bedirhan, Koçgiri, Şeyh Sait ve Dersim 
ayaklanmaları gibi önemli bir dizi başkaldırılar da bölgenin sosyal açı-
dan tektonik duyarlılığını gösterir. 
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Cumhuriyet döneminde de, bölgeler arası kalkınma stratejisinde bu-
gün üzerinde durduğumuz yöre, gereken alâkayı görmüş sayılamaz. Ni-
tekim, DPT’nin kuruluşunu müteakip, Frederick W. Frey’ın hazırlamış 
olduğu bir raporda kalkınmanın tüm seviyesi üç boyutta gösterilmiştir: 
En üst seviyede, Ege ve Marmara; orta boyutta Karadeniz, Akdeniz, Ku-
zey Karadeniz; en alt düzeyde de Doğu ve Güneydoğu bulunmaktadır. 
Frey, 1962 yılında (458) köyde yaşayan (6000)den fazla ve yaşları 14’ün 
üzerinde olan köylüleri geniş çapta bir taramaya (survey) tabi tutmuştur. 
Kanaatimce bu tarama, bugüne kadar ülkemizde yapılmış olan araştır-
maların en ciddisi ve en yaygın olanıdır1. 

Bölgesel benzerlikler açısından Frey’ın raporu incelendiğinde, Ege ve 
Marmara birbirlerine daha fazla benzeyen iki bölgedirler. Doğu ve Gü-
neydoğu ise Türkiye’nin en az gelişmiş bir bölgesi olup, daha çok birbiri-
ne benzeyen yöreleridir. 1941 yılında, birinci Türk Coğrafya Kongre-
si’nde, Tarımcıların daha önceleri kabul ettikleri Türkiye’yi 9 bölgeye 
ayırmaları görüşü reddedilmiş, yerine 7 bölgeli bir sınıflama kabul edil-
miştir. Bu sınıflamalarda ağırlık daha ziyade arazi yüzey şekilleri, iklim, 
tabi bitki örtüsü, nüfus yoğunluğu, insanların yaşayış ve geçimleri bakı-
mından çeşitlilik gösteren unsurlara kaydırılmıştır. Ancak, beşeri coğraf-
yanın ağırlıklı olduğu bu sınıflamada, topluma yönelik konular büyük 
ölçüde dışlanmıştır. 1958’de yayınlanan Barbara and George Helling’in 
Köy Türkiyesi (Rural Turkey), bu alışılagelen sınıflamanın ötesinde, sos-
yolojik muhtevalı yaklaşımlara yer veriyordu. Helling’ler, coğrafyacıların 
bu bölgesel ayırımlarını “yararlı bir zihin aleti” biçiminde belirtiyorlardı2. 
Onlar, Türkiye hakkındaki bölge ayrımını kültürel temellere dayandırı-
yorlardı. Helling’lere göre, Türkiye : 1) Marmara ve Ege ile Antalya ve Ak-
deniz’i içine alan Levant bölge; 2) Orta Anadolu; 3) Güneydoğu olmak 
üzere üçlü bir tasnifi getiriyorlar. Sınıflamada görüldüğü üzere, ağırlık 
Güneydoğu’ya kaydırılmakta, Doğu’da aynı bölgenin kapsamı içinde eri-
tilmektedir. 

Bu bölgeler ayrımında dil, etnik grup ve kentleşme derecesiyle yerleş-
me biçimleri esas unsurlar olarak ele alınmaktadır. Böylece Güneydoğu-
nun etniklik kimliği ilk kez bir bölge sınıflamasında dikkatlerimizi çek-
miş bulunmaktadır. 

Yöre hakkındaki önerilerimizi sıralarken ilkin sosyal içerikli yönelim-
lere ağırlık vermek suretiyle görüşlerimizi açıklamayı yararlı bulmakta-
yız. Sadece yön gösteren, dağ ve nehirleri işaretleyen bir coğrafi ağırlıklı 
sınıflamanın stratejik hiçbir anlamı olmasa gerek. 

1. 1960’lar sonrası, bölge sosyolojisinin ülkemizde ağırlık kazandığı 
bir dönemi teşkil eder. Planlı döneme girildiği bu safhada, bilindiği üzere 
                                                           
1 Frederick W. Frey, Regional Variations In Rural Turkey, Report No: 4, Cambridge Massac-
husetts, 1966. 
2 Barbara and George Helling, Rural Turkey, İ. Ü. İktisat Fak. Yayını, 1958. 
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iki bölge çalışması ele alınmıştır. Bunlardan biri Antalya, öteki de Çukur 
ova bölge planlamasıdır. Ayrıca, İmar İskân Bakanlığı Bölge Planlama 
Dairesi de Trakya Bölge Planlamasını yürütmüştür. DPT’nin ilk beş yıllık 
çalışmasında (1967) yedi bölge sıralaması yapılmış ve bu sıralamada : 
Güneydoğu Anadolu Bölge Planlama Projesi, Orta Doğu ve Kuzeydoğu    
-ki tümü bugünkü anlamda Doğu ve Güneydoğu kapsamı içine giriyor-
du- ön sırayı alıyordu. 

Yedi bölgeli bu DPT sınıflamasında, planın stratejisi a) gelir grupları 
arası denge, b) bölgeler arası denge olmak üzere iki noktada toplanıyor-
du. Ancak, bu sınıflamada bile sosyal içerikli hususlar yer almamış, böl-
genin gizli kalmış meseleleri (latent) ile açık-görülebilen (manifest) hu-
susları birbirleriyle bağlantılı bir biçimde işlenmemiştir. 

II. Beş Yıllık plan döneminde bölgeler arası kalkınma fikri giderek ar-
tan bir önem kazanmaktadır. Nitekim, bu dönemde de iki önemli hususa 
yer verilmiştir: 1) Kalkınma planında “bölge gelişme merkezleri” tespit 
edilecek; ekonomik ve sosyal gelişmeyi bölgelerine yayacak noktalar ola-
rak desteklenmesine başlanacak; kamu yatırımları bu merkezlerde yo-
ğunlaştırılacaktır. 2) Özel sektörün sanayi yatırımlarını az gelişmiş böl-
gelere çekmek için vergi indirimi ve kredi sağlayacaktır. 3) Organize sa-
nayi bölgeleri kurulacaktır. 

Görülüyor ki, bölgelerarası dengeli kalkınmada II. Beş Yıllık Planda 
Sosyal Planlamaların “latent” görevini daha belirgin bir biçimde gözle-
mekteyiz. Bununla beraber, hem I. hem de II. Beş Yıllık Kalkınma Plan-
larında Doğu bölgesinden bahsedilmemiştir. 

1967’de Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir-
liği’nin Erzurum’da düzenlediği: Doğu Anadolu’yu Kalkındırma Seminerin-
de, yörenin bir envanteri çıkarılmış ve 7 önemli birim üzerinde durulmuş-
tur. Bunlar sırasıyla: 1) Hayvancılık, 2) Toprak ürünleri, 3) Madencilik, 4) 
Sanayi, 5) Nüfus ve istihdam, eğitim, 6) Afet hizmetleri, 7) Sağlık işleri3. 

Daha sonra yöre kalkınmada öncelikli bölgeler kategorisine ithal edilmiş 
ve 1984 gerilla eylemlerinin başlamasıyla da olağanüstü bölge ilan edilmiştir. 

1941’lerden başlayarak yapmış olduğumuz bu sınıflandırmalardan 
gözlediğimiz gerçek odur ki, inceleme konumuz olan Güneydoğu giderek 
yarım yüzyıl içinde ağırlık kazanmaya başlamaktadır. Daha ziyade, sos-
yo-antropolojik nitelikli bölge sınıflandırması yanında, bölge içi toplum-
sal meseleler giderek ön plâna çıkarılmıştır. 

Biz, bu incelememizde, bölge sınıflandırmasına yeni bir yaklaşım geti-
riyoruz. Bunun için de, “Doğu ve Güneydoğu” yöresini, kendi içinde böl-
ge-altı diyebileceğimiz bir takım hayati nitelikte gördüğümüz “kuşak”lara 
veya bloklara ayıracağız. Böylece, yörenin sosyolojik, antropolojik, len-
güstik açıdan benzerlik arz eden ve özellikle birinci derecede aciliyet gös-
                                                           
3 Doğu Anadolu’yu Kalkındırma Semineri, TTO-SO-TBB, 1967, Ankara.  
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teren kültür sahalarını tespit etmek suretiyle, kalkınma sürecine ağırlık 
vermek istiyoruz. Bu bölge-altı kuşakları şöyle sıralayabiliriz: 1) Aşiret-
kabile kuşağı, 2) Etniklik kuşağı, 3) Okuyup-yazma kuşağı, 4) Harran 
kuşağı, 5) Yeraltı zenginlikleri kuşağı, 6) Sağlık-hastalıklar kuşağı 7) 
Hayvancılık kuşağı. 

Böylece, kalkınma projeleri, bölge-altı kuruluşların nitelikleri göz 
önüne alınarak, sınıflandırılmalı ve planlanmalıdır. Kalkınma stratejileri 
tespit edilirken, önemli husus dinde birlik içinde bulunduğumuz yöre in-
sanların standart kültüre katabilecek tarzda hareket edilmesi gerekir. 
Hedef millet-oluşturma veya milletleşme sürecinin gerçekleşmesidir. Bu 
bir anlamda, tasada ve kıvançta aynı topraklarda yaşadığımız topluluk-
ları ortak bir duyguda birleştirmektedir. O halde, bölge-altı kuşakların 
kapsamına giren tüm kuşakların gerçek misyonu, organik mahiyetteki 
bu bütünleşmeyi sağlamaktır. Hiçbir kuşak, bu temel düşünceden so-
yutlanamaz. Kuşaklar arası ilişkiler yörenin Büyük Toplum’la bütünleş-
mesini hızlandıracaktır. Aksi takdirde, stratejisiz, idealsiz ve manevi içe-
rikten yoksun bir kalkınma projesi Güneydoğuda olduğu kadar öteki 
bölgelerimiz için de bir şey sağlayamaz. Şimdi sırasıyla bölge altı kuru-
luşları ele alabiliriz. 

1. Aşiret-kabile kuşağı: Doğu ve Güneydoğu bölgemiz, yaklaşık bin 
yıllık cemaat tipini devam ettirmektedir. Çoğu kez, Batılı araştırmaların 
Klan kavramıyla karşıladıkları bu sosyal yapı, evrimin son derece geri-
sinde kalmış; Doğu toplum karakterinin kalıntılarını taşımaktadır. Bazı 
Orta Doğu ülkeleriyle, Afganistan, İran, Habeşistan ve Afrika halklarının 
yaşantılarıyla benzerlik arz etmektedir. Osmanlı arşivleri 4000’nin üze-
rinde aşiret kuruluşlarından söz açmaktadır. 

Yörede, gerçek anlamda bir aşiret-kabile tespiti de yapılmış değil-
dir. Bu nedenle, aşiret-kabile sayıları hakkında bir fikrimiz de mev-
cut değildir. Ancak, yöre nüfusunun yaklaşık dörtte birinin aşiret 
kimliği etrafında toplandığı söylenebilir. Araştırmamızda Van, Muş 
ve Malatya illeri aşiret yapıları hakkındaki gözlemlerimizi belirtmiş-
tik. Muş’ta sadece 60 kadar aşiret ismi tespit edilmiş bulunmakta-
dır. Bu nedenle bazı illerimizde aşiretleşme oranı yüzde elliyi bula-
bilmektedir. 

Aşiret yapısı kendi içinde kabilelere ayrılmaktadır. Bazen bir aşiret, 
on veya daha fazla kabileye ayrılmaktadır. Her aşiret, bir reis veya ağa 
yoluyla temsil edilmektedir. Yöneticiler, babadan oğla bu görevi devral-
dıklarından kapalı bir yapıyı temsil ederler. Her aşiret lideri, aynı zaman-
da bu kimliklerini padişahlar tarafından verilen silsile-nâme veya şecere-
lere bağlamaktadırlar. Şecereler de, dikkatle incelendiğinde Osmanlıca 
veya Arapça kaleme alınmış olup, aşiretin Bağdat veya Habeşistan taraf-
larından geldiğini zikretmektedir. Bu, çoğu kez aşiretlerin kökenlerini 
kutsal yörelere bağlamak suretiyle kendilerine saygınlık kazandıran bir 
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geleneğin sonucudur. Alevi ocakları da aynı çizgiyi izler. Seyyitlik denilen 
statü bu tarzda kazanılıyordu. 

Yörede, kentleşme ve kısmen sanayileşme sürecinin başlamasıyla aşi-
ret yapılarında önemli dönüşümler olmaktadır. Özellikle, okullaşma ile 
siyasallaşma bu toplumsal hareketliliği başlatmıştır. 

Ancak, aşiret-kabile olgusu dediğimiz, ferdin kendini bir cemaatten 
hissetmesi şuuru, yani kimlikleşme silinemiyor. Yöreye mensup bir kim-
se, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi önemli kentlerde görev sahibi de olsa, 
halkıyla kaynaştığında “ben şu veya bu aşirettenim” diyebilmektedir. Bu 
aşiret olgusu, sadece ferdin aşireti ile mensubiyetini ortaya koymuyor, 
aynı zamanda bir aşiret şuuru ferde kazandırmak suretiyle “aşiretlik” di-
yebileceğimiz bir olgunun gerçekleşmesine de katkıda bulunuyor. Ka-
nımca, Milletleşme sürecini büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyebilecek 
husus da işte bu gelenekselliğin kurumlaşmasıdır. 

Doğu ve Güneydoğudaki bu yapısal durum, etkin okuyup-yazma veya 
eğitim süreciyle ancak standart kültürle bütünleşebilecektir. Aksi takdir-
de, günümüz milli eğitim politikalarıyla bu meseleleri temelden çözümle-
mek mümkün değildir. Aşiret köylerinde, ilk ve orta dereceli okullarda 
öğretmenlere “temsil ettiğiniz köy hangi aşirete mensuptur” sorusunu yö-
nelttiğimizde çoğu, bu hususta hiçbir bilgileri olmadığını bize nakletmiş-
lerdir. O halde, öğretmen okullarında aşiret sosyolojisi, aşiret antropolo-
jisi okutulması zarureti vardır. Bölge üniversiteleri de aynı doğrultuda 
eğitilmek zorundadır. Bu üniversitelerde, sosyoloji ve antropoloji, etnoloji 
bölümleri derhal açılmalı ve ana bilim dalları uzmanlar yoluyla takviye 
edilmelidir. 1994 yılından bugüne değin, sık sık ziyaret ettiğimiz Van 
100. Yıl Üniversitesi, bir aşiret kenti olarak, kabile-aşiret olgusuna bö-
lüm olarak yer vermeleri ve sorunların çözümlenmesindeki sosyolojik-
antropolojik boyutları ortaya koymaları gerekirdi, ne yazık ki bu alanda 
tek adım atılmış değildir. Aynı öneriler, 26 yıl görev yaptığım (1959-
1985) Atatürk Üniversitesi için de geçerlidir. Son Bilge köyü aşiretler 
katliamında, 44 masum insanın katli olayı da, aşiret sorununun yeniden 
gündeme taşınması hususunda önemli adımların atılması gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 

Aşiretten millete geçiş bölgenin en hayati sorunudur. Aşiret duygusu, 
millet olma şuurunu engelleyen önemli bir unsurdur. Aşiretle aynileşen 
(özdeşleşen) her insan veya cemaat, kan bağı ve güçlü dayanışma duy-
gusuyla kenetleşirler. PKK’nın doğuşu ve gelişiminde bu aşiret yapısının 
tesiri ve rolü unutulmamalıdır. Mao’nun “balık denizde yaşar, gerilla da 
ortamında varlığını sürdürür” sözü burada önemle hatırlanabilir. 

2. Etniklik kuşağı: Türkiye’nin belki de en heterojen yöresi Doğu ve 
Güneydoğudur. Burada dil, din, soy ve kültür etnikliklerine rastlamakta-
yız. Dil etnikliği, bir kültür sahası olarak, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Türkçe, 
Süryanice vb. grupları içine alır. Din ise, İslâmiyet, Hıristiyanlık, Yezidilik 
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tarzında belirmektedir. Soy ve kültür etnikliğine gelince, burada Türk, 
Kürt, Zaza, Arap, Süryani, Yezidi (Asuri) kimliklerle karşılaşabiliriz. 

Soy ve kültür etnikliği açısından, yörede yanlış propaganda edilmiş gö-
rüşler yaygın bir durum arz etmektedir. Hatta, milli devlet politikası dışında 
şekillenmiş bir yöre insanıyla karşı karşıya bulunduğumuzu iddia edebiliriz. 

APO’nun Kürt dosyasında Rafet Ballı’ya verdiği röportajında: “Birçok 
Türkmen aşiretlerinin Kürtleştiğini” açıkça görmekteyiz. Aralarında bu-
lunduğumuz bir kısım aşiret ve kabileler, asıllarının Orta Asya’ya bağlı 
bulunduğunu kesin bir dille bize açıklamışlardır. Aynı şekilde Lozan ant-
laşmaları dolayısıyla Rıza Nur’un (Sağlık Bakanı olarak) Ziya Gökalp’ten 
yörenin etnik yapısı hakkında sosyolojik ve etnografik bilgiler istemsi 
karşısında Ziya Gökalp’in 80 sayfa kadar yapmış olduğu sosyolojik ve et-
nografik bir inceleme bugün elimizdedir. Ziya Gökalp, bu eserinde önem-
li Kürt aşiretlerinin 24 Oğuz boyundan olduğunu çok açık delillerle be-
lirtmiştir. 

Bugün, yörenin etnik yapısı hakkında yapılmış hiçbir ciddi inceleme-
nin bulunmaması üzücüdür. Konu, daha çok yabancı araştırmacılar tara-
fından ele alınmış ve yönlendirilmiştir. Bir Martin Van Bruinessen veya 
Hütteroth gibi sahaya çıkan ve yıllarca aşiretler arasında kalarak incele-
meler yapan bilim adamına Türkiye hasrettir. M. Van Bruinessen Ağa, 
Şeyh ve Devlet adlı eserinde:  

“Eskiden Ermeni olup sonradan bu etnik farklılıkları aşan Ermeni 

topluluklarıyla karşılaştım. Bunlar daha ziyade, Siirt ve Şırnak ara-

sında yaşıyorlardı. Ancak, Ermeni kökenli olduklarını söylemekten 

çekinecek kadar Kürtleşmemişlerdi. Genellikle ilk beş dakika içinde 

bunu ifade ederlerdi. Daha da önemlisi, son zamanlara kadar, Hıris-

tiyanlardan oluşan gerçek aşiretler vardı” 

tarzında görüş beyan ediyordu4. 
Hatta, Varto’da Frödin aşiretinin de Bruinessen Ermeni olduğunu ile-

ri sürmektedir. Hütteroth, 1950’lerin sonlarında bu aşiretin Teyyan’larla 
göçüp konakladıklarını ve giderek Kürtleştiklerini söylemektedir5. Keza, 
Hütteroth 1959 yılında Varto Ermenilerinin Türkçe konuştuklarını, ço-
ğunun dinleri ile ilgili çok şeyleri unutmuş olduklarını ifade etmektedir. 

Yakın zamanlara kadar Hakkari’de Hıristiyan (Nesturiler) da yaşıyor-
du. Onlar da Kürt aşiretleriyle eşit durumdaydılar ve onlar gibi aşiretli 
olmayan köylülere hükmederlerdi. Bu köylüler Kürt ve Nesturi’ydiler. 
Bruinessen’e göre, Hakkari’deki aşiretsel yapı hem Kürtlerden hem de 
Nesturilerden oluşmaktaydı. Kürt ve Nesturi aşiretlerinin ikisi de Kürt-
lerle olduğu kadar Nesturi köylülere de hakimdiler. 
                                                           
4 Martin Van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet, Özge Yayınları, Ankara, s. 148-149. 
5 W. D. Hütteroth, Beobachtungen zur Sotzialstruktur kurdischer Stamme im östlichen Tau-
rus, 1961; Zik. M. V. Bruinessen, a.g.e., s. 149. 
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Keza Bruinessen’e göre, “yöredeki bütün aşiretler, mutlaka aynı köke-
ne sahip olmak durumunda değillerdi. Çevrede bazı Kürt aşiretleri Türk-
leşmişken bazıları da Kürtleşmişlerdir.”6 

Araştırmacı, incelemelerini sürdürürken “yörede Ermeniler ve Ermeni-
ce konuşan Hıristiyanlar da yaşamışlardı ve hâlâ yaşamaktalar” diyordu. 
Bu tahliller, gözlemci tarafından uzun uzun açıklanmakta ve örnekler 
verilmektedir. İngiliz ve Amerikalı misyonerlerin bölgeye yönelik faaliyet-
leri ise en az yüz elli yıl önce başlamış bulunmaktadır. Eserde bunlara 
da yer veriliyor. 

Bugün, PKK örgütü içinde Ermenilerle yabancı gruplara rastlamamız 
bir tesadüf eseri olmazsa gerek. Ermeni asıllı, Nesturi kimlikli aşiretlerin 
PKK’yı besleyeceğinden asla şüphe etmememiz gerekmektedir. 

Ayrıca, bölgede Yezidiler de mevcut. Bu cemaatler üzerinde de bölge-
sel ciddi çalışmalar yapılmış değildir. Siyasi Kürtçüler “Yezidileri, Kürtçe 
konuşmalarından” ötürü kendi kökenlerine bağlamaktadırlar. Yezidilerin 
kökenleri hakkında yeni yeni yayınlara da rastlıyoruz. Kendilerini Asuri 
soyundan geldiklerini ileri süren bu dini grubun da belirli bir nüfus ve 
kültür alanına sahip bulundukları bilinmektedir. Yezidi dini merkezi 
başkanı Prens Anvar Muaviye İsmail’in 1992’de kaleme aldığı bildirgesin-
de, “Yezidi dininin birçok milletlerde yaygın olduğunu, izlerine (Asuri, Ara-
bik, Ommini ve Pers) yörelerinde rastlandığını kendilerini büyük Asur 
Muaviye imparatorluğunun torunları olarak kabul ettiklerini ileri sürmekte-
dirler”7. 

Yezidiler üzerinde Mehlika Kaşgarlı’nın da bir araştırması mevcut. 
Kaşgarlı, Güneydoğu’nun daha dördüncü yüzyıldan itibaren Asyatik 
Türk topluluklarının göç alanı olduğunu belirtmekte, Hazar Türklerinin 
kalıntıları olan Karaimler ve sonuçta Yezidi camiasından söz açmakta-
dır8. 

Zazalar da, bugün iki gruba ayrılmış bir durumdalar. Bir kesimi Türk 
boyundan olduklarını, bir kesimi de Gutilere kendilerini bağlamaktadır-
lar. Her iki halde de bu grubun kökenlerinin Asyatik olduğu anlaşılmak-
tadır. Çünkü, Gutilerin de Türklüğü bilim dünyasında söz konusudur. 
Kaşgarlı da : “Yezidiler gibi Zaza ve Kurmanço bozuk Türk lehçelerini ko-
nuşan birçok Türkmen aşiretlerinden” bahsetmektedir. 

Yöre, etniklik açısından iyi yetişmiş, metodik araştırma yeteneğine 
sahip sosyal bilimcilerin araştırmasına muhtaçtır. Dış ve iç kaynaklı 
propagandistlere karşı bilimin gerçekliğine dayalı bir araştırma kampan-
yasının başlatılmasına ihtiyaç vardır. Özellikle, bölge üniversitelerinin 
                                                           
6 M. V. Bruinessen, a.g.e., s. 148. 
7 Erol Sever, Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni, s. 128, 1993, ikinci baskı. 
8 Mehlika Aktok Kaşgarlı, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Tarihi İnanç Yapısı”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 40, s. 39-75, 1986. 
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ortaklaşa yapacakları bu araştırmalar, daha ziyade lengüist, etnolojik ve 
antropolojik alanlarda yoğunlaşmalıdır. En büyük Yezidi cemaatinin 
Türkiye’de bulunduğunu, bunun da miktarının 1.5 milyon kadar oldu-
ğunu Yezidiler iddia etmektedirler. Zazalar da aynı şekilde nüfuslarının 
2.5 milyon olduğu kanısındadırlar. Kürtçe konuşanlara gelince, bunların 
miktarını Bruinessen 1970 sayımına göre 5.7 milyon, 1975’de ise 7.5 
milyon tahmin etmektedir. 

Böylece, ülkemiz temsil edildiği bu yörede etnik teze göre, 11-12 mil-
yon bir etniklik kültür alanı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Kürtlerin 
kökeni hakkında da siyasi Kürtçüler hemen hemen hiçbir kaynak göste-
rememektedirler. Minorsky, Kürtlerin kökenini Medlere bağlarken, 1969 
yılındaki yayını ile Mc Kenzie Minorsky’nin bu tezini red ediyordu. Brui-
nessen de “Kürtlerin birbirinden farklı kökenleri olsa gerek” diyordu9. 
Kürt teorisyenler arasındaki bu tutarsızlık ilim dünyasının perişanlığını 
gösterir. İsmail Beşikçi de Kürtlerin menşeini Guti ve Medlere bağlıyor-
du. Bu da son derece saçma bir iddia. Çünkü, Medler Hindo-Avrupai bir 
kavim olduğu halde, Guti’ler Asyatik bir halktır. Bir toplumun hem As-
yatik hem de Hindo-Avrupai bir soya bağlı olması gerçekten gülünçtür. 

O halde, her türlü propagandadan yöreyi arındırmak için kendi araş-
tırmacılarımızın seferber kılınması zarureti vardır. Etnik grupların maddi 
ve manevi kültür sistemleri, dil yapıları, tarihi gelişim çizgileri en ince 
ayrıntılarıyla ele alınmalıdır. Aksi takdirde, yöre halkını bilgilendirmeme, 
aydınlatmama iç ve dış propagandalara yönelik odak noktalarının faali-
yetlerinin meşruluğunu ortaya koyabilir. Etniklik, bir bölge-altı kültür 
biçimidir. Yan grupların, çoğu kez toplumun Standart Kültüründen sap-
maları anlamını da taşıyabilir. 

Ayrıca, etniklik kuşağının önemli bir kesimi İslâmi bir nitelik taşı-
maktadır. İslâm, yöre insanını birlikte ve bütünlükte birleştiren bir dini 
sistemdir. Aşiret-kabile kuşağı gibi etniklik kuşağı da birbirleriyle bağ-
lantılıdır. Birlikte çözümlenmesi gereken özellikleri taşımaktadırlar. Böl-
genin gelişiminde ve huzura kavuşturulmasında her iki hususa hayati 
önem ağırlık verilmesi gerekir. 

3. Okuyup-yazma kuşağı: Aynı zamanda bu bir eğitim yönelimini de ta-
şır. Kürtçe, Arapça, Zazaca gibi mahalli dil ve lehçeler, standart kültürü 
yansıtan Türkçe’ye katılabilecek bir seviyeye getirilmelidir. Yörede, nüfusun 
önemli bir kesimi, bilhassa kadınlar standart topluma ortak olmada büyük 
güçlükler çekmektedirler. Okullaşma, bölge okullarının açılması suretiyle 
eğitim sürecinin tabana yayılması milletleşme olgusunu güçlendirecektir. 

İkili hayat yaşayan aşiretlerin temsil edildikleri zoma, mezra, çadır 
v.b. köy altı kuruluşlarda etkin eğitim sürecinin başlatılması hususunda 
merkezi köy yatılı okullarının önemi büyük olsa gerek. 
                                                           
9 M. V. Bruinessen, a.g.e., s. 153-160. 
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4. Harran Kuşağı: Güneydoğu projesinin belki can damarı Harran 
kuşağıdır. Tarım ve sanayiinin el ele vereceği bu modelde zirai-sınai (Ag-
rindus) diye ifade edilen bir yaklaşım tarzı gündeme gelmelidir. Tarım 
ağırlıklı bir sektörün, aynı zamanda küçük ve orta-boy sınaileşme hare-
ketine de ham madde teşkil etmelidir. Harran Üniversitesi’nin bu alan-
daki rolü önemli olacaktır. Vaktiyle Birleşik Devletler tarafından yürütü-
len Tennessee Vally of Authority (T.V.A.) diye bilinen ve Tennessee üni-
versitesinin patronajı altında 7 devletin kalkınmasına öncülük eden pro-
jeye benzer bir planlamanın da Harran Üniversitesi tarafından organize 
edilmesi gerekir. Fırat’la Dicle’nin birleştiği geniş alanların sulanması, 
elektrifikasyonu, yeni tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, yoksullukla mü-
cadele, eğitim-öğretim sürecinin hızlandırılması Harran Üniversitesi’nin 
misyonu olmalıdır. Ayrıca, Üniversite, bölgeye yayılabilecek yeni araştır-
ma enstitüleri yoluyla da etniklik, aşiret-kabile sorunlarını köklü bir bi-
çimde ele almayı başlıca uğraşı alanı olarak kabul etmelidir. 

5. Yer altı yer üstü zenginlikleri kuşağı: Yöre, her iki alanda da 
zengin doğal kaynaklara sahiptir. Özellikle Orta Doğu’nun zengin petrol 
damarlarının yayılma alanı içindedir. Batman, Garzan ve Diyarbakır yö-
resi yarının Teksas’ı olabilecek potansiyele sahiptir. Bunun gibi, Elazığ, 
Murgul gibi önemli yer altı servetlerinin işletme alanları da yine bu yöre-
mizdedir. Keza, Divriğe kadar uzanan Ergani demir ve bakır sahaları, 
Guleman linyit merkezleri bunlardan ilk akla gelenleridir. Madencilik ve 
petrol ürünleri, aynı zamanda birer mono-kültür unsurları olarak, böl-
genin sanayileşme odak noktasını da oluşturabilir. Bu nedenle, her ken-
te bir üniversite açma yerine, bu tür mono-kültür faaliyetlerinin merke-
zileştiği, yoğunlaştığı alanlara üniversitelerin kurulmasında yarar vardır. 
Garzan, Batman ve Diyarbakır havzası, petrol ve petrol yan ürünlerinin 
işletilmesi ve organizasyonunda öncülük yapabilecek akademik birimle-
rin alanı olmalıdır. Aynı şekilde, bakır, demir, linyit, kömür (Şırnak’ta ol-
duğu gibi) gibi madencilik merkezleri de yine yüksek akademik kuruluş-
ların denetiminde yürütülmelidir. Yörenin sanayileşmesi, her şeyden ön-
ce bu tür yer-altı ve yer-üstü (Harran gibi) servetlerin odak noktalarında 
merkezileşmesi gerekir. Üniversiteler ve akademik kuruluşlar da etkin-
liklerini daha ziyade bu kuşaklar üzerinde yoğunlaştırmalı, yeni projeler 
üretmeli ve sanayi alt yapısını oluşturmak suretiyle kalkınmada öncülük 
yapmalıdırlar. Vaktiyle, Sovyetlerin Sibirya gibi çok geniş alanların kal-
kınması için ön gördükleri Novosbrisk tipi üniversite ve araştırma ensti-
tülerini burada hatırlatmak isteriz. 

6. Tarımsal alan kuşağı: Kars, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Erzurum vb. 
yöreler Türkiye’nin en başarılı hayvancılık sahasını teşkil ederler. Başlı-
ca gelir hayvanlarının yetiştirilmesinde bu kuşak, modern teknik ve ba-
kımla adı geçen illerin kalkınmasında önemli rol oynayabilir. ABD Neb-
raska eyaleti, sığır kuşağını oluşturmak suretiyle ülkesinin önemli ihti-
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yaçlarını karşılamaktadır. Nebraska Üniversitesi de hayvancılık alanında 
yoğunlaşmak suretiyle bölgenin insan gücünü eğitmektedir. Çiftçilerin 
yaz kurslarına tabi tutulmaları; yeni tarım ürünlerinin TV, radyo, bül-
tenler, demonstrasyon ve eğitim süreci ile desteklenmesi tamamıyla Neb-
raska Üniversitesi tarafından yönlendirilmektedir. Aynı türde çalışmala-
rın hayvancılık kuşağında da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

7. Sağlık-hastalık kuşağı: Doğu ve Güneydoğu’nun sağlık yönünden 
kalkınması gerçekten insan kaynaklarının rasyonel bir şekilde planlan-
masıyla mümkündür. Beslenme şartları kadar, yüksek doğurganlık ora-
nıyla da yöre, Türkiye genelinde ilk ön sırayı işgal etmektedir. Çocuğun 
ekonomik bir değer olarak görülmesi, bilhassa halkın sağlık ve hastalık-
lara karşı geniş çapta geleneksel tıbbın etki alanında bulunması ortala-
ma yaş oranının büyük çapta etkilemektedir. 

1964-1965 yılları arasında, Erzurum yöresinde 38 köy üzerinde ger-
çekleştirdiğimiz bir araştırmada, sağlık-hastalık meselelerinde halkın tu-
tumunun tamamıyla gelenekli tıbbın etkisi altında bulunduğunu gözle-
miştik. Erzurum bölgesinde: “Zengin her şeye, yoksul ise çocuğa sahiptir” 
sözü yaygın bir durum arz ediyordu. O dönemde, halkın % 97’si halk ta-
babetine dayalı bir tedavi yöntemini tercih ediyordu10. Yörede, tek taraflı 
beslenme, gelişme bozuklukları, anemi, avitaminos v.b. rahatsızlıklar da 
yaygındı. Bunun gibi sanitasyon, hijyen şartları da iç açıcı değildi. 

Yörede sağlık hastalık sistemiyle kültür yapısı arasında sıkı bir ilişki 
mevcuttur. Bu bakımdan, bir toplumun kültür yapısı, inanç ve değerler 
sistemi iyice bilinmeden girişilecek her çeşit sağlık yöntemlerinin isteni-
len verimi sağlayabileceği şüphelidir. Bir kere, yöre halkının önemli bir 
kısmı (germ) teoriye yani mikroba inanmıyor. “Akar suyun pislik tutaca-
ğı” kanaatinde değildir. 

O halde, sağlık kuşağı, üniversite-sağlık personeli arası güçlü ilişkiler 
sistemine dayanmalıdır. Özellikle, tıp fakülteleri, sağlık meslek okulları, 
kültür antropolojisi alanında iyi yetişmek durumundadır. Yöre açısın-
dan, sağlık uzmanlarının özel tarzda yetiştirilmesi hususu da ele alınabi-
lir. Bu tür araştırma istasyonları, bünyelerinde bulundurdukları uzman-
larla, medyayı da kullanarak, halk kitlesini eğitmek durumundadırlar. 
Aksi takdirde, sağlık-hastalığa ait gelenekli kültür kalıpları yıkılmadıkça, 
olumlu sonuçların alınabilmesi son derece güçtür. 

II) Köy Altı Kuruluşlar ve Merkez Köyler: Türkiye topraklarında, 45 
bin muhtarlığa bağlı köy ve 27-28 bin civarında da herhangi bir muhtar-
lığa bağlı bulunmayan köy-altı kuruluşlar (köycükler) vardır. Özellikle, 
Doğu ve Güneydoğu bölgemiz gezer-göçer ve aşiret-kabile kimliği ile bu 
köy-altı kuruluşların en yoğun bulunduğu bölgeyi teşkil eder. Bu köy al-
                                                           
10 Orhan Türkdoğan, Erzurum’un Ilıca Bölgesinde Sağlık-Hastalık Probleminin Sosyolojik 
Araştırması, 1972, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum. 
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tı kuruluşlar, çoğu kez ya daimi yerleşme birimi yahut da yazları tercih 
edilen iğreti niteliktedir. Her iki halde de insanımızın barınma ve yaşama 
yerleridir. 

Köylerimize gelince, çoğu arazi biçimine göre ya toplu köy, yahut dağ 
köyü, orman köyü, yol köyü veya dağınık tipte köylerdir. Özellikle de te-
rörün hakim bulunduğu yörelerde acil önlemlerin alınması gerekmekte-
dir. Her köye okul, sağlık ocağı, alış veriş merkezleri vb. sosyal ve ekono-
mik tesislerin götürülmesi mümkün değildir. Hindistan 1960’lardan iti-
baren 400 bini aşan köylerinin, (80-90) köyü bir merkezde birleştirmek 
(konsolidasyona gitmek) sureti ile kırsal alan projesini gündeme getir-
miştir. Ülkemizde de, köylerin konsolidasyonu 1970’ler öncesi yoğun bir 
tarzda gündeme gelmişse de üzerinde durulmamış, gereken titizlik göste-
rilmemiştir. 1980’ler öncesi “Merkez Köyler” projesi canlandırılmaya çalı-
şılmışsa da, sonunda o da unutturulmuştur. Ancak, günümüzde bölge-
de cereyan eden gerilla olayları, etnik yapı farklılaşmaları yanında millet-
leşme diye belirlediğimiz ortak duygular etrafında kümeleşmenin gerçek-
leşemediği aşiret yapısı konuya yeniden eğilmemizi gerektirmektedir. 

Merkez köyler, felsefe olarak etnikliğin belirginleştiği yörelerden baş-
latılmak suretiyle uygulanmaya konulmalıdır. 

Merkez köyler, hem milletleşme olgusunun hızlanmasına, hem de 
sosyal imkânların bölgeye aktarılması yanında kültürleşme sürecinin et-
kin bir biçimde uygulanmasına da katkıda bulunacaktır. 

III) Zirai-Sınai Kalkınma: Yörede salt toprak reformu, birtakım yan 
kuruluş ve girişimlerle desteklenmediği sürece hiçbir olumlu sonuç ya-
ratamaz. Oysa, tarımsal sektörün içinde sanayileşme atılımlarıyla reform 
hareketleri yönlendirildiği takdirde verimlilik güç kazanacaktır: a) Zirai-
sınai model, ağır sanayii kapsamayacak; b) sadece, tarımsal ürünleri 
bizzat köylünün teşkil edeceği kooperatifler yoluyla pazarlama imkanla-
rını sağlayacak; c) bu da köylüde toplumsal verimlilik gücünü artıracak; 
d) nihayet otarşik bir ekonomiden ticari bir kimliğe yönelecektir. 

O halde, kalkınma modeli önceliği sanayiiye mi, yoksa tarıma mı ve-
relim türünden bir tartışmaya girmeden, her ikisini de bütünleştiren Ag-
ribusiness tipi bir işletmeciliğe yönelmelidir. Yöre için, kalkınma proje-
sinde ağır sanayi dışında, çiftlik ürünlerinin değerlendirilmesi, imalat 
maddesi haline getirilmesi, pazar kaynaklarının bulunması gerekir. Bu 
da ancak, yukarda belirtildiği gibi, tarım kaynaklarıyla endüstrinin bir-
birine yaklaşması ile mümkündür. Örnek olarak, süt üretimini ele ala-
lım. Hayvancılıkla geçinen yöre illerinin hemen hiç birinde süt pazarla-
namaz. Umumiyetle ya yağ, peynir ve yoğurt imal etmek suretiyle pazar-
lanır veya evde ihtiyacı için kullanılır. Yerli peynir çoğu kez Edirne pey-
niri ile rekabet yapamaz. Toptancılar, çok ucuz fiyatla daha mevsimin-
den önce kapatırlar. Bazı yerlerde de mandıraya çok ucuz fiyatla satılır. 
Böylece, çiftçi malını gerçek fiyatının çok altında madrabazlara ve aracı-
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lara kaptırmış olur. Bunları önlemek için çiftçilerin kooperatifleşmeleri 
zarureti doğmaktadır. Bu kooperatifler, sütleri satın almak, soğuk hava 
depolarında muhafaza etmek, gerektiğinde pastörize işlemlerine tabi tut-
mak ve satışa arz etmek gibi çok yönlü işlemleri yüklenir. Böylece, ta-
rımsal üretim sınai bir kimlik kazanmak suretiyle kırsal alanda ticari 
hayatın canlanmasına katkıda bulunmuş olur. 

Kooperatifçiliğin yörede bir an önce başlatılmasında bir diğer hayati 
neden de arazinin son derece küçük parçalara ayrılmış olmasıdır. Bu 
husus, iktisadi gelişmeyi de engellemektedir. Çünkü, arazinin büyük iş-
letmeler halinde olmaması, çalışan nüfusun bir kısmının doymasına bir 
kısmının da aç kalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, bu durum zirai ma-
kineleşmeyi de engellemektedir. Örnek olarak Erzurum’u ele alalım. Er-
zurum nüfusunun % 69’u 0-50 dönümlük aile işletmelerine sahiptir. Bu 
rakam, Türkiye ortalamasından yüksektir (% 68). 

Yörede, hızlı nüfus artışı iç göçleri başlatmış, toprak-insan ilişkisi yeni 
bir safhaya dönüşmüştür. Büyük kentler kırsal alanlardan göç eden insan 
seliyle dolmuş, halk kültürünün özünü oluşturan köylülük şuuru erozyo-
na uğramaya yüz tutmuştur. Köylüyü, köyde tutmak için de yeni iş saha-
larının (küçük ve orta boy sınai işletmeleri gibi) açılmalarına ihtiyaç vardır. 
Bu alanda, girişilecek reform hareketlerinden önce, yörenin kültür yapısı, 
değerler sistemi ile arazi tasarruf şekilleri arasındaki ilişkiler gerçekçi bir 
araştırmaya tabi tutulmadan toprak reformuna gidilmesinin de bir anlamı 
yoktur. Gelişi güzel toprak dağıtımı, gerçek anlamda reform felsefesine 
ters düşebilir. Yurdumuzda, gerçek anlamda toprak reformunu gerektiren 
bir potansiyel mevcut mu? Yoksa, reform, yukarda belirtildiği üzere sınai-
tarım bütünleşmesine mi yönelmelidir? Bütün bunlar, yörenin sosyal ya-
pısı ve insan ilişkileri bütüncül bir biçimde (holistik) ele alınmadan ger-
çekleştirilmesi verimliliği etkiler. Harran ovası, en azından bu tür bir re-
form için örnek olması gereken bir yöreyi teşkil eder. 

IV) Üniversite-halk bütünleşmesi: Dünyanın her yerinde üniversite-
ler temsil ettikleri yörenin meseleleriyle bütünleşme süreci içindedirler. 
Bunun en güzel örneği ABD’de kurulan Land Grant tipi üniversitelerdir. 
Bunlar, halkın devlete bağışları sonucu meydana getirilmiş tesislerdir. 

Bir bölge üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi de bir Land Grant tipi 
kuruluştur. AİD tarafından insan gücü desteklenmiş ve özellikle zirai 
alanda bölge kalkınmasına katkıda bulunulmuştur. Daha sonra kurulan 
üniversitelere Atatürk Üniversitesi model görevini yüklenmiştir. 

Üniversiteye bağlı, Erzurum halkının bağış suretiyle tahsis ettiği kırk 
bin dönümlük arazide, bir de Ziraat Fakültesi’nin patronajı altında çiftlik 
yer almaktadır. Burada, bölgenin karakterine uygun yeni tohum ve bitki 
türleri yanında hayvan ırkları denemeleri için önemli girişimlerde bulun-
muştur. Ayrıca, yörenin sosyal meseleleri, arkeolojik ve etnografik maddi 
kültür unsurları, tarihi gelişim çizgisi, sağlık-hastalık meseleleri, coğrafi 
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yapısı ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Daha sonra üniversite, Kars, 
Ağrı ve Erzincan illerinde bölgenin özelliklerine göre fakülte ve yüksek-
okullar açmak suretiyle yayılma imkânı da bulmuştur. 

Aynı şekilde, Sovyet Rusya’nın Sibirya’nın kalkınması hususunda ge-
liştirdiği Novosibrisk Üniversitesi de böyle bir misyonu taşır. Bu Üniver-
site, kendisine bağlı araştırma istasyonlarıyla, fiziki uzaklıkları da çö-
zümleyerek, kalkınma projelerini ülkenin her yönüne yaymaya çalışmış-
tır. Keza, 1964-1965 yıllar arasında Hindistan Hükümetinin hazırlanmış 
olduğu Üniversite Reform Raporu da aynı felsefeye saygılı olmuştur. Ni-
tekim, reform raporunda şu ifadeler yer almaktadır:  

“Hindistan’da üniversitenin esas amacı bir Hinduizm şuuru altında 

halkı toplamaktır. Bu husus, hiçbir vakit ilmi bir şovenizm sayılamaz. 

Çünkü Hind halkının kalkınması için kendine güven duygusunun eği-

timle yaratılması gerekir. Ancak, bu da üniversitenin kutsal görevle-

rinden biridir”.  

Aynı şekilde, Birleşik Devletlerde güneyin yedi eyaletinin kalkınması-
nı gerçekleştirmekle yükümlü bulunan Tennessee Üniversitesine bağlı 
TVA (Tennessee Valley of Authority) projesi, aslında Land Grant tipi de-
nilen bölgesel kalkınma planına dayalı bir zihniyetin ürünüdür. TVA, 
Birleşik Devletlerde bölgesel kalkınma projesinin en tipik örneğini teşkil 
eder. Bölge planlamalarının çoğu, özellikle sosyal güvenlik programı ge-
liştirilmesi gibi radikal kalkınma tasarıları, Ekonomik Güvenlik Komis-
yonu ile TVA’nın ortaklaşa çalışmaları sonucu gerçekleştirilebilmiştir. 
Tennessee ırmağından halka sağlanan hidro-elektrik enerjisi, çiftlerinin 
eğitimi, yeni pratiklerin benimsenmesi, çeşitli yayın hizmetleriyle yoğun 
ilişkiler, bu kuruluşlar tarafından sağlanmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu yörelerinde kurulmuş veya kurulacak üniversite-
ler, halk-üniversite ilişkilerini sıcak tutacak bir ortamı meydana getir-
mek gibi bir misyonu taşımalıdır. Özellikle, ağırlık insan bilimleri alanı-
na kaydırılmalıdır. Yörenin, daha önce bahsettiğimiz üzere, aşiret-kabile 
oluşumları, etniklik yapısı, okullaşma sürecinin desteklenmesi, millet-
leşme -tasada ve kıvançta ortak duygularda birleşme diyebileceğimiz- 
oluşumunun gerçekleştirilmesi son derece uzmanlaşmış ve deneyimli 
araştırmacı kadrolarıyla mümkündür. 

Üniversite, temel felsefe olarak halkın sorunlarına eğilmekle yükümlü 
olmalı, halk-üniversite diyalogu sağlanmalı, bunun için de değişme uz-
manları diyebileceğimiz, bölge şartlarını iyi bilen elemanların yetiştiril-
mesine çalışılmalıdır. 

Doğuda, 27 yıl hizmet gördüğüm Atatürk Üniversitesi, halk-üniversite 
ilişkileri bakımından örnek bir müessesedir. Bu üniversitede yetişen 
gençler bugün Van, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Harran Üniversitele-
rinde önemli görevler yüklenmişlerdir. Ancak, bu yeterli değildir. Ziyaret 
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ettiğim bu üniversitelerin bir kısmında, köylüler, “üniversitelerin dertleri-
ne çare olmadıklarından, yol ve yöntem göstermediklerinden” acı acı şikâ-
yette bulunmuşlardır. Bu durum, zamanla üniversitelerin “kabuğuna çe-
kilme” ve bir “fildişi kule” içine kapanma diyebileceğimiz bir halet-i ruhi-
yeye yönelmelerine yol açabilir. YÖK ve resmi kuruluşlar bu açıdan de-
netleyici ve uyarıcı rol oynamakla yükümlüdürler. 

Doğu ve Güneydoğu’nun acil sorunları ancak üniversitelerin öncülü-
ğünde gerçekleştirilebilecek hassas bir noktadır. Bu nedenle, yöre üni-
versitelerine imkân sağlanması gerekir. Halka açılan ve halkın sorunları-
na eğilen üniversiteler Türkiye genelinde ödüllendirilmeli ve medya yo-
luyla kamuoyuna duyurulmalıdır. Hatta bununla da yetinilmeyerek, üni-
versiteler arası bilimsel diyalog başlatılmalı, milli ve milletlerarası toplan-
tılar yörede gerçekleştirilmelidir. Gelişmiş üniversitelerden bölge üniver-
sitelerine ders, konferans vermek, seminerlere katılmak, bölge araştır-
malarını yürütmek amacıyla girişimlerde bulunmak ve bunların devletçe 
kanalize edilmesine ağırlık vermek gibi bir seri girişimler planlanmalıdır. 

V) Yöresel Sosyal Şiddet: Yörede, ön hazırlığı 1980’ler öncesine 
dayalı bir gerilla savaşı ve bu savaşın bir davası, bir hedefi vardır. Bu 
da, Kürt Halkı’nın yaşadığı topraklarda bir millet olarak bağımsızlık-
larını gerçekleştirmektir. Bu nedenle, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) 
bayrağı, marşı, toprağı, halkı ve nihayet son günlerde Belçika’da ku-
rulduğu ileri sürülen sembolik devleti ile bu misyonun temsilciliğini 
yapmaktadır. 

PKK’nın görüşleri ve hedefleri kadar, örgütleşmesi, lider kadrosu hu-
susunda örneklerine Batıda rastladığımız türden araştırmalar da yapıl-
mış değildir. Hatta, üniversitelerimizin birçok fakültelerinde okutulan si-
yaset sosyolojisi, devrim tarihleri, sosyal hareketler ve düşünce tarihleri 
derslerinde PKK’nın teorik-pratik yapısına yer verilmemiş, gençler aydın-
latılmamıştır. Ancak, ülkede 12 yıldan beri devam eden örtülü bir savaş 
yaşanmaktadır. Devletin maddi ve manevi gücü yörede seferber kılınmış, 
altı binin üzerinde insan kaybı olmuştur. Gerilla, dış ülkelerde barın-
makta, destek görmekte, hatta özel kamplarda yetiştirilmektedir. 

Ancak akademik kuruluşlar, devlet teşekkülleri, hem kır gerillası ya-
pan hem de kent terörizmini yönlendiren bu örgüt ve yan kuruluşları 
hakkında en ufak bir araştırmayı gündeme getirmemiş, kamu oyunu bil-
gilendirmemişlerdir. PKK sempatizanı partiler kurulmuş, parlamentoya 
girmiş, bakanlıkları yöneltmiş, zaman zaman yurt dışına çıkmış, PKK 
mitinglerine katılmış ve devletimizi yabancı güçlere şikayet etmişlerdir. 
Bunların da görüşleri ve düşünceleri -konuşma ve beyanatları ele alına-
rak- içerik tahlili (content analysis) diyebileceğimiz bir yöntemle incelen-
memiş, kamu oyuna açıklanmamıştır. 

Kısacası, siyasal Kürtçülük hareketleri halka “öcü” tarzında gösteril-
miş, örtülü hareket edilmiş, sorunlar bilimsel tartışma yerine medya fır-
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tınasına terk edilerek adeta Türk halkı nazarında “Kürtçülük” eylemleri-
ne “haklılık” kazandırılmıştır. 

Rafet Ballı’nın 1991 Temmuzunda yayınlanan Kürt Dosyası’nda, 
Kürtçü fraksiyonların görüşleri, yetkili makamlar tarafından ilmi açıdan 
değerlendirilmemiş, her şey oluruna bırakılmıştır. Bunun gibi, Metin Se-
ver’in yine Cem Yayınları arasında yayınlanan Kürt Sorunu (1992) adlı 
eseri ve bu kitapta yer alan “aydınların” görüş ve düşünceleri de kamu 
oyunda tartışılmamıştır. 

Buna karşılık, Ziya Gökalp’in: “Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik 
Tetkikleri; M. Şerif Fırat’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi; Dr. M. Şükrü Sek-
ban’ın Kürt Meselesi; S. Ahmed Arvasi’nin Doğu Anadolu Gerçeği, Yaşar 
Kalafat’ın: Şark Meselesi Işığında Şeyh Said Olayları, Karakteri, Dönemin-
deki İç ve Dış Olayları”; Ahmet Burhan’ın eserleri ve bilimsel araştırmala-
rını burada zikretmek istiyoruz. Her iki grupta ileri sürülen görüşler ka-
naatimce derinleştirilmeli ve tartışmaya açılmalıdır. Yanlışlıklar varsa 
açıklanmalıdır. 

Sosyal şiddet, özellikle terörist eylem biçimlerinde sosyal yapının esas 
etken olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. J.F. Kennedy’nin 1963 yı-
lında bir suikasta maruz kaldığında, yapılan araştırmalar sonucu ciltler 
dolusu raporda, cinayetten “Amerikan toplum yapısı” sorumlu tutulmuş-
tu. Bir ülkede, gerilla savaşı veriliyorsa, terörizm büyük kentleri tehdit 
ediyor, hatta bütün bölgelere yayılıyorsa bunun temellerinin soruşturul-
masının gündeme gelmiş olması gerekirdi. Rızgari (Kürdistan kurtuluş 
partisi), Kuk (Kürdistan ulusal kurtuluşu), Kawa (Kürdistan Proletarya 
Birliği), Ala Rızgari, Partiya Karkeren Kurdistan (PKK), TKSP (Türkiye 
Kürdistan Sosyalist Partisi) v.b. örgütleşmeler ve yeraltı faaliyetleri ne is-
tiyor? Neyi hedefliyor? Metotları ve çözüm yolları nelerdir? Kanımca bü-
tün bunlar akademik seviyede tartışılmalı, çözüm yolları aranmalı ve 
halk bilgilendirilmelidir. Buna, Kürt halkı kadar Türk halkı da ihtiyaç 
duymaktadır. Gerçeklerin ortaya konulması, eleştiri süzgecinden geçiril-
mesi ve halkın aydınlatılması terörün sona erdirilmesinin tek çaresidir. 
Çünkü, ülkemizde ortaya çıkan sosyal şiddet Batı türü bir terörizm de-
ğildir. Yani, Ercih Fromm’ın Hürriyet’ten Kaçış adlı eserinde çizdiği: “Öz-
gürlüğü artan kişinin yalnızlığa itilmesi, bazı totaliter ideolojilere yaman-
mak suretiyle dayanışma araması” türünden kapitalist değerlere bir baş-
kaldırı değildir. Aynı şekilde, Doyal ve Pennell’in, sosyal şiddet (kumar, 
intihar, fahişelik, cinayet, ilaç alışkanlığı gibi) kapitalist norm ve değerle-
rin çürümesinden kaynaklandığı tarzında da düşünülemez. 

Siyasi Kürtçüler, bu savaşı bir çeşit “Kurtuluş Savaşı” olarak gündemi 
getiriyorlar. Onlara göre, “tarihi bir Kürdistan modeli vardır. Bu da en az 
tarih kadar eskidir; kuzey bölümü Kafkaslar yöresinde, orta bölümü Tür-
kiye ve İran’da, güneyi ise Irak ve Suriye topraklarındadır. Bu bir tezdir”. 
Siyasi Kürtçüler, dil, toprak, kültür ve tarih açısından bir halk oldukla-
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rını, ülkelerine yabancıların yaşadıklarını, dillerine, kültürlerine ve ülke-
lerine sahip olmak istediklerini, bunun için de istilacı güçlerle savaş ha-
linde bulunduklarını iç ve dışta ilan etmektedirler. Aydınların önemli bir 
kesimi -Marksistler de dahil- bu kanaattedirler. 

Devlet yöneticileri ve siyasi liderler de görüşlerinde netlik ve açıklık 
ortaya koymuş değildirler. Çoğu: “Bin yıldan beri bu topraklarda birlikte 
yaşamış, kız alıp kız vermiş, birlikte savaşmış, tasada ve kıvançta ortak 
duyguları paylaşmışız” demek suretiyle, meselenin üzerine yürümekte-
dirler. Van, Elazığ, Erzurum, Malatya ve Kars yöresinde yapmış olduğu-
muz saha araştırmalarında, özellikle gençler, bu görüşlere karşı çıkıyor-
lar: “Siz, bin yıldan beri birlikteyiz diyorsunuz, ama biz bu topraklarda 
bin birinci yılda da vardık” diyorlar. 

İşte önemli nokta, bu soruların cevaplandırılması ve gerçeklerin orta-
ya konulmasıdır. Doğu ve Güneydoğunun tarihi gelişimi, bu topraklar 
üzerinde tarih-öncesi ve sonrası yaşayan halkların mahiyeti, kültür ve 
uygarlıkları belgeleriyle açıklanmalıdır. Kürt gerçeği nedir? Dilleri var mı-
dır? Tarihsel gelişimleri nasıl başlamıştır? Bunlar, bütün çıplaklığı ile or-
taya konulmalıdır. 

Siyasi Kürtçüler, yayınlarıyla sürekli Med, Guti, Asur, Kardu veya Er-
meni kökenli oldukları tezini ileri sürmektedirler. Bir kısım aydınlar ise, 
bu görüşe katılmakta ve destek vermektedirler. Bir diğer grup aydınlar 
da Kürtlerin “Türklüğü” tezinden hareket etmektedirler. Siyasi Kürtçüler 
ve bunları destekleyenler, karşıt tezleri şovenizm veya ırkçılık biçiminde 
eleştirmekte, fakat kendi görüş ve düşünceleri için “sessiz” kalmayı ter-
cih etmektedirler. İşte, “tarihi yanılgı” buradadır. Oysa, “kendileri konu-
şan, başkalarına hak tanımayan her düşünce” saygınlığını yitirmiş sayı-
lır. Bu nedenle, konu akademik çerçevede konuşulmalı ve tartışılmalıdır. 
Devlet yöneticileri, bürokratlar, Türkiye’deki “Aydın Despotizm”inden 
korkmamalıdır. Onların, 70 yıldan beri savundukları “bilimsel sosya-
lizm”leri bile “Tarihin Çöplüğüne” atılmıştır. Bu tezleri de, aynı akıbete 
uğramaya mahkûmdur. Bu nedenle, vakit geçirilmeden devlet yöneticile-
ri ve bürokratlar bu hususta aydınlatılmalı, gerçeklerden haberdar kılın-
malı ve “Anayasa vatandaşlığı”, “Türkiye Vatandaşlığı”, “Türkiye Halkla-
rı” gibi terörizme, bölücülüğe, etnikliğe, ayrımcılığa pirim verebilecek ko-
nuşmalardan kaçınmaları hususunda bilinçlendirilmelidirler. 

Anayasa vatandaşlığı, Türkiye vatandaşlığı ve Türkiye halkları gibi 
deyimler, birlik yerine terörizme yasallık kazandıran oportünist yakla-
şımlardır. Bu nedenle, devlet, bu hassas dengede iki tercihten birini yap-
mak durumundadır: Ya Fransa gibi Korsika olayları karşısında anayasa-
larına parlamento kararıyla karar alıp, “Türkiye’de yaşayan halk Türk 
milletidir” der ve bu kavramda tüm toplum birleşir veya etnik yapı kültür 
tarihi süzgecinden geçirilir, tartışılmaya açılır ya da ülke çok kültürlü bir 
yapılaşmaya doğru sürüklenir. 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Dil Atlası Prof. Dr. Ahmet Buran 
tarafından başarılı bir şekilde yapılmıştır. Böylece dilbiliminin bir kolu 
olan “Dil coğrafyası (Georaphie lingustique)” gerçekleştirilmiş oluyor. Bu-
güne kadar ihmal edilen bu konu artık aydınlatılmıştır. Bölgede konuşu-
lan Kürtçe, Zazaca, Türkçe, Arapça, Süryanice, Ermenice, Keldanice ve 
Yezidice gibi diller kültür sahalarıyla birlikte bu atlasta çok canlı bir şe-
kilde yer almışlardır. 

Bu dil atlasında, hareket noktası olarak, Türkiye köy adları, yöre ili ağızla-
rı, tarih, kültür ve etnoloji verileri göz önüne alınmıştır. Böylece, yazara göre:  

“Bugün Urfa yöresinde yaşayan Badıllı (Beğdili), Birecik’teki Barak-

ların; Diyarbakır’ın Karacadağ yöresinde yaşayan Terkân (Türkân) 

ve diğer yörelerdeki Badıllıların; Mardin yöresinde Dahilcan ve Suruc 

yöresindeki Banazan aşiretinin arasındaki Beğdili oymaklarının Vi-

ranşehir ve yöresindeki Karakeçili aşiretlerinin Batı ve Orta Anado-

lu’daki kolları gibi başlangıçta Türkçe konuştukları da 1922 yılında 

Ziya Gökalp’in tespitlerinden beri bilinmektedir.”  

Ortada bir kimlik arama şuuru mevcutsa, bu dil atlası ve Gökalp, Fı-
rat ve Sekban’ın verileriyle de gözler önüne serilmelidir. 

Dil atlasına göre, bölgede tek bir dilin hakimiyeti mevcut değildir. Türkçe, 
Kürtçe, Zazaca (Dersim), Arapça, Süryanice, Keldanice, Ermenice ve Yezidice 
gibi muhtelif dillere rastlamaktayız. Ancak, bölge nüfusunun % 85-90’ı Türk-
çe’yi anlamakta ve konuşmaktadır. Türkçe, şehir ve ilçe merkezlerinde daha 
yoğun olmak üzere, bölgede en büyük ortak anlaşma vasıtasıdır11. 

Ahmet Buran’ın Elazığ Üniversitesi’ne mensup bir Zaza asıllı dilbilim-
ci olarak gerçekleştirdiği bu dil atlası yanında, yine aynı bilim adamının 
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üzerine Araştırmaları” (I-II) da burada zik-
re değer. Keza, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Toros ve ar-
kadaşlarının “Türkiye’nin Etnik Yapısının Anadil Sorunlarına Göre Anali-
zi” adlı incelemeleri de kayda değer12. Yazar, 1935, 1965 ve 1992 verile-
rine dayanarak Kürtçe’nin, Türkçe’den sonra konuşulan ikinci dil oldu-
ğunu ve bu dili konuşanların da miktarını (7.224.402) olarak göstermek-
tedir. 1935 yılında bu oran 1.480.251; 1965’de 2.370.125 ve 1992 yılı 
projeksiyonunda 3.620.458’dir. Ancak, anadili Kürtçe olmayan, fakat 
ikinci dili Kürtçe olan nüfus ise 1992’de 2.611.776 kişidir. Bu grubun 
içinde Zazaca en yaygını olsa gerek. 

Her milletin tarihi varlığına sahip çıkması, kimliğini araması ve bunu 
demokratik rejim içinde savunması onun tabi hakkıdır. Bu nedenle, üze-
rinde yaşadığımız bu toprakların gerçek sahibinin kimler olduğunu bil-
                                                           
11 Ahmet Buran, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ‘Dil Atlası’ Yapıldı”, Parlamenter, Eylül 
15, 1993. 
12 Aykut Toros, Ali Erman, İsmet Koç, “Türkiye’nin Etnik Yapısının Anadil Sorunlarına Göre 
Analizi”, H.Ü. Nüfus Bilimi Dergisi, s. 101-114, cilt: 14, 1992. 
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memiz, tanımamız bizlerin de hakkıdır. Akademik kuruluşların, devlet 
geleneğini irdelemelerine ihtiyacımız var. Genç kitlelerin bunu bilmeleri 
gerekir. Bir Muhtar Kutlu’nun Şavak Aşireti, bir İsmail Beşikçi’nin Ali-
kan Aşireti (1969) birçok gerçekleri ortaya koymaktadır. Her iki araştır-
ma da, aşiretlerin Kürtçe konuşmalarına rağmen, kültür değerleri, inanç 
ve töreleriyle Türk kültürünün bir yansıması olduğunu tüm verileriyle 
ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Aynı şekilde, Uğurol Barlas’ın: “Hakkari İli Evlenme Töre ve Törenleri” 
adlı eseriyle Ertuşi aşiretinin Asyatik kökenlerini ortaya koymaktadır. 
Bunun gibi, bizim 1993 ve 1994 yıllarında Malatya, Elazığ ve Van aşiret-
leri üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalar, keza öğrenci araştırmacı-
mız Murat Yılmaz’ın Muş ili Celali Aşiretleri tetkiki göstermiştir ki, töre 
ve gelenekleriyle Şaman inanç sistemlerini yaşatmaktadırlar. Bazil Niki-
tin’in “Kürtler” adlı eserinde ileri sürdüğü Kürtlere ait gelenek, töre ve 
inanç sistemlerinin hemen tümünün Türk töre ve geleneklerinin aynı ol-
duğunu göstermektedir. Bunu da ilk bölümde açıklamış bulunmaktayız. 

Siyasi Kürtçüler, yaşadıkları yörede bir Kürt köyünü veya topluluğu-
nu alıp da, sosyo-antropolojik tahlile tabi tutmak suretiyle, bir Kürt kül-
türü ve inanç sistemi bulunduğunu bugüne kadar bize açıklayamamış-
lardır. Sürekli Türkiye’yi bölmeye çalışan dış düşmanların, misyonerle-
rin, oryantalistlerin hayali fikirlerine kapılmışlardır. Bir Minorsky, bir Ni-
kitin, bir Mc Kenzie günümüzde aşılmıştır. Bunlar, sürekli birbirini tek-
zip etmiş, hayali teoriler ileri sürmüşlerdir. 

Kısacası, siyasi Kürtçülerin bir Kürt Diasporası’na karşı gerçekleri or-
taya koymanın ve bunları tartışmanın, gizlemekten ziyade yarar getirece-
ği inancındayız. 

Siyasi Kürtçüler, püritan kürt insanı değildirler. Arkalarında, dış ve iç 
güçlerin desteklediği Ermeni, Rum, Fransız, Alman, İngiliz, Hollanda v.b. ül-
kelerin lobileri vardır. PKK’da bu kompozisyonu temsil etmektedir. Özellikle 
içte ve dışta Ermeni lobisi önemli rol oynamaktadır. Bugün, PKK Kürt milli-
yetçiliği kimliğini büyük ölçüde kaybetmiş, enternasyonal gücün dümen su-
yunda kan döken bir örgüte dönüşmüştür. Nitekim, Kürt Dosyası’nda Rafet 
Ballı’nın: “Tarihi olarak Ermeni talepleriyle sizin talep ettiğiniz bölgeler öpüşü-
yor. Ermenilerin yayınladığı haritaları ve sizlerin yayınladığı haritaları, üst 
üste koyup bakıyorum. Büyük bir kısmı aynı. Başardığınızı varsayalım nasıl 
anlaşacaksınız” tarzındaki sorusuna Öcalan, şöyle diyordu:  

“Eğer Ermeniler boşalttıkları köylere gelmek isterlerse, onlara iyi bir 

misafirperverlik göstermemiz gerektiğine inanıyorum. (...) Ermeni hal-

kını severiz. Ermeni halkı gelirse, ziyaret ederlerse, hatta kalmak ister-

lerse, onlara elimizden gelen misafirperverliği de sonuna kadar gösteri-

riz. Bu soruya şimdilik böyle cevap vermeyi yeterli görüyorum.”13 
                                                           
13 Rafet Ballı, Kürt Dosyası, s. 305, Cem Yayınları, 1992. 
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Terörizmin, gerilla savaşlarının kimlikleri deşifre edilmeden önce, 
stratejileri, felsefe ve yöntemleri önemle tahlil edilmelidir. Yapısal sorun-
lar ortaya konulmalı, kamuoyu açısından aydınlatıcı, çözümleyici ipuçla-
rı açıklanmalıdır. Bütün bu alt yapı çalışmaları tamamlanırken örgütün 
kimlikleri de deşifre edilmelidir. 

Bu hususta, milletlerarası komünist ayaklanmalar ve gerilla taktikleri 
üzerinde uzmanlaşan R. Thomson’dan bazı önerileri buraya aktarmak 
istiyorum. R. Thomson, Malaya ve Vietnam Komünist ayaklanmaları ne-
ticesine dayanarak yayınladığı bir araştırmasına şöyle başlıyordu: “Ka-
bul etmek gerekir ki, engel olmak tedaviden daha iyidir”14. Yazar, bu ka-
naate, 1948’den 1960 yılına kadar, Malaya ve 1961’den 1965’e kadar da 
Güney Vietnam’da olmak üzere 15 yılı aşan uzun deneyimi sonucu varı-
yordu. Thomson, tecrübelerine dayanarak “bir ülkede ayaklanmaların te-
davisinden ziyade bunların engellenmesini” önermekte idi. Bunun için de 
Hükümetin yaklaşımında birtakım olumlu davranışların benimsemesi-
nin şart olduğunu ileri sürüyordu. Thomson’a göre, herhangi bir hükü-
met böyle bir konuda başarı sağlamak istiyorsa şu ilkeleri göz önünde 
bulundurmalıdır: Birinci ilke, hükümetlerin uygar ve ekonomik açıdan 
istikrarlı, birlik içinde olan bağımsız ve özgür bir ülkeyi tesis ve muhafa-
za için açık ve kesin siyasi bir amaca muhakkak sahip olmaları gerekir. 
Çünkü, bir ayaklanma hareketi umumiyetle bir halk savaşıdır. Bunun 
için, hükümet birimlerinin; hükümet otoritesini, yasayı ve ülkeyi baştan 
sona düzenlemek için, yeniden girişimde bulunmaları gerekir. Ancak, bu 
suretle kitleler üzerinde destek ve denetim sağlanmış olunur. Öncelikle, 
hükümetin yönetim yapısına, müesseselerine olduğu kadar personeline 
de eğitim vermediği sürece beklenilen sonuç gerçekleşemez. Gerçekte, 
hükümet yapısındaki çatlaklar onarılmadıkça, girişilecek herhangi bir 
askeri operasyon ve olağanüstü önlemler açık çatlakları genişletir ve 
düşmanın üstünlük sağlamasına sebep olabilir. 

İkincisi, yasalara uygun bir görev anlayışına sahip olunmalıdır. Ka-
nun dışı hareketleri tartışmak, hükümet güçlerini hem terörizmle hem 
de gerilla eylemleriyle uğraşırken, güçsüz düşürebilir. Oysa, yasalara uy-
gun hareket etmek demek çok küçük bir fiyat ödemek demektir. Eğer 
hükümet yasaya bağlı değilse saygınlığını yitirir. 

Üçüncü ilke, hükümetler, hepsinin üstünde, bir plana sahip olmalı-
dırlar. Bu plan, sadece güvenlik güçleri ve askeri operasyonları kapsa-
makla kalmamalı, aynı zamanda ayaklanmayı meydana getiren bu tür 
siyasal, toplumsal, ekonomik, idari ve polisiye önlemleri de kapsamalı-
dır. Hepsinin üstünde hükümetlerin, icrai eylemlerini sürdürürken hiç-
bir istikrarsızlığın bulunmadığı, rollerini iyi bildikleri imajına sahip ol-
                                                           
14 Robert Thomson, Defeating Communist İsnurgency: Experiences From Malaya and Viet-
nam, 1966. 
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maları gerekir. Bunu da çevreye yansıtmaları zarureti vardır. Böylece, 
asker-sivil sektörler arası uyum ve koordinasyonun sağlanması operas-
yonların başarısı için şarttır.  

Dördüncü ilke, hükümetler önceliği gerillaya değil, siyasi ırkçılığı ön-
lemeye vermelidirler. Bu husus, ayaklanma başlamadan önce, açıkça 
gerçekleştirilmesi gereken bir durumdur. Kasaba ve köylerde komünist 
eğilimli yıkıcı siyasi örgütlenme kırılmadıkça ve bunlar tavsiye edilme-
dikçe gerilla birimlerinin ayaklanması bertaraf edilemez. Eğer, gerilla 
halktan tecrit edilebilirse yani küçük balıklar sudan çıkarılırsa, o zaman 
nihai temizleme kendiliğinden gerçekleşmiş olur (Thomson burada dik-
katimizi gerilladan önce gerillaya ortamı hazırlayan komünist eğilimlerin, 
ideolojilerin karşılanması gereğini hatırlamaktadır). 

Beşinci ilke, isyanın gerilla safhasında bir hükümet ilkin kendi temel 
meselelerini tespit etmelidir. Bu açık isyan başlamadan önce, uzak köy 
sahalarında güvenliğe ve iktisadi birimlere önem verilmelidir. Eğer, böyle 
koruyucu bir eylem başarı sağlayamazsa o vakit güvenlik ölçüsü husu-
sunda öncelik, ülkenin daha fazla gelişmiş sahalarına kaydırılmalıdır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalkınma projeleri dahilinde ileri 
sürebileceğimiz görüş ve önerilerin ana esasları bunlardan ibarettir. Böl-
ge kalkınmasında önemli husus karşılaşacağımız problemlerin çözüm-
lenmesi ve ıslahıdır. İyileştirme (ameloriation), çare bulma ve çözümler 
meydana getirme ancak, yüksek düzeyde akademik kuruluşların işbirliği 
yolu ile gerçekleşebilir. 

Altıncı ilke, Cemaat Duygusu ve İslâm: Doğu ve Güneydoğu, temel-
de halk kültürünün odak noktasını oluşturur. Ziya Gökalp’ten beri bili-
nen Halk (avam) ve Aydın (havas) kültürü farklılaşması yörede, daha zi-
yade standart yapı olarak halk kültürü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Aydını da, büyük çapta değerlerine ve inanç sistemlerine uyum sağlaya-
cak bir kimliktedir. Çünkü batılılaşma ve modernleşme dalgaları yöreyi 
ülkenin batısı gibi etkilememiştir. Bu nedenle, aydınla halk diyalogu var-
dır, ilişkiler sistemi kopuk değildir. 

Yöre nüfusunun büyük çoğunluğu, İslâmi inanç sistemlerini en güçlü 
şekilde yaşar. Türkiye’de modernleşme ve gelenekleşme derecesini bölge-
lere göre tespit etmek mümkün olsaydı, diyebiliriz ki Güneydoğu ve Do-
ğu bölgesi “Geleneksellik” muhafazakârlık derecesi, öteki kültür sahala-
rına göre daha yüksek orandadır. 

1923’ten beri okullaşma sürecinin etkin durumda olmaması, kent de-
ğerlerinden uzak kalınması, toplumsal hareketliliğin ancak 1960’lardan 
sonra başlamış bulunması ve modernleşme hızının zayıf kalması yörede, 
mahallilik veya lokalitlilik derecesinin Türkiye geneli ile karşılaştırıldı-
ğında önemli bir sapmayı ortaya çıkardığı gözlenebilir. 

Gelenekli aşiret-kabile kuruluşlarının kan bağına dayalı hâkimiyeti 
de bu oluşumda büyük nispette müessir olmuştur. Göçer-gezerler, Gü-
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ney Anadolu ve Levant bölgelerinde kentleşme sürecinin sonucu yerleşik 
bir hayata geçmişlerdir. Ancak yöremiz için aynı şeylerin geçerli olama-
yacağı açıktır. 

Bu nedenle, bölgede gelenekler, dini inançlar, törelere bağlılık bir ha-
yat tarzıdır. Tönnies’in Cemaat ve Cemiyet olarak yapmış olduğu ikili 
tasnifteki cemaat yapısının tipik modeli yöremizdir. Doğudan Batıya gi-
dildikçe cemaatten cemiyete geçilmiş olunur. Dindarlaşma sürecinin 
yaygınlık kazandığı alan da yine Doğu ve Güneydoğu bölgemizdir. Bu 
oluşumda, din önemli pekiştirici bir unsurdur. Süryani, Yezidi, Nesturi 
v.b. küçük guruplar istisna edilirse yöre, bütünüyle Müslüman’dır. İslâ-
miyet en canlı biçimde burada yaşamaktadır. 

Bu çevre içinde, ümmet-millet zıtlaşmasını gündeme getirmek büyük 
hatadır. İslâm, ümmet-millet dengesine, bütünleşmesine dayalı sistema-
tik bir dindir. Aynı zamanda, kavimler İslam havuzu içinde de bin beş 
yüz yıldan beri canlılıklarını korumaktadırlar. Türk milleti de benliğine, 
gerçek kimliğine ancak İslam’la bütünleştikten sonra kavuşabilmiştir. İs-
lam’la tanışmayan bütün Türk kavimleri ya Hıristiyanlaşmış ya da Mu-
sevileşmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu, İslam ülkeleri içinde ümmet 
çatısı altında yaşamış en uzun ömürlü olanıdır. 

Ümmetleşmeden milletleşmeye geçmek biçiminde bir görüş, toplum 
dinamiğimiz açısından gerçekçi değildir. Ümmet-millet bir uyum içinde 
yaşayabilen değerler sistemidir. Bosna-Hersek bizim ümmet kardeşimiz-
dir. Azerbaycan, soydaş ve dindaşımızdır. Gagauz, Çuvaş gibi İslami ol-
mayan ülkeler ise millet ve soy kardeşlerimizdir. Bu iki ülke, öteki İslam 
ülkeleri için hiçbir şey ifade edemez. Bu nedenle, İslam-millet bütünleş-
mesi gerçekçidir. Yörede bu iki değer birbiri ile bütünleşirler. 

Gagauz, Çuvaş, Yakut vb. Hıristiyanlaştırılmış Türkler, günümüzde 
komünizmin de yıkılmasıyla Türkiye Cumhuriyetiyle kucaklaşmışlardır. 
Bunların Hıristiyan olmaları Türklüklerini hiçbir zaman geri plana itmiş 
değildir. Bu ülkelerden öğrenciler gelmekte, Türkiye’de eğitimlerini sür-
dürmektedirler. Soy ve kültürel bağlılık, bizleri birbirimize bağlamakta 
ve bütünleştirmektedir. Bunları, Müslüman olmadıkları için dışlamamız 
gerçekçi olamaz. İşte milli bütünleşme bu noktada önem kazanmaktadır. 
Hem Türk hem de Müslüman olmamız nedeniyle bu kardeşlerimizle bir-
likteliğimiz vardır. 

Eğer, milletleşme veya milli bağ reddedilir, sadece ümmetleşme ger-
çek çatıyı oluşturursa, o vakit, bu soy ve kültür kardeşlerimizi dışlama-
mız gerekir ki bu da gerçekçi bir tutum olamaz. Onları kazanmak, or-
yantalizmin tarihi komplo teorilerinden kurtarmak ve yeniden birlikteli-
ğimizi sağlamak akılcı ve insaniyetçi yoldur. 

Doğu ve Güneydoğu yöremizde “ümmetleşme” birliğimizin çimentosu-
nu oluşturan en önemli toplumsal dinamiği teşkil eder. Bu yüzden üm-
metleşme bir hayat tarzı, bir dünya görüşüdür. Onu dışlamak, yerine la-
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ik kodlar koymak toplum gerçeğini görmemek demektir. Yöneticiler, si-
yasiler, aydınlar yörede yaşayan insanların -hangi parti ve mezhepten 
olursa olsun- günde beş vakit Allah’ın evinde bir araya geldiklerini gör-
meleri ve bundan bir anlam çıkarmaları gerekir. Allah’ın evi (Camiî) ül-
kemizin her yerinde olduğu gibi, Doğu ve Güneydoğu’da da insanlarımızı 
renk, cinsiyet, dil ve kültür farkı gözetmeden bir araya toplayan, bütün-
leştiren biricik semboldür. Onu milletimizin hafızasından silmek, dışla-
mak, yerine laik kodlar ikame etmek suretiyle yeni hedefler oluşturmak 
tarihin akış seyrine zıt düşer. 

Bizleri, bu birliğimizden koparmak isteyen dış güçlere karşıt-etnik 
kimlik oluşturma yollarını açmamamız gerekir. Aksi takdirde, söz konu-
su güçler, “insaniyet yaftası” altında bizleri birbirimize düşürmek için 
bütün güçlerini seferber kılmaktan aslâ çekinmezler. Buna bir örnek 
olarak, Fransız Cumhurbaşkanının eşi -ki aslında bu bir devlet zihniyeti 
demektir- Danielle Mitterand ile Paris Kürt Enstitüsü tarafından 14-15 
Ekim 1989 tarihleri arasında düzenlenen: “Kürtler: İnsan Hakları ve Kül-
türel Kimlikleri” adlı konferansı zikredebiliriz. 

1960 Kurucu Meclis zabıtlarına geçmiş bulunan bir ikinci örnek de 
burada önemle hatırlatılmalıdır. Nobel’e sürekli aday gösterilen “dünya-
ca meşhur (!) bir romancımız” bir eserinde Atatürk’ün en yakın arkadaşı 
Salih Omurtak’ı hedef göstererek, Doğu bölgesinde Kürtleri ve Ermenileri 
kesip -doğradıklarını iddia etmek suretiyle- yaylım ateşine tutmakta, 
Milli Mücadeleyi zaafa uğratmaktadır. Erzincan Kurucu Meclis üyesi sa-
yın Em. Kur. Alb. Baki Cebeci’nin 1961 yılında zabıtlara geçen bu gerçe-
ği görmeleri her Türk insanının milli görevidir. Atatürkçü geçinen aydın-
ların bu gerçeği görmelerini ve “dünyaca meşhur romancımızın” (!) kimli-
ğini yakından tanımalarını öneririm. 

“Bu meşhur romancımız” (!) geçenlerde Der Spiegel’e bölücü nitelikte 
bir beyanat vermesi karşısında bu defa da sıra Fransız Cumhurbaşkanı 
Mitterand’a gelmiş, o da eşleri gibi “komplo teorisi”ni gereği biçimde yeri-
ne getirmiş ve “meşhur romancımızı” cumhurbaşkanlığı sarayında kabul 
etmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgemizi, bu iç ve dış güçlerin bölmelerine, par-
çalamalarına karşı devlet adamlarımız, bürokratlarımız ve milli aydınla-
rımız sahip çıkarak, yeni idrak alanları ve bakış açıları kazanmaları; bu-
nun için de bölgeyi, aşiret-kabile yapısını, kültür ve değerler sistemini 
yakından tanımaları gerekir. Doğu ve Güneydoğu’yu sadece “oy potansi-
yeli” penceresinden algılama tarzındaki “sorumsuz ve ciddiyetsiz” davra-
nış kalıplarını bir an önce terk ederek, meselelere eğilmeleri zarureti var-
dır. 

Bizi, bu topraklar üzerinde “İslam” misyonunun bayraktarlığını yapan 
bin yıllık tarihi kader çizgisinden dışlamadan, gerçekçi atılımlara ön ayak 
olan hedefleri izlememiz gerekir. İşte, ümmet birliği bu oluşumun adıdır. 
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İster Kürt, ister Zaza, ister Çerkes, ister Gürcü ne olursa olsun hepsi Al-
lah’ın evinde -aynı çatı altında- birleşiyorsa, bizi bir araya getiren bu sihir-
li güce karşı çıkmamızın anlamı nedir? Bu nedenle, “ümmet” bir toplumsal 
gerçektir, onu kültür hayatımızdan, tarihi yapımızdan silip atamayız. 

Tarihimizde benzer hatalar işlenmiştir. Nitekim, Abdülhamid tarafın-
dan kurulan Hamidiye Alayları tamamıyla Sünni aşiretlerden seçilmiş, 
Alevi aşiretler dışlanmıştır. Bu nedenle, bir Zaza Sünni Şeyh Sait isyanı 
(1925), bir Zaza Alevi Dersim ayaklanması (1937) bu çizgide incelenmeli-
dir. Cibran Sünnileriyle düşmanlık halinde yaşayan küçük Alevi toplulu-
ğu Hormekler bu isyandan uzak durmuş iken Dersim hareketini bizzat 
yönlendirmişlerdir. Bu nedenle, “ümmet” esprisi üzerindeki hassas do-
kuyu, tarihi dengeyi bozmamak gerekir. Cumhuriyetçiler ve siyasi parti-
ler, Doğu ve Güneydoğu yapısı içinde Batılı norm ve değerlere dayalı gö-
rüşleri dolu dizgin yaymak suretiyle anatomik dokuyu bozmuşlardır. Ya-
kın tarihimizde ortaya çıkan kanlı kardeş kavgalarında, alevi-sünni ça-
tışmalarında bu tarihi yanılgıların izlerini gözlemek mümkündür. 

VII) Doğu ve Güneydoğu’da Alevilik bir kültürel çimentodur. Tarihi 
Alevi-Sünni farklılaşması dini farklılaşmadan değil, sadece ve sadece 
Selçuklu ve Osmanlı toplum yapısından kaynaklanmaktadır. Asya’dan 
İran ve Anadolu’ya göç, “Oğuz-Türkmen” ikiliği diyebileceğimiz bir yerle-
şim biçiminden kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere, İran Büyük Selçuk-
lu İmparatorluğu (1038-1194), Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1307) te-
melde Oğuz-Türkmen ikililiği üzerine dayanır. Bu bir anlamda Edward 
Shils’in merkez-çevre diyagramını bize hatırlatmaktadır. Orta Asya’dan 
kaynaklanan ilk göçler İran kültür sahasında Oğuzların hakimiyeti altın-
da nüvelenmiş, daha sonra katılanlar ise çevreye (uc) itilmişlerdir. Türk-
menler, böylece yönetime ortak olamamış, dışlanmışlardır. Büyük Sel-
çuklu Devleti’nde yönetim İranlılara teslim edilmiş, dil de Farsça olarak 
kabul edilmiştir. Oğuz boylarının bu oluşumdaki payı büyüktür. Sonra-
dan gelen Türkmenler, bu yapısal özelliklerden ötürü merkezi bir rol ala-
mamış, kenara itilmişlerdir. 

Aynı yapısal oluşum Anadolu Selçuklularında da gözlenmiştir. Bu du-
rum, çevrenin dış güçler tarafında uyarılmasına, etkilenmesine ve mer-
keze karşı ayaklanmalarına neden olmuştur. Merkez, Sünni kimliği yan-
sıtırken, çevre Heterodoks inanç sistemlerinin etkisi altında kalmıştır. 
Burada önemli gelişme, soy ve kültür birliğinin dışlanmış olması, yaban-
cı unsurlara yatkınlık duyulması tarzında özetleyebileceğimiz bir yolun 
izlenmiş olmasıdır. Çevrenin (Türkmenlerin) horlanılması, yabancı un-
surların merkeze taşınması, iki Türk boyunun birbirlerine karşı kutup-
laşmasına neden olmuştur. Sünni-Alevi tarzındaki inanç sisteminde be-
liren farklılaşmalar ise sadece ve sadece bu ayrılıkların şemsiyesini teşkil 
etmiştir. Zamanla bu şemsiye yani harici semboller yer değiştirmiş, soy 
ve kültürel sistemleri dışlayarak merkezi bir tutum kazanmıştır. 
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Osmanlı toplum yapısı içinde resmi ideoloji Sünni kimliğe ağırlık ver-
miş, Türkmen heterodoksisini dışlamıştır. Böyle bir toplum siyaseti dış 
güçlerin telkin ve propagandalarına etkinlik kazandırmıştır. Tarihimizde 
birçok iç ayaklanmalarda bu farklılaşmaların derin izlerini gözlemek 
mümkündür. Nitekim, 1890’larda örgütlenen Hamidiye Alayları Sünni 
kültür koduna göre düzenlenmişti. Yine Türkmenler dışlanmış, bu du-
rum gerek 1925 gerekse 1937 ayaklanmalarında rol oynamıştır. Hamidi-
ye Alayları ve ona dayalı olarak kurulan Aşiret Mektepleri Alevi olmayan 
Zaza ve Kurmanç aşiretlere büyük imkânlar sağlamış, Alevi aşiretleri ise 
merkezi otoriteye karşı küskün bırakmıştır. Bu husustaki acı yakınma-
ları Alevi Zaza olan M. Şerif Fırat’ın “Doğu İlleri ve Varto Tarihi” adlı ese-
rinde gözleyebiliriz. Böyle bir yaklaşım tarzı, Alevi-Kurmanç ve Zaza aşi-
retlerde, Sünni-Kurmanç ve Zaza aşiretlerin güçlendiği izlenimini yarat-
mış, bu da derin ayrılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur... 

Abdülhamid politikasına karşı olan İttihad ve Terakki döneminde, 
Jön Türklerin, Anadolu Aleviliğine yönelmelerinde bu kutuplaşmaların 
sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi felsefesi 
etkin rol oynamış olabilir. Baha Said’in, 1910 yılından itibaren İttihad ve 
Terakki Teşkilâtı’nın bir mensubu olarak, Anadolu’da Alevi toplulukları 
arasında incelemeler yapmış olması, bunların bir kısmını Türk Oca-
ğı’nda konferans olarak vermiş bulunması, yüzyıla yaklaşan bir sessiz-
likten sonra yeniden ele alınması sebepsiz olmazsa gerek. Keza, Baha 
Said’in 1914-15 yılları arasında İran’a seyahati, dönerken Anadolu Alevi-
leri üzerinde incelemeler yapması hem milletleşme hem de bütünleşme 
misyonunun bir parçası olsa gerek. Fuad Köprülü’nün bu dönemde ya-
yınlanmış bulunan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı önemli ince-
lemesi de aynı düşünce sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır. 

Cumhuriyet döneminde, hem Sünni hem de Alevi teori ve pratikleri-
nin gündem dışı bırakılması, en az yirmi yıl konunun üstü örtülü kal-
ması, bu tarihi kanayan yarayı iyileştirememiştir. Çok partili siyasal ha-
yata geçişle başlayan demokratikleşme süreci sonucu -laikliğin, bir çeşit 
laikçilik anlayışına dönüşmesiyle- tabandaki çatlamalar yeniden ortaya 
çıkmıştır. Özellikle, 1968’ler sonrası Türk toplumunda beliren ideolojik 
kutuplaşmalar bazı Alevi gençlerini sol tayfın içine itmiş, bu da ülkede 
yeniden bir kardeş kavgasının alevlenmesine neden olmuştur. 

Türkiye genelinde olduğu kadar Güneydoğu ve Doğu bölgelerimizde 
de bu konu; bazı siyasal parti ve örgütlerinin ideolojik şemsiyesi altında 
beslenmekte, toplumsal iyileştirme yerine muhtemel amaçları için lojis-
tik destek olarak kullanılmaktadır. 

Alevi-Bektaşi Kimliği adlı eserimizde, Türkiye genelinde 17 il ve 45 
ocak üzerinde yapmış olduğumuz saha araştırması (Field Work) sonuçla-
rı bize Alevi-Sünni bütünleşmesi için önemli ip uçları vermektedir. Gerek 
Sünni gerekse Alevi teolojisini temsil eden lider kişiler, büyük çoğunluğu 
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ile, bu farklılaşmanın bütünleşmeye dönüşmesinde iyi niyet beyanında 
bulunmuşlardır. Ayrıca, Van, Ege, İstanbul ve Bolu Sosyal Bilimler Fa-
kültelerine mensup 347 öğrenci de aynı şekilde bu ayrılıkların varlığın-
dan endişe duymaktadırlar. Yeni bir kuşak, dini yaşantıdaki bölünmele-
re karşı direnç göstermektedirler. Aynı şekilde, hükümet, devlet reisi, si-
yasi partiler, akademik kuruluşlar ve medya bu tarihi ayrılıkların çö-
zümlenmesinde seferber kılınmalı, yeni çözüm yolları aranmalıdır. Aksi 
takdirde bu tarihi yarılmalar, bu örtülü kimlikleriyle çıkar çevrelerinin 
sömürülerine terk edildiği sürece, yarın PKK’dan daha tehlikeli felâketle-
ri ülkemiz ufuklarına taşıyabilir. 

Alevi kültür sahalarında yapmış olduğumuz araştırmalar çok dikkat 
çekici sonuçlar ortaya koymuştur. Özellikle, Ocak temsilcileri (Dede, Ba-
ba, Seyyit) Zaza, Kurmanç ne olursa olsun bir fark gözetmeksizin, cema-
atlerine etkide bulunabilmektedirler. Bir Kurmanç dede, rahatlıkla Türk-
çe konuşan bir Alevi cemaatine dedelik yapabilmektedir. Aynı şekilde, 
bir Türkçe konuşan Alevi dedesi de Kürtçe konuşan bir Alevi cemaatinin 
dini lideri olabilmektedir. Burada, soy, deri rengi, kültür farklılığı gibi 
günümüzde önem kazanan kimlik unsurları tamamıyla arka plana itil-
mekte, “Ocak” ve Dede mensubiyeti toplumsal dinamiklik kazanmakta-
dır. Bir İmam Bakır Ocağı Mamurek (Malatya) Alevilerini -ki Kurmançtır-
lar- Elazığ Sünnileri -ki Türkçe konuşuyorlar- birbirine bağlayabilmekte-
dir. Ocak şemsiyesi altında her çeşit fraksiyonlar ortadan kalkmakta, ce-
maat birbirleriyle bütünleşmektedir. 

Aynı şekilde, Bektaşilik olgusu da önemli tarihi rolünü burada oynaya-
bilmektedir. Tunceli Zaza Alevileri üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalar 
bu insanların bize, Hoca Ahmet Yesevi’ye bağlı olduklarını, Horasan’dan gel-
diklerini açıkça göstermiştir. Bektaşi gruplarının hemen hemen önemli bir 
kesimi, bu kültür kodunun üzerinde şuurla durmuşlardır. Bu nedenle, Ale-
vi-Bektaşi sektizmi hem milletleşme, hem de toplumsal bütünleşme süre-
cinde önemli iyileştirme odak noktaları olarak kabul edilmelidir. 

Değerlendirme ve Sonuç  

Toplumsal kalkınma ve çözüm yolları, ancak sorunlara yönelik bilgi, ta-
nıma ve reform paketleriyle çözümlenebilir. Bunun için de, bölgeyi tanımak 
ve bölge insanlar ile ortak bir paydada buluşarak, katılımcı gözlem ve gö-
rüşme tekniklerine dayalı alan araştırmalarını yürütmekle mümkündür. 
Aksi taktirde, iletişim organlarını da desteğine alarak masa başı gerçekçi ol-
mayan hayal ürünleriyle hiçbir sonuca varılması mümkün değildir. 

Gözleneceği üzere, bu araştırmamızda sosyo-antropolojik ağırlıklı bir yak-
laşımı ileri sürerek, yöremizde kalkınma sürecinin metodolojisine yer vermiş 
bulunmaktayız. Tamamen yerlilik (nativistic) niteliği taşıyan bu kalkınma pro-
jesinde, temel felsefe bölge insanı, kültür ve değerler sistemiyle olan birleşim-
dir. Bunlar, teoriden uzak, tamamen gerçekçi çözüm yollarını ortaya koyar. 
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Bu araştırmamızda, gözleneceği üzere Doğu ve Güneydoğu kalkınma-
sında beş aşamalı bir yaklaşımı gündeme taşımış bulunmaktayız. Her 
aşamada, bölgelerimizin karakteristik yapısına uygun verilere yer verilmek 
suretiyle, öncelik-sonralık türü kalkınma projelerine ağırlık kazandırılmış-
tır. Bunlar da baştan beri ele aldığımız: I) Kabile-Aşiret Yapılaşmaları, II) 
Köy-Altı Kuruluşlar, III) Tarımsal-Sanayi (Agri-İndustial) projelerine yöne-
lik atılımlar, IV) Üniversite-Halk Bütünleşmesi ve nihayet V) Toplumsal 
Şiddet olaylarına yönelik girişimler olarak sıralanabilmektedir. 

“Kürt Sorunu” ve benzeri etnisite türü proto-tipleri gündeme taşıyarak, 
PKK paydaşı Siyasal Kürtçü akımlara yönelik eğilimlere yasallık kazandır-
mak, asla bilimsel bir çözüm yolu değildir. Sorumlu kuruluşlar ve iletişim 
organlarının, sürekli bölgesel trajik olayları gündeme taşıyarak, bilimsel çö-
zümden uzak, romantik diyebileceğimiz yolları denemeleri, gün gelir ulusu-
muzun geleceği için tehlike çanlarının çalınmasına da yol açabilir. Bu ne-
denle, son günlerde Kürtçü örgütlerin, gerilla eylem biçimlerinden uzaklaşa-
rak, siyasal arenadaki oluşumları da gözler önünden uzak tutulmamalıdır. 
Özellikle, Parlamentoda siyasallaşmaları, kırsal alanlardan Kent oluşumla-
rına yönelimleri yanında, üniversite öğrencileri arasındaki kadrolaşmaları 
da Mezopotamya haritasının ayrılıkçı çizgisini belirginleştirmektedir. 

Marksist Kürdistan İşçi Partisi (PKK), kuruluşundan itibaren fetiş konu-
muna getirdiği toplumsal aktörü Abdullah Öcalan’la olan izlerini sürdür-
mektedir. Bu yoldan dönülemez. Lider-örgüt özdeşleşmesi toplum dinamiği-
nin bir gereğidir. Arkimides’in bana bir çubuk verin, onunla dünyayı nasıl 
kaldırabileceğimi sizlere gösterebilirim sözleri, Öcalan için de geçerlidir. 
Öcalan, örgütün nirengi noktasıdır. Örgüt onsuz var olamaz. Bu nedenle; 
aydınların, sivil toplum kuruluşları ve yetkili yönetim kadrolarının zaman 
zaman kamuoyuna sundukları reform paketlerinde gözlenen “Öcalan Ötesi” 
çözüm yolları geçerliliğini koruyamaz. Siyasal Kürtçülük modelinde gözle-
nen örgütlenme biçimleri için Mahmur Kampı girişimleri alt yapıyı oluştu-
rur. Doğuştan itibaren PKK sempatizanı gençlik kitlesinin yetiştiği ortam, 
grupla özdeşleşme eğilimleri de bu dokunun bir parçasıdır. 

Türk aydını, yönetici sınıf ve sorumlu örgütler artık ülkenin elden çık-
masına bir şans tanımıyorlarsa, bilimsel çözüm yollarını gündeme taşı-
malıdırlar. Mahmur kamplarına ziyaretler yapmak, Barzani ve Talabani 
ile temas sağlamak ve yıllanmış yöresel militanları Güneydoğu’ya taşıya-
rak, PKK’nın kent girişimine katkıda bulunmak çözüm yolu değildir. 

Bölgeyi yakından tanıyan, hatta bölge insanlarıyla özdeşleşen bir bilim 
insanı olarak, sorumlu yöneticileri Mahmur Kampından Güneydoğu gerçe-
ğine dönüşe çağırıyoruz. Bunun için de yörenin reel sorunlarına yönelik 
kalkınma projeleri üretmek suretiyle, gerçekçi çözüm yollarının bir an önce 
gündeme taşınmasını öneriyoruz. Yöre insanının yüzde 35’ini temsil eden 
kabile-aşiret, yapılaşmasının Büyük Toplumla bütünleşmesi, etnisite olgu-
sunun bir varlık alanı olarak hoşgörü ve uyum zihniyetiyle paydaş konuma 
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getirilmesi yanında, kalkınma sürecinin başlatılması, yeni iş alanlarının 
açılması, halk ve üniversite diyaloglarının sağlanması, toprak reformu, mer-
kez köyler projesi gibi çok yönlü girişimlerin Mahmur Kampı için feda edil-
mesi, Türk toplumunun geleceği için trajik bir ortamı oluşturabilir. 

Günümüzde, “Kürdistan İşçi Partisinin (PKK) sonu geldi, kır gerillası tü-
kenişe gidiyor” tarzındaki yorumların bir anlamı kalmamıştır. PKK, artık 
sivil örgütlenme mekanizmasını gündeme taşımış, Mezopotamya haritası 
için seferber konuma gelmiştir. Artık PKK, parlamentoda yörenin kaderini 
temsil eden Siyasal Yapılaşması, kentlerde organize olmuş Kürdistan 
Halklar Konfederasyonu (KOMA CİVAKEN KÜRDİSTAN) yanında, Üniver-
sitelerde ses veren Gençlik Örgütlenmeleriyle bir güç oluşturmuştur. 

Üniversitelerde gelişi güzel Kürdoloji Enstitülerinin açılması, yöre yer 
adlarının 1940’lar öncesi statüye dönüştürülmesi, Kürtçe TV kanallarına 
yönelimler ve benzeri alt yapı girişimlerinin yoğunluk kazanmış olması 
“Kürt Sorununu” “Türk Sorununa” dönüştürebilir. Bir an önce, Güneydo-
ğu’nun tarihsel konumu, kimlik yapısı ve kültürel değerlerine sahip çıka-
rak, Siyasal Kürtçülerin “etnisiti temizlemesi” diyebileceğimiz operasyonla-
rına fırsat tanınmamalıdır. Aynı biçimde, Güneydoğu insanının varlık ala-
nı, dünya görüşü ve inanç normlarının tasfiyesine sahiplenecek tüm bi-
limsel girişimler seferber kılınmalıdır. Asyatik geçmişinden günümüze de-
ğin, Kurucu Ulus konumunda bulunan “Türklük” olgusunun giderek yıp-
ratılmasına izin verilmemelidir. Aksi taktirde, 15 ili kapsayan bir Mezopo-
tamya haritası, her an yeni bir yerleşim birimi olarak kimlik kazanabilir. 
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ZİHNİYET VE TÜRK TOPLUMUNDA ZİHNİYET 
DEĞİŞİMİ PROBLEMİ 

Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN* 

Öz 

Yapılan bilimsel çalışmalarda, İlkçağ insanından günümüze kadar insan 

aklının çalışma biçiminin aynı olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu gerçeğe rağ-

men insanlar, yeryüzünün her yerinde eşya ve hadiseleri farklı biçimlerde de-

ğerlendirmektedirler. Bu farklı eğilimlerin ortaya çıkması toplumların farklı 

kültürel atmosferlere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Kültürel haya-

tımızı da değerler sistemi belirlemektedir. O halde değerler sistemi bir toplu-

mu diğer toplumdan ayıran temel ölçütlerdir. Bu çalışma, literatür taraması 

yoluyla, zihniyet ve Türk toplumunda zihniyet değişimi problemini ve bu sü-

reçte aydınların oynadığı veya oynayacağı rolü ele almaktadır. 

Anahtar kelimeler: Zihniyet, Değerler, Kültür, Zihniyet Değişimi, Aydın. 

Abstract 

Mentality And The Problem Of Mentality Change In Turkish Society 

Scientific studies done so far, from antiquity until our era, the working 

style of human mentality has been determined as the same. However, in 

spite of this reality, people perceive events and things differently througho-

ut the world. The appearance of those different tendencies is a result of the 

fact that societies have different cultural climates. The system of values 

forms our cultural lives. Thus, the system of values is the basic criteria dis-

tinguishing one society from another. In this study, via the survey of litera-

ture, mentality, the problem of mentality change in Turkish society and in 

this process the role which intellectuals play or will play are scrutinized. 

Key words: Mentality, Values, Culture, Mentality Change, Elite. 
                                                           
* Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, mturkkahraman@akdeniz.edu.tr 
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Giriş 

Bir toplumda ya da dünyada meydana gelen olaylar, kaynaklandığı 
veya ilham aldığı zihniyetten bağımsız olarak düşünülemeyeceği gibi, ar-
kalarında yatan zihniyet ve dünya görüşü bilinmeden de tam olarak an-
laşılamaz. Çünkü zihniyet, düşünceye şekil, davranışa anlam veren bir 
kalıptır. Bir zihniyet ya da kognitif yapı oluşturamayan ve bunu kendi 
mensuplarına aktaramayan toplumların ya da medeniyetlerin uzun 
ömürlü olamayacağı ve varlığını sürdüremeyeceği düşünülür. Bu düşün-
ceden hareketle her toplumun veya medeniyetin, kendine özgü bir algıla-
ma tarzı veya bir zihniyet oluşturduğu, insanların bu zihniyet doğrultu-
sunda düşünüp davrandığı kabul edilir1. Toplumsal kurumlar sahip olu-
nan zihniyetlere göre şekillenir ve işler2. Bu manada her iklimin bir bitki 
örtüsü olduğu gibi, her toplum ve medeniyetin de bir ahlak ve zihniyet 
dünyasından söz edilebilir. 

Bütün dünya görüşleri, düşünce ve davranış tarzları, sosyal ve kültü-
rel oluşumlar belli bir zihniyetin dışa yansıması olarak görülür3. Top-
lumsal olgular, sahip olunan zihniyete göre şekil alırlar ve başka bir for-
ma uygulandıklarında, o zihniyetin formuna göre anlam değişikliklerine 
uğrarlar. 

Bilindiği üzere toplumlar, çeşitli gruplardan ve sınıflardan meydana 
gelir. Ancak bir toplumda, zihniyetin hem inşasında hem de değişiminde 
en önemli rolü, o toplumun aydınları olarak adlandırılan düşünürleri oy-
nar. Düşünürlerin ya da entelektüellerin ana malzemesi ve işlemekte ol-
dukları doku, insan zihnidir. Amaç, zihne bir form kazandırarak, belli 
bir zihniyeti oluşturmaktır. Çünkü bir toplumda istenilen şeyin elde edil-
mesi ve gerçekleşmesi, öncelikle zihinsel oluşumun gerçekleşmesine 
bağlıdır. Daha açık bir ifadeyle, bir toplumdaki değişim ve dönüşümün 
gerçekleşmesi, zihnin ve zihniyetin değişmesine bağlı olarak gerçekleşir. 
Bu bağlamda, bir toplumdaki değişim ve gelişim süreçlerini anlamak 
için, hem toplumun hem de aydınların zihniyet yapısının analiz edilmesi 
ve bilinmesi gerekir. 

Hemen her toplum, içinde bulunduğu konumdan daha iyi bir konu-
ma ulaşmak için karşılaştığı problemleri çözerek pozitif yönde gelişmek 
ister. Türk toplumu da yaklaşık iki asırdan beri, gelişmek ve diğer top-
lumlarla kıyaslandığında onlardan daha ileride olmak gibi bir hedef için 
mücadele etmektedir. Bilinen bir gerçektir ki; duran yürüyenden, yürü-
yen ise koşandan geride kalır. Sosyo-ekonomik açıdan, geçmişte Türki-
                                                           
1 Sabri F. Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, Derin Yayınları, İstanbul, 2006, s. 13. 
2 Gaston Bouthoul, Zihniyetler: Kişi ve Toplum Açısından Zihniyet Yapılarına Dair Psiko-Sos-
yal Bir İnceleme, (Çev: S. Evrim), Varlık Yayınları, İstanbul, 1975, s. 1. 
3 Mustafa E. Erkal, Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Mayaş Yayınları, Ankara, 1984, 
s. 113. 
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ye’ye göre daha olumsuz şartlara sahip olan ülkelerin, bugün itibarıyla 
ülkemize nazaran birçok konuda, çok daha ileride olduklarını görmekte-
yiz. Buna mukabil Türkiye, hala yolsuzluk, rüşvet, zimmet, vergi kaçır-
ma, demokratikleşememe, çeteleşme, mafya, şiddet ve terör, ahlaki yoz-
laşma, kültürel yabancılaşma ve sosyal çözülme gibi problemlerle boğuş-
maktadır. 

Bugün gelinen noktada, istenilen hedefe bir türlü ulaşamayışımızın 
ve ortaya çıkan birtakım ana problemlere kalıcı çözümler ortaya koya-
mayışımızın nedeni, gerçekte bir zihniyet sorunsalıyla ilgili olduğu söyle-
nebilir. Bunun da öncelikli sorumlusu olarak toplumuzun aydınları ol-
duğu hususu göz ardı edilemez. Türkiye’de aydın kategorisi içinde yer 
alan kişilerin, topluma ciddi manada bir yol aralayamadığı, aralamanın 
da ötesinde yanlış bir mecraya sürüklediği, hatta bu nedenle yoldan çe-
kilmesinin toplumsal gelişmeye daha çok katkı sağlayacağı yönünde yay-
gın bir kanaat oluşmaktadır. 

Gelişen, zenginleşen ve üreten bir dünyada neden geri kaldığımızı, 
neden daha iyi bir performans gösteremediğimizi kendimize bir kez daha 
sormalıyız: İleri toplumlarla aramızdaki makas farkı neden bir türlü 
azalmıyor? Bütün bunlar, yaklaşık iki yüzyıldan beri Batıya yönelen bir 
toplumun, Batıyla olan makas farkını veya açılan uçurumun sebeplerini 
bir kez daha kendi içinde sorgulamak zorunda olduğuna açıkça işaret 
eder. Bu sorgulamada en öncelikli konumda olanların başında ise, top-
lumun aydınları gelir. Çünkü bir toplumun üyelerinin bütünün ilim ve 
araştırma ehli olamayacağı bir gerçek olduğuna göre, bu işi yapanların 
ve yapacak olanların başında, o toplumun aydınları gelir. Böyle bir du-
rum ve anlam çerçevesi ise, karşılaşılan ve ağırlaşan sorunların temelde 
bir zihniyet problemi olarak ele alınmasını gerektirir. Bir başka deyişle 
bu durum, aydınların ahlak ve zihniyet dünyasının toplumsal ontolojiyle 
olan yakın ilişkisi üzerine odaklanmayı zorunlu kılmaktadır. Çünkü bir 
toplumun özellikleri ile o toplumun aydınlarının sahip oldukları zihniyet 
keşfedilmeden, tek başına istatistiksel verilerle, ne o toplumdaki ne de 
dünyadaki sosyal realite ve sosyal olaylar tam olarak anlaşılamaz. 

1. Zihniyet ve Zihniyet Probleminin Menşei 

Zihin kelimesinden türetilen zihniyet; insan ya da toplumların insan, 
toplum ve doğa üstüne düşünce tarzı, algılama biçimi ve bu algılamaya 
bağlı ortaya konan bir tavır olarak görülür. Bu bağlamda zihniyet bir bil-
gi türünden ziyade, bir bilme tarzı olarak değerlendirilir. Dolayısıyla zih-
niyet, bilme ve bilginin kaynağı meselesiyle yakından ilişkilidir. 

Bilginin kaynağı ile ilgili problemler, İlkçağ Yunan filozofları; Sokrat, 
Platon ve Aristo tarafından ele alınmış ve bilginin kaynağının doğuştan 
sahip olunan akıl ve bu aklı oluşturan ilke ve kategoriler olduğu belirtil-
miştir. Yeni Çağ felsefesiyle birlikte bilginin kaynağı sorunu, tekrar gün-
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deme gelmiş ve bilginin kaynağının insan tecrübesi (ampirizm) olduğu 
belirtilmiştir. Ampiristlere göre, insan zihnindeki ilke ve kategoriler son-
radan kazanılmıştır. Bu kazanılma keyfiyetinin izahı psikolojizm ve sos-
yolojizm akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyolojizm akı-
mının bir taraftarı olan Emile Durkheim, ampiristleri eleştirerek ‘katego-
rilerin doğuşunu ferdin deneyine bağlamak aklın objektifliğini kabul etme-
mek’ anlamına geldiğini belirttir. Daha sonra rasyonalistlerin, zihne de-
neyi aşan bir kuvvet verdiklerini ancak bu kuvvetin nereden geldiğini 
izah edemediklerini belirterek, akılcıların bilginin kaynağı ile ilgili varsa-
yımlarının deneyle kontrol edilemediği için bilimsel olmadığını dile getir-
miştir. Durkheim,  

“Eğer akıl fert deneyinin bir şekli ise, o halde akıl yoktur. Diğer ta-

raftan eğer akla birtakım izah edilmez kuvvetler verilirse, o zaman 

akıl, tabiatın ve bilimin dışına çıkarılmış gibi olur ve bu itirazlar 

karşısında zihin tereddüt içinde kalır. Eğer kategorilerin toplumsal 

menşei kabul edilirse, bu güçlüklerden kurtulabileceğini zannediyo-

ruz” 4 der. 

İnsan aklının kategorilerinin temeline toplumsal hayatı koyan Durk-
heim’in bu yaklaşımı şiddetli eleştirilere maruz kalmış ve  

“Eğer mantık kategorileri toplumsal menşee sahipseler, kategorilerin 

Konfiçyüz, Aristo, Thomas, İbni Rüşt, Kant ve bizzat Durkheim’da ay-

nı olmaları nasıl izah edilebilir? Bu filozofların her biri tamamen fark-

lı bir cemiyet içinde yaşıyorlardı. Eğer kategoriler yalnız bu toplumla-

rın aksinden ibaret olsaydı farklı toplumlarda yaşayan bu büyük 

adamların fikri farklılığının olmaması imkânsız olurdu”5  

denilerek Durkheim’a eleştiriler yöneltilmiştir. 
İlk antropolojik verilerden elde edilen çıkarımların bazıları; ilkel in-

sanların zihinlerinin de primitif olduğu ve bu nedenle modern insanın 
aklının çalışma biçiminden farklı olduğunu iddia etmişlerse de zamanla 
bu iddialardan vazgeçildiği ve aslında insan zihninin tüm zaman ve me-
kânlarda aynı tarzda çalıştığı çok büyük bir konsensüsle kabul edilmiş-
tir. İnsan aklının tarihin her devrinde ve her toplumda; tümden gelim, 
tüme varım ve analoji yöntemlerini kullanarak çalıştığı ve bu değişmez 
prensiplere tabi olduğu bilinmektedir. Ancak aynı aklın, aynı çalışma 
prensiplerine sahip olmasına rağmen, farklı akıl yürütmelerin; eşya ve 
hadiseler karşısında farklı tavır alışların nedeni, insanlardaki bu ortak 
akıl prensipleri (kategorileri) değil, onların muhtevasını dolduran bilgi ve 
kültürden kaynaklanmaktadır. 
                                                           
4 Necati Öner, Fransız Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi, İstanbul, M.E.B. Yayınları, 
1991, s. 2-5. 
5 Necati Öner, Fransız Okuluna Göre Mantığın Menşei Problemi, s. 57. 
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Kant, akıl kategorilerinin insanlarda ortak olmasının; zihniyetlerinin 
de ortak olacağı anlamına gelmeyeceğini belirtmektedir. Zira akıl katego-
rilerinin içeriği, toplumun kültürel formlarıyla doldurulmaktadır. Söz ko-
nusu kültürel formlar ise, bir toplumun zihniyetini diğer toplumdan 
ayırmaktadır. Toplumların kültürel olarak farklılaşması, yaşadıkları ha-
yat tecrübelerine bağlı olarak şekillenmekte ve bu tarihi-kültürel tecrübe 
onları özgün kılmaktadır. Bir örnekle anlatılacak olursa, “Bir cam sürahi-
ye ayran konulursa beyaz, şurup konulursa kırmızı gözükür. Burada şekil 
aynı, içerik değişmiştir. Düşüncemizin şekli olan mantık aynı olduğu halde 
bilgi ve inanç farklılıkları zihniyet farklılıklarını doğurur”6. 

Bütün bunlar bir kişiyi, bir medeniyete, ideolojiye, dine ya da ulusa 
bağlayan şeyin genelde onun zihniyeti olduğuna açıkça işaret etmekte-
dir. Bir insan, bir medeniyetin ya da ulusun zihniyet dünyası ile olaylara 
yaklaşıyor ve değerlendirmelerde bulunuyorsa, söz konusu medeniyet ya 
da ulusa ait sayılır. Aksi takdirde doğuştan getirilen bağlarla bir ulusa, 
dine ya da medeniyete dâhil olmak mümkün gözükmemektedir. Bir top-
lumun kültürünün ve değerlerinin kabul edilmesi, referans alınması, in-
san aklının kalıplarının bu kültür değerleriyle donatılması ve içeriğinin 
doldurulması, söz konusu değerler dünyasına müntesip olan insanlar 
arasında ortak bir “dünya görüşü”nün şekillenmesine neden olur. Bir ce-
miyette fertleri birbirine bağlayan ve onları diğer cemiyetlerden ayıran 
esas unsur, paylaşılan bu ‘dünya görüşü’ ya da zihniyettir. 

2. Değer Problemi ve Değerlerin Kökenleri 

Arapça ‘kıymet’, İngilizce ‘value’ ve Türkçe ‘değer’ kavramları etimolo-
jik olarak bir nesne veya ona ait bir özellik değil de, ona karşılık verilen/ 
kabul edilen bir şey anlamına gelmektedir. Bu bağlamda değer, bir nes-
ne veya ona ait bir özellik olmayıp ona karşılık verilen/kabul edilen bir 
şeydir. Böylelikle değer, bir şeyin kendisi değil, ona atfedilendir7. Değer-
ler, sezgi ile yani duyu ve duygu ile kavrandıktan sonra kavramlarla ve 
önermelerle ifade edilirler ki bu bilgi değerini alır. Bir gerçekliğin değer 
halini alabilmesi için suje ile arasında sujeye bağlı ihtiyaç, beğenme gibi 
bir illiyet bağının olması gerekir8. 

Bir insan ferdi, ‘ben’in kendi bilinç dairesi içindeki duyu verilerini, bir 
başka deyişle, kendi bilinç alanına giren bütün algı ve tasarıları içine 
alır. A şahsının bilinç alanına giren B şahsı, A’nın objesi konumundadır. 
Ancak aynı şey B şahsı için de geçerlidir. C, D ve E şahıslarının birbirle-
rinin bilinç daireleri içinde yer almaları, şahıslar arasında “ortak bir bi-
                                                           
6 Necati Öner, Milli Zihniyet ve Milli Birlik, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 
1986, s. 14-15. 
7 Ömer Naci Soykan, “Genel Geçer Bir Ahlak Olanaklı mıdır?” Değerler ve Eğitim, (Editörler: 
Recep Kaymakcan ve diğerleri), Dem Yayınları, İstanbul, 2007, s. 48. 
8 Hilmi Ziya Ülken, Bilgi ve Değer, Ülken Yayınları, İstanbul, 2001, ss. 195-196. 
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linç alanının” oluşmasına neden olur. Ortak bir algı ve tasavvur alanına 
dayanan duyu verileri biz, bizim ortak alanını oluşturur: bizim araçları-
mız, bizim folklorumuz, giyim kuşamımız, adetlerimiz, şarkılarımız, ma-
sallarımız, davranış tarzlarımız gibi. 

Millet ortak bilinç verileri alanına ait olması bakımından sosyolojik 
gerçek, fakat ortaklık aşan karşılıklı aşkınlık, yani “Biz” olarak alındığı 
zaman, insani değerdir. Aynı şeylerden zevk alıyoruz, aynı şeyleri güzel 
buluyoruz dediğimiz zaman kastettiğimiz, ortak değer muhtevasıdır. Sos-
yologların kollektif tasavvur, Hegel’in ve N. Hartmann’ın objektif ruh de-
dikleri de bu Biz değerlendirmesinin muhtevası olan ortak duyu verile-
rinden başka bir şey değildir. Ortak bilinç ve tasavvur alanını oluşturan 
toplum olmadan biyolojik, psikolojik ve sosyolojik hiçbir değerin olmaya-
cağı bir gerçektir. Vatan, dil, din, ahlak, sanat, gelenek, görenek, adetle-
rin bir kıymetler manzumesi oluşturması ancak toplum hayatı ile müm-
kündür. Bu nitelikler aynı zamanda bir toplumun “kendine has” nitelik-
lerini oluştururlar9. 

Ziya Gökalp, bir toplumun kendine mahsus niteliklerine “hars” adını 
verir ve burada hars metaforik olarak toprak ya da bilinçaltı diyebileceği-
miz bir alana tekabül eder. Gökalp’e göre kişilik, toplum bilincinin bire-
yin şahsiyetine nüfuz etmesiyle oluşan bir süreçtir. Tıpkı toprağa atılan 
bir tohum gibi. Bir insan nasıl ki elde etmek istediği mahsule bağlı ola-
rak toprağa tohum ekiyorsa, dünyaya bir organizma olarak gelen insan-
oğlunun, toplumun bu toprağında yetiştirilmek suretiyle toplumun ha-
yallerini, ideallerini, normlarını, ahlak, sanat ve dini öğretilerini öğrene-
rek organizmadan (tohum) şahsiyet (mahsul) durumuna gelir10. 

3. Değerler, Kültür ve Zihniyet İlişkisi 

Her ne kadar zihniyet, zihin ve bilgi ile doğrudan bağlantılı kişisel bir 
durum olsa da toplumsal bağlantılarla beslenerek şekillenir ve bir form 
kazanır. Bu manada zihniyet, toplumun dini, ahlaki, ekonomik, sosyal, 
siyasal şartların bileşkesinde oluşan ve insanın insan, toplum ve doğaya 
karşı genel bir bakış tarzını ifade eder. Bu manada zihniyet, insana ba-
kış, topluma bakış ve dünyaya bakış olarak üç boyutta ele alınabilir. 

Toplum, hem maddi hem de manevi unsurlardan meydana gelen bir 
bütündür. Toplumun maddi varlığı toplumun algı, inanç ve değerleri 
üzerine kuruludur. Bu kültürel kodlar, birey ve toplumun hareket rota-
larını belirleyen yol haritaları niteliğindedir. Bu bağlamda kültür ve 
onun bileşenleri çok önemlidir. Çünkü kişiyi kendi grubuna bağlayan en 
dayanıklı bir bağ olan zihniyet, bir toplumun kültürüyle, o kültürün 
dünyaya bakışıyla ilgilidir. Bu bağlamda toplumun zihniyetinin dayandı-
                                                           
9 Hilmi Ziya Ülken, a.g.e., s. 230-231. 
10 Orhan Türkdoğan, “Türk Sosyolojisinde Milli Kültür Meselesi”, Türk Dünyası Araştırmala-
rı Dergisi, Sayı 18, Haziran 1982, s. 151. 
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ğı, inançlar, ahlaki değerler, semboller, törenler ve işaretler zemini keşfe-
dilmedikçe, zihniyetler de tam olarak anlaşılmaz. 

Kültür, insanların biyolojik ihtiyaçlarını karşılayan mal ve araçlar ile 
insanların sosyal topluluk halinde yaşamalarından ortaya çıkan fikir, 
inanç, sanat ve geleneklerden meydana gelen bir bütün11 olarak tanım-
lanmaktadır. Kültürü, maddi ve manevi iki boyut biçiminde analiz eden 
yaklaşımların yanında, kültürü kognitif, normatif (davranışsal) ve maddi 
olmak üzere üç boyutlu olarak değerlendiren yaklaşımlar da söz konu-
sudur. Her bir alanın kendine özgü bir sınırı olmasına rağmen bu üç et-
ken dinamik bir etkileşim içinde yer alır. Buna göre, bilişsel (kognitif) bo-
yutta neyi, niçin yaptığımızı ihtiva eden anlam kodları mevcuttur. Yani 
bilişsel kodlar, zihniyet dünyası, temel kabuller, değerler ve değer yargı-
ları bu alanda oluşur. Bireyin tutum ve davranışlarına ilişkin beklentiler 
normatif yapıda yazılı ve yazısız kurallar olarak yer alırlar. Kurallar bir 
davranışın nasıl yapılacağını gösterirken, anlam kodları niçin yapıldığını 
gösterir. Kültürün üçüncü boyutu olan maddi kültür unsuru ise, insan 
davranışlarının amaçlarının somut araçları olan unsurlarla ilgilidir. 

Değerler, oluşum sürecinde diğer unsurları; fikirleri, tutum, davranış 
ve hayatın maddi unsurlarını etkilediği gibi onlardan da etkilenen bir ni-
teliğe sahiptir. Bugün empirik olarak, teknoloji üretemeyen bir ülke, mo-
dern teknolojiyi, eğitimi ve bilimi ne kadar çok kullanmışsa, bir o kadar 
da Batılı kültürel değerlere maruz kalmıştır. Görünüşte teknoloji ve bilim 
ile ilişkisi yokmuş gibi görünen bu değerler, modern bilim ve teknoloji ile 
içten bir bağa sahiptirler. Tanzimat’tan beri Türkiye’de var olan bir anla-
yışa göre; Batının bilim ve teknolojisi alınmalı ancak değerleri alınmama-
lıdır, şeklindeki görüşün tarihsel süreç içinde geçerli olmadığı anlaşıl-
mıştır. Bilim ve teknoloji ile batılı değerlere adapte olma arasında pozitif 
bir korelâsyonun olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Thomas S. Kuhn, 
bilimsel faaliyetlerle uğraşan insanların bir cemaat olduklarını belirtir. 
Bu cemaatin üyeleri, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, belli bir pa-
radigmanın mensupları olduklarından dolayı, bilimin kavramlarıyla ileti-
şim kurarlar. Bu bilimsel cemaate dâhil olmak, söz konusu cemaatin fel-
sefesini, düşünce tarzını ve kavram dünyasını bilmekle mümkündür. Bu 
nedenle bilim adamı adayının sosyalleştirilmesi, paradigmaya alıştırılma-
sı gerekir12. 

İnsan zihni, olguları hiçbir zaman oldukları gibi algılamaz tam tersine 
onları, kendisine bağlı olarak algılar ve işleme sürecine koyar. Bu neden-
le insan zihni ve bu zihnin oluşturduğu kültürel alan, bağımsız bir de-
ğişken ve olgular da bağımlı değişkendirler. Bu nedenle bir İngiliz’in aklı-
                                                           
11 Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir? (Çev: N. Çelebi), Atilla Kitabevi, Ankara, 1994, s. 131- 
132. 
12 Thomas S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Tercüme: Nilüfer Kuyaş), Alan Yayıncılık, 
İstanbul, 1995, s. 109. 
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nın çalışma biçimi ile bir Türk’ün aklının çalışma; olgu ve hadiseleri de-
ğerlendirme biçimleri farklıdır. Bu farklılık, her mantığın olayları kendi-
sine göre algılamasından kaynaklanmaktadır. Bu farklı algılamanın te-
melinde kültür ve onu oluşturan “değerler dünyası” mevcuttur. Bu ne-
denle değerler, benzetecek olursak, bir bilgisayarın software kısmı gibi-
dir. Bu software’den kültürün, davranışsal ve maddi dünyası neşet eder. 

İnsan sahip olunan değerler dünyasına bağlı olarak; insanı, hayatı, 
evreni ve bilgiyi değerlendirir. “İnsan nedir? Yaşam nedir? Kainat nedir, 
nasıl oluşmuştur? Bilginin değeri, fonksiyonları nelerdir?” sorularına veri-
len farklı yanıtların kaynağı, değerlerdir. İnsan; homo ekonomik bir var-
lık veya insan makinedir şeklindeki yanıtlarla insan Allah’ın yarattığı bir 
varlıktır, yanıtlarının farklılaşmasının temel nedeni, kendisinden neşet 
eden dünya görüşü ve bu dünya görüşünün dayandığı değerlerdir. Max 
Weber, bilimsel bir araştırma konusunun seçilmesinde bile her zaman 
değer yargılarının önemli bir rol oynadığını, bilimsel bir araştırmanın te-
melinin her zaman metafiziksel unsurlardan etkilendiğini belirtmekte-
dir13. 

Kısacası kültür, değerler üzerine kuruludur. Değerler ise, eşya ve ha-
diselere yaklaşım biçimini tayin eden inanç manzumeleridir14. Değerler; 
iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı belirleyen soyut düşünceler, idealler olarak 
ifade edilirler. Değerler, olanla değil de, daha çok olması gerekenle ilgili-
dirler; başka bir ifadeyle, uyulması gereken ahlaki kuralları (moral impe-
ratives) ifade ederler15. Özetle, bireysel ve toplumsal hayatın tüm olguları 
temel bir felsefeye dayanırlar. Hayat algısı, varlık anlayışı, ilim, sanat, 
din, iktisadi faaliyetler, evlenme, boşanma, kadın-erkek ilişkileri dayan-
dıkları temel felsefeyle organik bir bağ içindedirler. 

4. Zihniyet Sınıflandırmaları 

Zihniyet, toplumsal bir grubun örtük referans sistemi olarak da görü-
lür. İnsanlar varlıkları ve olayları, dünyada olup bitenleri bu örtük refe-
ransla görür ve ona göre davranır16. O halde zihniyet, bir dünya görüşü 
ve kişinin bakış açısıdır. Örneğin, yapılması gereken bir iş konusunda, 
adamın biri “Vakit nakittir” derken, öbürü “Acele işe şeytan karışır” de-
yişleriyle konuya yaklaşımlarını ve zihniyetlerini yansıtır17. Toplumsal 
hayatta her insan rolünü, sahip olduğu veya edindiği değerler sistemi 
çerçevesinde oynar. Hayat tarzları zihniyetlerin eseridir. Doğulu ve Batılı 
                                                           
13 Lewis Coser, “Ideas In Historical And Social Context” Masters of Sociological Thought, 
Harcourt Brace Jovannovich, Inc., USA, 1977, s. 221. 
14 Sabri F. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, Der Yayınları, İstanbul, 
1991, s. 12. 
15 Alex Inkeles, What is Sociology?, Englewood Cliffs; Prentice-Hall, USA, 1964, s. 74. 
16 Alex Mucchielli, Zihniyet, (Çev: A. Köhl), İletişim Yayınları, İstanbul, 1991, s. 1. 
17 Sabri F. Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, Derin Yayınları, İstanbul, 2006, s. 14-15. 
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yaşam tarzı birtakım zihniyetlerin sonucudur. Çünkü insan ve nesnesi 
yani, insan ve dünya arasındaki ilişkiyi zihniyet belirler. 

Bir zihniyeti şekillendiren temel mekanizma ve en önemli güç ise, eği-
timdir. Aile ve çevre de bu eğitim sisteminin bir parçasıdır18. Zihniyetler, 
merkezlerinde yer verdikleri değerlere ve belirleyici unsurlarına göre ta-
nımlanırlar. Zihniyetlerin merkezlerine aldıkları kimi değerlerde benzer-
likler olsa da, bu, dünyada zihniyetlerin aynı olduğu ve tek bir zihniyetin 
var olduğu anlamına gelmez. Örneğin, Avrupalılık da bir zihniyet mesele-
si olarak görülebilir. Avrupalılık, “Yunan’ın felsefi zekâsı, Roma’nın kişi-
lik, karakter yapısı ile Hıristiyan ahlakından oluşan terkiplerin bir ürünü-
dür”19. 

Günümüz sosyal bilimcileri, zihniyeti çeşitli biçimlerde kategorize et-
mişlerdir. Bu kategoriler çok çeşitli olsa da özellikleri itibarıyla ikili diko-
tamiler biçiminde oluşturulmuşlardır. Batılı sosyal bilimcilerin birçoğu; 
Akılcı (rasyonel)-Akılcı olmayan (irrasyonel), Çağdaş-Çağ dışı, Batılı-Do-
ğulu ve İlkel-Gelişmiş, olmak üzere çok çeşitli zihniyet tipolojileri oluş-
turmuşlardır. Örneğin Max Weber, insanın dünya karşısındaki tavrına 
bağlı olarak iki tür zihniyetten söz eder. Bunlardan biri, dünyayı iyilik ve 
kötülükleriyle olduğu gibi kabul eden “kontemplatif mistik” bir zihniyet, 
diğeri dünyayı günah ve kötülükleriyle göğüsleme, hak ve doğruluk yö-
nünde mücadele etmeyi Allah’ın emri sayan “kontemplatif aktif” görüş-
tür. Ona göre, dünya karşısındaki bu iki tavır (suje-obje ilişkilerinde) bizi 
iki farklı insan tipine götürür. Bunlardan ilki, Doğu insanına uymakta-
dır ve bu zihniyette, mistik ve kaderci yan, akıl ve iradeye baskındır. Ak-
tif kontemplatif tip ise, Batılı bir tiptir. Dışa dönük iş ve görev insanı-
dır20. Özetle, Weber, temel değerleri ve referansları bağlamında her iki 
tipte yer alan zihniyetlerin birinde akıl, bilim, dünya, diğerinde gelenek, 
akıl dışılık ve öte dünyanın merkez alındığı bir yön ve yönelim olduğu yö-
nünde görüşler ileri sürmüştür. 

5. Zihniyet Değişimi ve Aydınlar 

Öncelikle şunu hemen belirtelim ki zihniyet değişken ve değiştirilebi-
len bir karakter arz eder. Yine sosyolojik açıdan zihniyet değişimi, top-
lumsal değişimin bir parçası olarak görülür. Çünkü nihayetinde toplum-
sal değişim, zihniyetteki dönüşümün toplum üzerine yansımasının bir 
sonucu olarak, belli bir zaman süreci içinde bireylerin tutum ve davra-
nışlarında meydana gelen bir farklılaşmadır. Toplumdaki değişim olgula-
                                                           
18 Mümtaz Turhan, Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri, İstanbul Yayınevi, İstan-
bul, 1954, s. 37. 
19 İsmail Süphandağı, Batı ile İslam Arasında Oryantalizm, Gelenek Yayınevi, İstanbul, 
2004, s. 172-174. 
20 From Max Weber, Essays in Sociology (Edit: H.H. Gerth & C. Wright Mills) Oxford Univer-
sity Pres, Oxford, 1946, p. 325-326. 
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rını daha iyi anlayabilmek açısından zihniyetlerin yapılarını ve bunlarda-
ki değişim ve dönüşümleri incelemek gerekir. Her türdeki değişiklik çok 
faktörlü etmenlere bağlandığı ifade ediliyor olsa da, gerçekte zihniyet de-
ğişimi, her türdeki değişimin “gerekli koşulu” olma özelliğini taşır21. Top-
lumsal değişme, insan veya toplum katkısı olmaksızın, sosyolojik yasalar 
gereği kendiliğinden gerçekleşen bir olgu değildir. Her insani veya sosyal 
olgunun bir faili vardır. Bu manada zihniyet değişimi ve gelişiminin en 
önemli failleri olarak o toplumun aydınlarının olduğu rahatlıkla söylene-
bilir. 

Bir kavram olarak aydın (intellectuel), bir toplumda egemen konum-
larda bulunan ya da egemen güç ve konumları etkileyen grupları ifade 
eder. Sosyolojik bir olgu olarak bu gruplar, çeşitli açılardan ele alınarak 
sınıflandırılabilir22. Syed Hussein Alatas, aydınları, fonksiyonel ve fonk-
siyonel olmayan aydınlar olarak ikili bir kategoride ele alır. Alatas’a göre 
fonksiyonel olmayan aydın; eğitimli olsa da mental açıdan pasif olan, 
herhangi bir fikri düşünmeden olduğu gibi kabul eden, yıllar geçse de 
farklı problemler konusunda bir düşünce üretmeyen, entel olma sevdası-
na yakalanan, ciddi konular üzerinde okuma ve araştırma yapmayan, 
birçok insanca bilinenler dışında, yeni fikirler üretmeyen (malumun ila-
nıyla uğraşan) ve bir konunun uzmanı da olsa, konu hakkındaki fikirle-
ri, normal insanların bilgi seviyesinde kalan kimselerdir. Fonksiyonel ay-
dın grubunu ise; problemleri algılayan, problemleri tanımlayan, prob-
lemleri analiz eden, problemlere çözüm ortaya koyan kimseler olarak ni-
telendirir. Aydın toplumda sorunu teşhis ettiği kadar, çözümü de ortaya 
koyar. Alatas’a göre toplumun gelişmesi ve değişimi açısından fonksiyo-
nel aydın, toplumun olmazsa olmazlarından birisidir23. 

Şayet aydın, insan zihninin geniş fonksiyonunu faaliyete geçiren ve 
sembolleştiren bir düşünür24 ise, sosyolojik açıdan aydın, topluma şekil 
vermede sahip olduğu düşünce sisteminin bir uygulayıcısı olarak karşı-
mıza çıkar. Bu manada zihniyet değişimi, toplumun paradigmasını oluş-
turan aydınlar ile toplumu sevk ve idare eden yöneticiler tarafından ger-
çekleştirilir. Diğer taraftan toplumların ve insanların zihniyet yapıları, 
kısa sürede inşa edilemediği gibi, değişimi de kısa sürede ve kolaylıkla 
gerçekleşmez. Zihniyet değişimi çoğu kez uzun bir süreci gerektirir ve ki-
mi zihniyet değişikliklerinin Avrupa Aydınlanması örneğinde olduğu gibi, 
yüzyıllar sürdüğü bir gerçektir. Ayrıca, bu değişim süreci yön itibarıyla, 
                                                           
21 Alex Mucchielli, Zihniyet, s. 59. 
22 Hüseyin Bal, Bilginin Felsefî ve Sosyolojik Boyutları, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2004, s. 
210. 
23 Syed Hussein Alatas, Intellectuals in Developing Societies, Frank Cass, London, 1977, s. 
6-15. 
24 Seymur Martin Lipset and Asoke Baseu, “Intelectuals Types and Political Roles”, Idea of 
Social Structure (Editor Lewis A. Coser), USA, 1975, s. 7. 
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pozitif veya negatif ya da iyi veya kötü olmak üzere çift yönlü bir boyutta 
tezahür edebilir. 

Her zihniyetin birtakım sabiteleri ve dayandığı birtakım ana değerleri 
söz konusudur. Amiran Kurtkan bu hususu şu şekilde açıklar: İslam di-
ni, ilerdeki çağlarda, ortaya çıkacak değişik şartlara göre, alınması gere-
ken tedbirlere imkân verici elastiki hükümler ve yorum serbestliği getir-
miş, fakat bütünlüğün sağlanmasından ibaret İslami özün (Tevhidin) as-
la değiştirilemeyecek bir ana prensip olarak muhafazasını şart koşmuş-
tur25. Her zihniyet, şartlara ve gelişmelere göre kendini değiştirme ve ge-
liştirme refleksine sahip olmak zorundadır, ama bu değişiminin ve yeni-
liğin bu ana değerlere ve sabitelerine uygun olarak gerçekleşmesi önem-
lidir. Bu uyum olmadığında zihniyet değişir ama zihniyet değişiminden 
beklenilen sonuçlar ortaya çıkmaz. Ayrıca, yanlış bir zihniyetten doğru 
bir sonuca ulaşmak da mümkün değildir. Farabi’nin ifadesiyle, önce 
doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış 
bilinirse doğruya ulaşılamaz26. 

6. Türk Toplumunda Zihniyet Değişimi Problemi 

Türk toplumunda zihniyet değişimi ve tartışmaları yaklaşık iki yüzyılı 
aşkın devam edegelen bir problem olarak karşımıza çıkar. Burada söz 
konusu sürecin bütününü ele alıp tartışmak metodolojik açıdan doğru 
olmayacağı gibi, bu çalışmanın da sınırlarını aşar. Dolayısıyla biz bura-
da, zihniyet konusunu sosyolojik bağlamda ele alan Mümtaz Turhan 
(1908-1969), Sabri F. Ülgener (1911-1983) ve Erol Göngör (1938-1983) 
gibi düşünürlerin görüşleri çerçevesinde yeniden ele alıp değerlendirme-
ye çalışacağız. 

Türkiye’nin Tanzimat ve Cumhuriyet döneminden beri yürütülen mo-
dernleşme sürecine rağmen, istenilen düzeyde kalkınıp gelişemeyişini 
zihniyet sorunsalıyla ilk ilişkilendiren ve bu konuya dikkat çeken düşü-
nürlerin başında Mümtaz Turhan (1908-1969)’ın geldiği söylenebilir. 
Turhan, Türk toplumunun iki temel sorununa dikkat çeker ve bunlar-
dan birisi milletleşememek, diğeri ise, bilimsel bir zihniyete sahip olama-
maktır27. 

Turhan’a göre kültür, çeşitli zihniyet, değer ve tutumların ördüğü bir 
tavır, medeniyet ise, bütünüyle iradeye dayanan bilme, yapma, kurma ve 
icat etme gibi iradi davranışların meydana getirdiği bir organizasyon-
dur28. Turhan, Batı medeniyetinin; bilim, bilim zihniyeti ve teknoloji ol-
                                                           
25 Amiran Kurtkan, “Taassubu Önleyen İslami Değer Hükümleri ve Sosyal Gelişme” Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 12, 1981, s. 8. 
26 Ömer Sevinçgül, Felsefe, Carpe Diem Lacivert Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 88. 
27 Mümtaz Turhan, Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri, İstanbul Yayınevi, İstan-
bul, 1954, s. 37. 
28 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, MEB Yayınları, İstanbul, 1969, s. 40. 
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mak üzere üç saç ayağına sahip olduğunu dile getirdikten sonra, bu üç 
niteliğin bir ülkede sağlam bir değer olarak yerleşmesini çağdaş olmanın 
ve çağdaş kalmanın yegâne ölçüsü olarak görmüştür29. Bilim; gerçeğe 
sadakatle bağlı kalarak, olgular ve olaylar arasındaki ilişkiyi sistemli bir 
müşahede ve tecrübe vasıtasıyla tespit etmektir. Hakikatte ise bilim, bir 
metottan ziyade, bir zihniyet meselesidir. Bu zihniyetin dayandığı ilkeler; 
kesinlik, doğruluk, objektiflik, gerçeğe uygunluk ve kontrol edilebilirlik-
tir. Eğer bir yerde bu ilkelerin ihtiva ettiği manaya uygun davranılmıyor-
sa, orada bilim, henüz bir zihniyet haline gelmemiş demektir30. Ona göre 
insanlık tarihi incelenirse, genel anlamda üç tür zihniyetin var olduğu ve 
bu zihniyetlerin sürekli birbirleriyle kıyasıya mücadele ettikleri görülür. 
Bunlar; 

a) İlkel Zihniyet: Bu zihniyette, zihni faaliyetler kısır, kültür muhte-
vası sığ, yaratma ve icat etme çok enderdir. Zihni faaliyetler bütünüyle 
bireyin günlük ihtiyaçlarını temin etmeye yönelmiştir. İnsani ilişkilerde 
objektif ve sübjektif unsurlar birbirine karışmıştır. 

b) Orta Çağ Zihniyeti: Bu zihniyetin en belirgin özelliği, gerçeği red-
detmek, olgular ve bunların arasındaki ilişkilerin tecrübe ve müşahede-
lerle tespit ve ifade edilme hürriyeti yoktur. Bu zihniyeti üç kavramla ka-
rakterize etmek mümkündür: dogmatiklik, müsamahasızlık ve mutaas-
sıplık. Her ne kadar bu zihniyet, belirli bir devrenin özelliğini yansıtıyor-
sa da, belirgin bir zihni faaliyetin ve tavrın ifadesi olarak her devirde mü-
şahede edilebilir. 

c) Bilim Zihniyeti: Bütünüyle gerçeğe bağlı bir hareket tarzıdır. Bi-
lim zihniyeti mahiyeti itibarıyla objektif, olaylara hürmetkâr, şüpheci ve 
gerçeğe bağlıdır. Bu zihniyet, olaylar ve bunlar arasındaki ilişkilerin ger-
çekliğe ve kontrol edilebilirliğe uygun bir biçimde tespit edilmiş ifadele-
rinden başka otorite tanımaz. 

Turhan’a göre kalkınmak ve gelişmek isteyen bir toplumun benimse-
yeceği zihniyet bilim zihniyetidir ama bir toplum için bilim zihniyetine 
ulaşmakta tek başına yeterli değildir. Bilim zihniyetiyle birlikte, teknolo-
jinin de bir zihniyet haline getirilmesi gerekir31. 

Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan kalkınma hedeflerine bir türlü 
ulaşamamasını zihniyet sorunsalıyla ilişkilendiren bir başka düşünür de 
Sabri F. Ülgener’dir. Ülgener’e göre, metodolojik açıdan yapılabilecek bir 
zihniyet çözümlemesi, bir toplumsal yapıdaki çeşitli sosyolojik içerikli 
soruları, en kapsamlı ve gerçeğe uygun olarak cevaplayabilecektir32. Bir 
toplumsal yapı, hangi çağda ve zamanda bulunursa bulunsun, bu top-
                                                           
29 Mümtaz Turhan, 1954, s. 9. 
30 Mümtaz Turhan, Atatürk İlkeleri ve Kalkınma, Şehir Matbaası, İstanbul, 1965, s. 129. 
31 Mümtaz Turhan…, 1965, s. 72-73. 
32 Sabri F. Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, Mayaş Yayınları, Ankara, 1983, s. 19. 
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lumsal yapıdaki zihniyetin kapsamında, değişik davranış tipleri bulun-
maktadır. Bunlardan hareketle Ülgener, bir zihniyeti anlamak için, o 
zihniyetin değerler sistemi ve kaynağının iyi bilinmesi gerektiğine işaret 
eder. İslam ve Batı toplumlarındaki reformları ve zihniyet yapılanmasını 
karşılaştıran Ülgener’e göre, Batıdaki reformlar halka kadar inmiştir ve 
bir yaşam biçimine dönüşmüştür. İslam dünyasında ise, tavandaki ça-
lışma yanlısı fikirler oluşmuştur ama bu tabana yani halka kadar ineme-
miştir. İslam toplumlarında reformcu hareketler hem yeterince ciddi ola-
mamış, yani tavanı tabana açamamış hem de tavanda planlı çalışma 
yanlısı fikirler pek yayılamamıştır. Dolayısıyla, Batıda Protestanlığın dü-
zenli, disiplinli, geleceğe yönelik bir zihniyetine karşılık, İslam dünyasın-
da kaderin ve tevekkülün hâkim olduğu yanlış bir zihniyet oluşmuştur. 
Bu yanlış zihniyetten kurtulmak gerekir. Ona göre bunun yolu toplumu-
muzun değerler ve kültürel anlam kodlarının yeniden yorumlanması ve 
inşasından geçmektedir. Bunda da en önemli rolü yine aydınlar oynaya-
caktır33. 

Son dönemlerde zihniyet ve zihniyet değişimi meselesini sosyolojik 
çerçevede ele alan düşünürlerden birisi de Erol Güngör olmuştur. Erol 
Güngör, tıpkı Ülgener gibi, bir toplumdaki kurumların; o toplumun de-
ğer ve inançların bir eseri olarak ortaya çıktığına işaret ettikten sonra, 
iktisadi, askeri, siyasi vb. kurumların gerisindeki zihniyetin önemine ve 
analizine dikkat çeker. Güngör, Türkiye’de dogmatik, entelektüel ve dev-
rimci olmak üzere üç olumsuz zihniyetten söz eder. 

Bunlardan birisi, dogmatik zihin ya da zihniyettir. Bu zihniyetin belir-
gin özelliği, dünyanın hep iyiye ya da hep kötüye gittiği yönünde bir dü-
şünce olmasıdır ki bu dogmatik bir inançtan ibarettir34. 

Güngör’ün ele aldığı bir başka zihniyet tarzı da devrimci zihniyettir. 
Bu zihniyet, sosyal olayı bir zihin olayı olarak görür ve bu yüzden, zihin-
den geçenlerle cemiyette meydana gelen olaylar arasında bir intibak bu-
lunması gerektiğini zanneder. Devrimci, bir şeyin doğrusunu nasıl düşü-
nüyorsa, aynı şeyin başkaları için de doğru olduğunu düşünür, sonra 
bu “doğru” bildiği şeyleri ardı ardına emirnameler halinde yayımlar. Bu 
emirnameler, realite ile uyuşmadığı zaman, böyle bir zihniyet; uzlaşmaz-
lığın kökünde objektif sebepler arayacağı yerde, herkesi cahillikle veya 
işe fesat karıştırmakla suçlar. Böyle bir zihniyet, birbiri ardınca planlar 
yapar; bunların hiçbiri de tutmayacağı için, aynı konuda devamlı ve çok 
defa birbirine zıt uygulamalar yapmak zorunda kalır. Amerikan usulü 
tutmazsa Fransız metodu getirir; o tutmazsa Sovyet usulünü dener. 

E. Göngür’ün kategorize ettiği bir başka zihniyet tarzı da entellektüel 
zihniyettir. Bu zihniyetin birinci özelliği sosyal ve ekonomik hayata “kita-
                                                           
33 Sabri F. Ülgener…, 1981, s. 195-196. 
34 Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1989, s. 60. 
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ba uygun” tedbirlerle istenilen biçimin verebileceğine olan inançtır. Bu 
anlamda bu zihniyet, bütün icraatların masa başında düşünerek planla-
maktadır. Entellektüelin dramı, kitap ile hayat arasında, daima hayatın 
lehine sonuçlanmak üzere sürüp giden çatışmadan doğmaktadır35. 

Erol Güngör’e göre, dogmatik, devrimci ve entelektüel zihniyetle Türk 
toplumunun kalkınması mümkün değildir. Bunlar geri kalmış aydınların 
zihniyet özelliğidir. Geri kalmış aydın, kendi eksikliklerini hakkıyla anla-
yabilecek bir zihin seviyesinden mahrumdur ve bu tip aydınlar, cahil 
halkın kendisini anlayamadığını zannederek, boş ve geniş hayaller içeri-
sinde yaşar36. 

Memleketin problemlerinin çözümünün kaliteli ve aydın bir zihne sa-
hip aydınlardan geçeceğinden hareketle Güngör, aydın bir zihnin özellik-
lerini de dikkat çeker. Ona göre aydın bir zihin, en cazip, makul görünen 
ve her şeyin ilk anda göze görülmeyen mahzurlarını araştırır. Frenklerin 
“esprit critique” dedikleri ihtiyatlı ve tenkitçi tavrı kaybeden bir aydın, ar-
tık ruhları karartmaktan başka bir işe yaramaz. Aydın bir zihin, fikirleri-
ni hiçbir zaman sevgilerinin ve nefretlerinin emrine vermez. “Yaşasın” ve 
“kahrolsun” sloganları altında haykırmak, yumruk sıkmak ve tek doğru-
yu kendisinin temsil ettiğini söylemek aydına yakışan şeyler değildir37. 
Güngör, aydın-münevver denilen tabaka ile geniş kitle arasındaki ayrılı-
ğa bütün cemiyetlerde rastlandığına işaret ettikten sonra, münevver ile 
halk kültürleri arasındaki farkın, bazı cemiyetlerde bir derece farkı, bazı-
larında ise, bir mahiyet farkı haline geldiğine dikkat çeker. Örneğin; bir 
şoförün motor karşısındaki tavrı ile bir makine mühendisinin tavrı ara-
sında derece farkı vardır. Buna karşılık materyalist bir filozof ile mistik 
bir dervişin dünya görüşleri bir mahiyet farkını aksettirir. Güngör, Müs-
lüman toplumlarda kronik bir hal alan bazı temel sorunların çözüleme-
yişinin nedenlerini aydınların zihniyetiyle ilişkilendirir. Ona göre, bu top-
lumlarda aydınlar, kendi meselelerini bağımsız bir zihniyetle değil de, 
Batıdan öğrendikleriyle ele almayı bir zihin alışkanlığı haline getirmiş ol-
dukları için, teklif ettikleri reform programları çok defa Müslüman kitle-
lerin duygularını rencide eder mahiyettedir38. 

Bütün bunlardan hareketle Güngör, bir kültürün en ince ve en işlen-
miş tarafını temsil eden, halktan yalnızca bilgi ve kabiliyet farkıyla ayrı-
lan, aydının içinden çıktığı halkın kültürüyle bir bağ kuramadığı sürece 
toplumda istenilen pozitif değişmelere öncülük edemeyeceği kanaatini 
taşır. Gerçekten gelinen nokta itibarıyla bakıldığında halkın ulusal de-
ğerlerin kaynağı, yönetici aydın ve elitist kadronun ise, Batılı norm ve 
                                                           
35 Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s. 47-48. 
36 Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1993, s. 239. 
37 Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, s. 374. 
38 Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1983, s. 218. 
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bakış açısıyla (frame of referance) yoğrulmuş bir zihniyetin temsilcisi39 
gibi durumla karşı karşıyayız gibi. Böyle bir zihniyet hem çağdaşlığı hem 
de çağdaş kalabilmeyi anlamaktan uzak bir zihniyet olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e göre çağdaş uygarlık 
ne bir Hıristiyan uygarlığı, ne Rönesans ve Reform, ne antik ne de kapi-
talizmdir. Temelinde akıl ve bilim olan bir sentezi özümlemek ve Türki-
ye’ye yeni bir dünya görüşü kazandırmayı hedeflerken, milletimize özgü 
saf ve temiz değerleri korumak ve geliştirmektir40. 

Tartışma ve Değerlendirme 

Bugün, insan zihninin tüm zaman ve mekânlarda aynı tarzda çalıştığı 
kabul edilmekte ve insan aklının tarihin her devrinde ve her toplumda; 
tümden gelim, tüme varım ve analoji yöntemlerini kullanarak çalıştığı ve 
bu değişmez prensiplere tabi olduğu bilinmektedir. Ancak aynı aklın, aynı 
çalışma prensiplerine sahip olmasına rağmen, farklı akıl yürütmelerin; eş-
ya ve hadiseler karşısında farklı tavır alışların sergilemesinin nedeni, or-
tak akıl prensiplerinden değil, onların muhtevasını dolduran bilgi ve kül-
türden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Çünkü akıl kategorilerinin 
içeriği toplumun kültürel formlarıyla doldurulmakta ve söz konusu bu 
kültürel formlar, bir toplumun zihniyetini diğer toplumdan ayırmaktadır. 
Bu bağlamda zihniyet, toplumsal ve zihinsel süreçlerin bileşkesinde ortaya 
çıkan bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ve doğuştan gelmeyen ve sonra-
dan edinilen bir bakış açısı olması sebebiyle değişime ve gelişime açıktır. 

Her toplumda değerler, tutum ve davranışlar, fikir dünyasını yönlen-
dirici nitelikteki zihnin alt yapısını oluşturan önemli unsurlardır. Kültür, 
değerler üzerine kuruludur. Değerler ise, eşya ve hadiselere yaklaşım bi-
çimini tayin eden inanç manzumeleridir. Buna göre değerler, kültürün, 
insan ve toplum davranışlarının, dünyayı algılama tarzlarının yönlendiri-
ci parametreleridir. 

Aydın, topluma ışık saçan ve onu geleceğe hazırlayan zihin mimarları 
ve zihniyet teorisyenleridir. Bir toplumun aydınlarının dünyaya ve sosyal 
meselelere bakış açılarını anlayamadığımız sürece, o toplumu oluşturan 
grupların davranışlarını doğru olarak okuyamayız. Toplumların gelişme-
sini ve değişmesini sağlayan en önemli unsur bilgidir. Bu bilgiyi, üreten, 
dağıtan ve çoğaltanlar da genelde aydınlardır. Aydınların ürettikleri bilgi-
ler kişisel sınırlarını aşarak toplumsal boyuta ulaştığında, toplumda bir 
sosyal değişme ve gelişmenin olduğu gözlemlenebilir. 

Mevcut bilgi ve düşünceyle bir toplum, belli bir süre ayakta kalır ama 
nihai çöküntüden kurtulamaz. Çünkü toplumdaki değişme ve gelişme-
                                                           
39 Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 
2004, s. 441 
40 Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Çağdaşlaşma”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 
179, Nisan 2009, s. 9. 
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ler, yeni bilgilerin ve fikirlerin sonucunda meydana gelir. Her toplumda 
düşünce yenilikle gelişir, ancak toplumda düşünceye, iman ölçüsü hâ-
kim olmaya başladığında dogmatizm ortaya çıkar. Dogmatizm, yalnızca 
ret veya kabule dayanan bir düşünce tarzıdır. Hâlbuki düşüncenin geliş-
mesi hep veya hiç esasına dayanmaz. Dogmatik bir bakış açısı, insanın 
olayları objektif, gerçek neden ve sonuçlarıyla görme ve gözleme imkâ-
nından yoksun kılar. Bu manada sosyolojik açıdan her zihniyetin en 
önemli sorununun, donuklaşma olabileceği söylenebilir. Bu durum mo-
dern zihniyet olarak adlandırılan günümüz zihniyeti için de geçerli bir 
durum olarak değerlendirilebilir. 

Türk toplumunun üyeleri ve aydınları, zihniyetini kendi kültürel kod-
ları üzerinde geliştirememekle veya değiştirememekle neler kaybettiğini 
her zaman kendisine sorabilmelidir. Çünkü Türkiye uzun zamandan beri 
zihniyet değişimi sürecine girmiştir ama bu değişim sürecinden bekleni-
len sonuçlar ya da amaçlar hâsıl olmamıştır. Aydınlar, sahip oldukları 
zihniyetlerle ya değişimin önünü açarak ya da engelleyerek toplumların 
hayatında ve kaderinde belirleyici bir rol oynarlar. Bir toplumun aydını, 
daha zihniyetin oluşum aşamasında sapma yaşamaya başlamışsa, o top-
lumda taklidi bir yaşam tarzı yaygınlık kazanır ve bilimsel bir zihniyeti 
kazanmada ciddi arızalarla karşılaşılır. Bu manada bir toplumun kalkın-
ması ve gelişmesi açısından, o toplumda yaygın olan zihniyetin bilimsel 
mi yoksa taklitçi mi olduğunun öncelikle tespit edilmesi gerekir. 

Batıyla kültürel temaslar sonucu aydınların önemli bir bölümü, öncelikle 
Batının bilim ve teknoloji alanındaki üstünlüğü karşısında aşağılık komplek-
sine girmiş ve kendi toplumlarının kültürlerini benimsemekten iyice uzaklaş-
mıştır. Bu durum Türkiye’de halk ile aydın arasında kültürel manada yarıl-
malara yol açmıştır. Toplumsal değerlerden, inançlardan ve halktan uzak ay-
dınlar, toplumsal değişim ve zihniyet dönüşümüne de yol açamamışlardır. 

Süreçler, nedenler ve nasıllar üzerine odaklanmayan, çoğu kez niçin 
sorunsalına takılıp kalan ve bilimsel zihniyetin dışında, başka bir toplu-
mun zihniyetini merkeze alan bir toplum, yol alamaz. Başka toplumlar-
da başarılı olmuş sistemleri geliştirmeden ve uyarlamadan aynen kopya 
eden bir toplum, zihniyet değişiminden beklenilen müspet sonuçlar elde 
edemez. Kendi değerleri çerçevesinde, yeni değerler yaratamayan bir top-
lum, kaçınılmaz olarak ithal fikirlerin ve ürünlerin tutsağı haline gelir. 
Türk aydını, birkaç yüzyıldır kendine özgü bir zihniyet ve kuramsal bir 
yapı inşa edememiştir. Yabancı menşeli bir düşünceyi yerli koşullara 
uyarlamakta da ciddi bir başarı ortaya koyamamıştır. Modernleşme sü-
reci, milli dokuyla uyumlu bir tarzda yürütülmek zorundadır. Toplumun 
aydınları, başka toplumları taklit ve tekrar etmeyecek bir değişim ve geli-
şim projesi ortaya koymakla ve sürdürmekle yükümlüdürler. 

İşin özünü ve değişim sürecinin ruhunu kavrayamayan bir zihniyet, 
toplumu ileriye taşıyamaz. Kalkınmayı ve gelişmeyi engelleyen, milletin 
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önünü tıkayan bir zihniyet ve anlayışla bir toplum hedeflerine ulaştırıla-
maz. İlkel ve Orta Çağ zihniyetini aşamayan, kendi toplumunun değerle-
riyle barışık olamayan, bilimsel zihniyete ulaşamayan bir aydın kitlesi, 
kendine ait bir fikir platformu oluşturamayacağı gibi, toplumda zihni 
karmaşanın da en önemli sebebi haline gelir. Türk toplumu, çalışan, 
üreten, dinamik ve organize olabilen bir toplumsal zihniyet oluşturama-
dığı sürece, siyaset, adalet, iktisat, sağlık, eğitim ve teknoloji gibi alan-
larda yaşanan sorunlara ciddi çözümler ortaya konulamaz. 

Bugün dünyada teknolojik bağlamda toplumlar teknolojiyi üretenler 
ve teknolojiyi kullananlar olarak sınıflandırıldığında, Türkiye’nin konu-
munun teknoloji üreten değil, daha çok üretilen teknolojiyi kullanan ol-
duğu söylenebilir. Teknoloji üretemeyen ve teknoloji satın alan bir toplu-
mun ise, bilimsel bir zihniyete ne kadar yaklaştığı veya yakın olduğu hu-
susu düşünülmelidir. Bu manada, Türk toplumu milli olanla evrensel 
olanı birleştirebilen, kendi kültürel kodları üzerinde zihniyetini geliştir-
mek ve yenilemek mecburiyetindedir. Türk aydını, Türk toplumuna ön-
celikle kendi şartları ve değerleri ile dünya gerçeği içerisinde sorunlarına 
çözümler geliştirmek ve ancak bu yolla toplumun gelişeceğini görmek zo-
rundadır. 
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BİR ÇALIŞMA 
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Öz 

Metodoloji konusu sosyolojinin en önemli konularından ve tartışma 

alanlarından biridir. Aynı zamanda sosyal bilim alanında faaliyet göste-

ren bilim adamlarının çalışmalarına bilimsellik kazandıran temel özellik-

lerden de birisini oluşturur. Türk toplumu üzerine birçok çalışma yapmış 

olan Prof. Dr. Mehmet Eröz’ün metodolojisi üzerine yapılmış bu çalışmay-

la sosyolojideki yöntem tartışmalarına kısaca değinilirken Eröz’ün çalış-

malarına bilimsellik kazandıran yöntemi de tespit etmek amaçlanmıştır. 

Eröz’ün toplumsal olayları “Çatışmacı Yöntem”le izah etmek isteyenlere 

karşı getirdiği eleştiriler ilk bakışta onu “Yapısal-Fonksiyonel Yaklaşım”ı 

benimseyenlerin kategorisinde gösteriyorsa da Eröz ile bu yaklaşımı be-

nimseyenler arasında da çok önemli, temel bir fark vardır. O da Eröz’ün 

tarihe ve tarihsel birikimin o topluma kazandırdıklarını ön plana çıkarma 

yaklaşımıdır. 

Anahtar kelimeler: Kuram, Metod, Teknik, Metodoloji, Mehmet Eröz. 

Abstract 

A Study On The Methodology Of Mehmet Eröz 

Methodology is one of the most important topics and fields of discussi-

on in sociology. It also comprises one of the fundamental features that 

attribute a scientific identity to the studies of all scientists that work in 

the field of social sciences. With this study focusing on the methodology 

of Prof. Dr. Mehmet Eröz, who has conducted extensive studies on the 
                                                           
* Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü, ensar43@gmail.com 
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Turkish society so far, the aim is to acquire brief information on the deba-

tes on the methods of sociology and to understand the method that attri-

butes a scientific identity to Eröz’s work. Even though Eröz’s critical app-

roach towards the scientists who try to explain the social occurrences 

with “Conflict Theory” make him appear to be one who follows the “Struc-

tural-Functional Approach”; there is still a grand difference between Eröz 

and the followers of the latter approach. This difference is one aspect of 

the approach of Eröz, which focuses on the history and aims to uncover 

the gains of the society in question from historical background. 

Key words: Theory, Method, Technique, Methodology, Mehmet Eröz. 

Giriş 

Amiran Kurtkan Bilgiseven, Mehmet Eröz’ü “Türkiye’de sosyal bütün-
leşme ile ilgili ve bütünleşmemizi tehdit eden her türlü meseleyle alakalı ko-
nularda akla gelen ve eserleri kaynak gösterilmeye layık görülen ilk isimler-
den biri, muhakkak ki Prof. Dr. Mehmet Eröz ismidir”1 diye tanıtmaktadır. 

Ziya Gökalp’in “ırkça Türk olmadığı halde, terbiye ve kültürce Türk 
olanları bizden sayacağız” hükmünü aynen benimseyen Eröz’ün2, Milli-
yetçilik ana fikri etrafından toplanabilecek kitaplarında ve makalelerinde 
evvela Türk Milleti’nin ve Türk Milliyetçiliğinin çeşitli özelliklerinin izah 
edildiği3 görülür. 

Sosyal bilimlerin on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan toplumsal so-
runlara çözüm arama sürecinde çeşitlendiği ve bu süreçte ele alınan me-
selelerde kaçınılmaz olarak bir metodun kullanıldığı mütearife haline 
gelmiş bir bilgidir. Bu bağlamda Eröz’ün de içinde yaşadığı toplumun so-
runlarına karşı gösterdiği insani ve bilimsel duyarlılık Eröz’ü Türk toplu-
munun meselelerini bilimsel açıdan ele almaya yöneltmiştir. Bütün sos-
yal bilimciler gibi Eröz de incelediği sosyolojik konuları belli bir metoda 
göre ele almış, çeşitli teknikler kullanmıştır. 

Eröz, Türk toplumunda, bugün de hâlâ önemini koruyan çok önemli 
konuları kendisine inceleme alanı olarak seçmiştir. Eröz’ün Türk toplu-
munun meseleleri üzerine yapmış olduğu araştırmaların önemi yanında, 
kullandığı metodoloji de Türk toplumunun sorunlarını ele almak isteyen 
sosyal bilimcilere örnek teşkil etmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. 

Yöntem ve araştırma teknikleri arasındaki ilişkiler konusunda daha 
çok yöntem denildiğinde soyut bir tutumdan veya modelden bahsedilir-
ken yöntemi somutlaştırmanın araştırma teknikleri olduğu ifade edil-
mektedir. Bir diğer ifadeyle araştırma teknikleri somut araçlardır. Örne-
                                                           
1 Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Prof. Dr. Mehmet Eröz’e Göre Etnik ve Dini Bölücülük, 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1991, s. 3. 
2 Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, aynı eser, s. 9. 
3 Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, aynı eser, s. 7. 
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ğin, istatistik, anket, grafik, monografi, örnekleme; hep bunlar, araştır-
ma teknikleri olarak somut işlemlerdir4. 

Mehmet Eröz’ün metodolojisi üzerine yaptığımız bu çalışma; çalış-
mayla ilgili genle bilgilerin verildiği ve çalışmanın sınırlarının çizildiği Gi-
riş, Eröz’ün, çok kısa da olsa hayatı ve eserleriyle ilgili bilgi verilen birin-
ci bölüm, çalışmanın temel kavramlarıyla ilgili olan ikinci bölüm ve 
Eröz’ün eserlerinden hareketle sosyal olayları veya olguları ele alırken 
kullanmış olduğu yöntem, kuram, model-yaklaşım, yani metodolojisinin 
tespitine çalıştığımız üçüncü bölümden sonra da sonuç kısmında ulaştı-
ğımız sonuçların bir değerlendirme olarak sunulmasından oluşmaktadır. 

1. Hayatı ve Çalışmaları 

Eröz’ün Eski Türk Dini ve Alevilik-Bektaşilik5 adlı eserinin arka kapa-
ğında hayatı ve çalışmalarıyla ilgili şu bilgiler verilmektedir:  

“Prof. Dr. Mehmet Eröz, 1930 yılında Söke’de doğdu. İlk ve orta tah-

silini Söke ve Aydın’da yapan Eröz, yüksek tahsilini de İstanbul’da 

tamamladı. Askerlik görevini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi 

İşletme İktisadı Enstitüsü’ne giren Eröz, 1958 yılında bu enstitüden 

sertifika aldı. Daha sonra özel teşebbüste çalıştı. Türkiye Şeker Fab-

rikaları A.Ş.’de müfettiş muavinliği yaptı. 1961 yılında İ.Ü. İktisat 

Fakültesi’ne asistan olarak giren Mehmet Eröz, 1965 yılında Yörük-

lerin İktisadi ve İçtimai Teşkilatı isimli tezini vererek doktor oldu. 

Evli ve iki çocuk babası olan Eröz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-

kültesi’nde öğretim üyeliği yapmaktaydı. Eröz, 20 Haziran 1986 tari-

hinde vefat etmiştir.” 

Mehmet Eröz’ün yayınlanmış eserleri ise şunlardır: 
İktisat Sosyolojisine Başlangıç, İstanbul, 1973. 
Doğu Anadolu Hakkında, Ankara, 1973. 
Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İstanbul, 1977. 
Türk Kültürü Araştırmaları, İstanbul, 1977. 
Doğu Anadolu’nun Türklüğü, İstanbul, 1982. 
Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz, İstanbul, 1983. 
Hıristiyanlaşan Türkler, İstanbul, 1983. 
Türk Milleti ve Türk Milliyetçiliği, İstanbul, 1984. 
Türk Ailesi, İstanbul. 
Eröz’ün ayrıca Türk Kültürü, Töre, İş ve Düşünce, Cem, Milli Işık, Türk 

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Belgelerle Türk Tarihi ve Doğu Türkistan’ın 
Sesi gibi dergi ve gazetelerde çok sayıda yazı, araştırma ve makalesi vardır. 
                                                           
4 Prof. Dr. Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak-Türkiye’de Toplumsal Bilimlerin Bunalımı, Gerçek 
Yayınevi, İstanbul, 1993, s. 13. 
5 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Eski Türk Dini ve Alevilik-Bektaşilik, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Yayını, İstanbul, 1992. 
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2. Çalışmanın Temel Kavramları  

2.1. Metod (Yöntem) - Teknik 

Yöntem konusu sosyolojinin temel sorunlarından birisini oluşturmuş-
tur6. Türkiye’de gerek toplumsal bilimlerin, gerekse sosyolojinin yöntem 
sorunu son derece karmaşık bir biçimde tartışılmıştır. Hâlâ da bu konuda 
bir görüş birliğinden söz edilemez. Gün geçtikçe tartışmaların bir görüş 
birliğine ulaşması beklenirken daha da karmaşıklaşması söz konusudur. 
Bununla birlikte sosyolojinin gelişmesi açısından en azından, yöntem ko-
nusunda bir asgari müşterekte buluşma, en azından kavramlar ve terim-
ler üzerinde bir uzlaşmanın gerçekleşmesi de gerekmektedir. 

Fakat sosyal bilimler sahasında metodoloji, ölçmenin ne demek oldu-
ğu meselesinin dahi, felsefi düşüncelere ve münakaşalara yol açacak ka-
dar derinlik kazanabildiği bir sahadır7. 

Öyle ki Ergun;  

“Yöntemi bulmaya çalışmak, felsefeyle başlar; felsefe bilgileriyle, felse-

fe bilmekle başlar. Çünkü felsefenin ya da bazı temel gerçeklerin, in-

san bilimlerinin kendi temelinde ve özellikle yöntemlerinde bulunmaları 

kanısı, aslında, felsefe bilgileri olmadan, bilimsel yöntem ve yöntemle-

rin bulunamayacağını vurgulamak için dile getirilir. Tümevarıma felsefi 

inancı olan araştırmacılar, deneysel yöntemden, gözlemden/görgücü-

lükten-ampirizmden yararlanmak isterler. Tümdengelime felsefi inancı 

olanlar, diyalektik yöntemden yararlanmak isterler”8 

demektedir. 
Ozankaya, Toplumbilim Sözlüğü isimli çalışmasında konuyla ilgili 

kavramları şöyle tanımlamaktadır; yöntem, “inceleme konusunun anlık-
sal düzeyde çoğaltımını yapmaya dayalı dizgesel, düzenli bilgi edinme 
yolu”, yöntembilim (metodoloji) ise, “1- Bilimsel bilgi elde etmenin ve dün-
yayı değiştirmenin yöntemlerini inceleyen bilgi dalı. 2- Belli bir bilimin kul-
landığı inceleme yöntemlerinin toplamı”9. 

Bilgiseven’e göre ise “metod” kelimesi, araştırma yolu ile bulunup or-
taya konabilecek somut sebep-netice ilişkilerini ve (mümkün olduğu hal-
lerde) bu ilişkilerin temelinde yer alan soyut ilmi kanunları tespit edebil-
mek için izlenmesi gereken yol anlamına gelmektedir10. 
                                                           
6 Prof. Dr. Baykan Sezer, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, Sümer Kitabevi, İstanbul, 1993, 
s. 15. 
7 Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, Filiz Kitabevi, 3. Baskı, İs-
tanbul, 1989, s. 2. 
8 Prof. Dr. Doğan Ergun, aynı eser, s. 10-12. 
9 Prof. Dr. Özer Ozankaya, Toplumbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 415, 
Ankara, 1975, s. 118. 
10 Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, aynı eser, s. 3. 
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Aslında her düşünsel etkinlik, her bilgi toplama çabası ister istemez 
bir yöntem seçimine bağlıdır. Hangi konunun araştırılacağı hatta hangi 
alanda düşünce üretileceği bile bir ölçüde yöntembilimin ilgilendiği alan-
lardır. Çok uzun süre siyasal ve ideolojik baskıya konu olmuş bulunan 
Türk toplumbilimi ve Türk toplumbilimcileri, yöntem sorununun, model 
ve kuram seçmeye ilişkin özgürlüklerinden yararlanamadılar. Böylece 
makro düzeyde yöntem sorunu adeta bir tabu oldu. Bu duruma bir tepki 
olarak hemen hemen bütün yöntem tartışmalarının mikro düzeye taşın-
ması biçiminde bir sonuç ortaya çıktı. Böylece anket yöntemi, istatistik 
yöntemi gibi toplumbilim terminolojisi açısından hem eksik hem de yan-
lış birtakım kavram ve terimler gelişti. Oysa bilgi üretimine dönük yönte-
min, yani bilimsel yöntemin tek olduğu ileri sürülmekteydi. Bu da pozitif 
bilimlerin deneysel yöntemiydi. Sosyoloji de pozitif bir bilim olduğu için, o 
da bilgi üretmek için gözlem, varsayım, deney, genelleme aşamalarından 
geçen bu tümevarımcı yöntemi kullanacaktı, kullanmak zorundaydı11. 

Bununla birlikte günümüzde bütün sosyal bilimlerde ve sosyolojide 
bilgi toplama işleminde ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesinde ista-
tistikler giderek daha çok kullanılmaya başlandı. Çalışmalarda matema-
tiğin kullanılması objektifliğin bir göstergesi olarak sunulurken aynı za-
manda bir yöntem, model olabilme iddiasını da içinde taşımaktaydı. Bu 
durumu eleştiren Sezer,  

“Matematiğin sosyoloji araştırma ve değerlendirmelerinde gitgide 

önem kazanması hiçbir biçimde yeni bir sosyoloji anlayışının ve 

olayların yeni bir açıklanması yönteminin gelişmesine yol açmamış-

tır. Matematiğin sosyolojide yaygın biçimde kullanılması, ne denli 

yararlı olursa olsun, çeşitli sosyoloji anlayışlarının emrinde bir tek-

nik olmaktan öteye gidememiştir. Matematiğin tartışmazlığından ya-

rarlanıp sosyolojide yöntem konusunda sorunları aşmak olanağı bu-

lunmamaktadır”12  

demektedir. 
Diğer yandan bugün için üzerinde oy birliği sağlanmış tek bir sosyolo-

ji yönteminden söz etme olanağı bulunmamaktadır. Çeşitli sosyoloji an-
layışlarına bağlı olarak değişik ve farklı sosyoloji yöntemlerinin bulun-
ması da artık doğal sayılmaktadır13. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi bilimsel bilgi edinme sü-
recini yöntem olarak tanımlamaktayız. Bu da pozitif bilimlerde tümevarım 
yöntemi olarak ileri sürülmektedir. Özetle söylemek gerekirse amaca götü-
ren yol yöntem, hedeflere ulaşmak için kullanılacak araçlar tekniktir14.  
                                                           
11 Orhan Hançerlioğlu, Toplumbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 450. 
12 Prof. Dr. Baykan Sezer, aynı eser, s. 11-12. 
13 Prof. Dr. Baykan Sezer, aynı eser, s. 11. 
14 Prof. Dr. Birsen Gökçe, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yayınları, Ankara, 1992, s. 40. 
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Biz bu çalışmamızda makro düzeyde bir metodolojik araştırma yaptı-
ğımız için Eröz’ün hedeflere ulaşmak için kullandığı araçları, yani tekni-
ğini çalışma alanımızın dışında tutuyoruz. 

2.2. Kuram ve Model - Yaklaşım 

Bilim adamı her araştırmada öncelikle belirli bir kurama dayalı bir 
model seçer. Her modelin de bir yaklaşımı vardır15. Bir toplumbilimci, is-
ter saha araştırması yapsın, ister salt zihinsel düzeyde düşünce üretsin, 
iki aşamada metodolojik sorunla karşılaşacaktır. Birinci aşama kuram 
ve model aşaması, bir başka deyişle makro aşamadır16. İkinci aşama ise 
mikro aşamadır. Bir diğer deyişle kullanacağı araçların neler olacağıyla 
ilgilidir. Birinci aşamadaki yaklaşım, kuram ve model açısından ortaya 
çıkan metodolojik sorun aslında bilimsel olduğu kadar, yaşam görüşü, 
yani ideoloji ile de ilgili bir sorundur17. 

Model, toplumsal gerçekleri açıklamakta kullanılan, aralarındaki sis-
tematik bağlantı nedeniyle bütünlük oluşturan, çevreden soyutlanmış il-
keler ve kurallar bütünüdür, diye tanımlanmaktadır. Sosyolojide yaygın 
olarak kullanılan altı model kabul edilir. Bunlar: 

1. Evrimci Model, 2. Organizmacı Model, 3. Denge Modeli, 4. Çatışma 
Modeli, 5. Fiziksel Modeli, 6. İstatiksel Model18. 

Yaklaşım ise araştırmacının, incelediği konuya bakış açısını ortaya koy-
maktadır. Başka bir deyişle toplumsal gerçekleri belirli bir model çerçevesinde 
ele alıp incelemektir. Yaklaşımlar da şu başlıklar altında toplanmaktadır: 

1. Evrimci Yaklaşım, 2. Organizmacı Yaklaşım, 3. Diyalektik Yakla-
şım, 4. Yapısal-Fonksiyonel Yaklaşım, 5. Çatışmacı Yaklaşım19. 

Bu model ve yaklaşımları tek tek açıklamak bu çalışmanın sınırlarını 
aşmaktadır; ancak yeri geldiğinde, konumuzla ilgili bulduğumuz model 
ve yaklaşımlar hakkında kısa da olsa bilgi vermek gerekecektir. 

3. Eröz ve Metodolojisi 

Eröz’ün Atatürk-Milliyetçilik-Doğu Anadolu20 adlı eserinde, Eröz için 
“Prof. Dr. Mehmet Eröz, Türk kültür âlemindeki birlik ve beraberlik ve be-
raberliğin kurulması gayesini, hayatının ana hedefi olarak tesbit etmiş ve 
bu hedefe varılması için çeşitli eserler vermiş olan değerli bir ilim adamıy-
dı”21 denilmektedir. 
                                                           
15 Prof. Dr. Birsen Gökçe, aynı eser, s. 41. 
16 Orhan Hançerlioğlu, aynı eser, s. 451. 
17 Orhan Hançerlioğlu, aynı eser, s. 451. 
18 Prof. Dr. Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 1994; ayrıca Prof. Dr. Birsen Gökçe, aynı eser, s. 41-42. 
19 Prof. Dr. Birsen Gökçe, aynı eser, s. 41-42; Prof. Dr. Emre Kongar, aynı eser. 
20 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Atatürk-Milliyetçilik-Doğu Anadolu, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Yayını, İstanbul, 1987. 
21 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, önsöz. 
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Eröz, Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz22 adlı eserinde de zararlı ideoloji-
lerden bahsederek bunları temizlemek gerektiğine değiniyor ve milli kültü-
rümüzü tanıyan bir neslin ülkenin geleceği için faydalı olacağını söylüyor. 

Eröz, yazmış olduğu eserlerle bir Türk milliyetçisi olduğunu ortaya 
koymakta, millet ve milliyetçilik arasında fark olduğunu, milliyetin mille-
tin nüvesi olduğunu ve millet anlayışının da ırki bir zümre olmadığını 
belirtmektedir23. Milletin coğrafi, ırki, iktisadi bir zümre olmayıp kültürel 
bir zümre olduğunu söyleyen Eröz, tarihi ve sosyal proses içinde, aynı 
kültürün terbiyesini alan insanların meydana getirdiği birliğe “millet” de-
nir, demektedir24. Bu millet tanımına paralel olarak Eröz’ün yapmış ol-
duğu milliyetçilik tanımı ise şöyledir:  

“...bu milliyetçilik, şoven ve tecavüzi milliyetçilik değildir... bu milli-

yetçilik, akli, mantıki, hürriyetçi, barışçı, demokratik, diğer milletleri 

eşit sayan, sosyolojik, psikolojik esaslara dayalı yani sadece bir 

bağlılık ve mensubiyet şuuru isteyen milliyetçiliktir... bu milliyetçilik 

aynı zamanda birleştirici ve bütünleştirici bir milliyetçiliktir...”25. 

Kuramsal açıdan bakıldığında, Eröz için özetle şunlar söylenebilir: Bir 
toplumda sosyal çalkantılarla, bunalımlarla veya rahatsızlıklarla karşı-
laşmamak için, yani sağlıklı ve dengeli bir toplum için her toplumun 
kendi milli kültürünü belli bir tarih çizgisi üzerinde toplumu oluşturan 
fertlere aktarmak, onlara özümsetmek gerekir. Eröz’e göre Türk toplumu 
için bu milli kültürün köklerini ise Orta Asya’dan başlatmak gerekir26. 

Eröz’ün Orta Asya vurgusu bir ırk vurgusundan ziyade tarihsel bir sü-
reklilik içinde ele alınması gereken kültürel bir sürecin başlangıcı olarak gö-
rülmektedir. Eröz bu anlayışını;  

“Köylerimizde, Alevi, Sünni Türkmen aşiretleri arasında, Yörüklerde, 

milli kültürümüzün en saf ve kıymetli şekillerini, ham madde, yarı 

mamul ve mamul halinde bulabiliriz. Böyle bir araştırmada Kars ile 

Edirne arasında kalmak bizi kısır neticelere ulaştıracaktır. Kültürün 

bütünlüğü ve mekânı kesintisiz şekilde, onu bütün olarak ele alma-

mızı gerektirmektedir. Yani zaman içinde, Türk kültürü araştırmala-

rına ne yalnız Cumhuriyetle, ne Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ne 

de Selçuklularla Malazgirt’le başlayacağız. Milli kültürümüzün kökle-

ri Hun Türkleri’ne dayanır ki bu da bin beş yüz, iki bin yıl öncesi 

demektir”27  

diye ifade etmektedir. 
                                                           
22 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz, Doğuş Yayınları, İstanbul, 1982. 
23 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Atatürk-Milliyetçilik-Doğu Anadolu, s. 64-66. 
24 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, s. 11. 
25 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, s. 67. 
26 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, s. 65. 
27 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, s. 99-100. 
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Çalışmamızın ikinci bölümünde, sosyolojide genelde altı modelin kul-
lanıldığından bahsetmiştik. Toplumları tarihi açıdan alıp inceleyen ve 
bütün insanlık tarihinin gelişim kanunları üzerinde odaklaşan modeller-
de, genellikle Evrimci, Organizmacı ve Diyalektik yaklaşım biçimlerinin 
kullanıldığını görmekteyiz28. 

Eröz de incelemelerini tarihi açıdan yapmakta; fakat bu incelemeler 
dünyadaki bütün toplumları kuşatıcı, insanlık tarihi açısından olmaktan 
ziyade sadece Türk toplumu olmakta ve insanlık tarihinin gelişim ka-
nunları üzerinde odaklaşmak gibi bir özellik göstermemektedir. 

Dolayısıyla insanlık tarihini açıklamaktan çok belli bir toplumu ken-
dine inceleme konusu yapan modellerde karşımıza yapısal-fonksiyonel 
ve çatışmacı yaklaşımlar çıkmaktadır. Fonksiyonalistlere göre, sosyolojik 
olgular ya da bir toplumsal yaşantının bütün öğeleri, bütün boyutları iş-
levsel (fonksiyonel) çözümleme ile anlaşılır. Çünkü fonksiyonalistlerin 
gözünde toplum bir görevler bütünüdür29. 

Toplumu açıklamak için toplumu bir sistem tarzında bütünleşmiş bir 
birlik gibi tasarlayan fonksiyonalistler, yeni bir sosyolojik çözümleme yo-
lu olarak, toplumu, daha doğrusu toplumun örgütlenmesini ve işleyişini 
toplumun evriminin belirli bir anında ele almışlardır. Böylece fonksiyo-
nalizm, bir bakıma tarihi göz ardı etmiştir30. 

Yine yapısalcılar da toplumu bir bütün olarak görmüş ve bir bütünün 
öğelerini birleştiren bağların biçimini ve niteliğini ve özellikle bu bütü-
nün kuruluşunu hazırlayan, yöneten başlıca ilkeyi, anlamı aramışlardır. 
Onlar da toplumun tarihi birikimini inceleme dışı bırakmışlardır31. 

Oysa Eröz Türk toplumunu tarihi açıdan ele alıp daha çok toplumun 
işleyiş ve değişme konularını incelemektedir. Bununla birlikte Eröz’ün 
monist bir görüşe sahip olmadığını, herhangi bir sosyal olay veya olgu-
nun tek faktörle açıklanamayacağını bu sosyal olay veya olguları etkile-
yen birden çok faktörün bulunduğu görüşünde olduğunu görmekteyiz.  
Şimdi bu söylediklerimizi Eröz’ün eserlerinden yapmış olduğumuz birkaç 
alıntıyla göstermeye çalışalım. 

“Millet denilen en büyük sosyal zümreyi birçok düşünür, tek faktörle açık-
lamaya çalışmıştır. Böyle bir sosyal, kültürel ve tabii gerçeği, tek bir faktörle 
izaha kalkmak, ilmi bir davranış olmaz”32. Yine Marxizm-Leninizm ve Tenkidi 
adlı eserinde de Marks’ın orta sınıfların zamanla proleterleşeceği görüşünü 
eleştirirken “orta sınıfın ortadan kalkmasının bir yığın tarihi, içtimai ve iktisa-
                                                           
28 Prof. Dr. Birsen Gökçe, aynı eser, s. 42. 
29 Prof. Dr. Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Gerçek Yayınevi, 5. Baskı, İstan-
bul, 1990, s. 80. 
30 Prof. Dr. Doğan Ergun, aynı eser, s. 81. 
31 Prof. Dr. Doğan Ergun, aynı eser, s. 92. 
32 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, s. 59. 
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di sebebleri vardır”33, demekte, aynı eserde mülkiyet için ise “Mülkiyet, istis-
marın değil, birçok tarihi, sosyal, psikolojik, hukuki, iktisadi faktörün eseri-
dir”34 demektedir. Görüldüğü gibi Eröz sosyal bir olay veya olgunun veya 
sosyal bir zümrenin oluşumunun tek bir faktörle açıklanamayacağını bu-
nun ilmi bir davranış olmayacağını söylemektedir. Ayrıca “...bütüncül bir me-
todla meseleyi ele almak gerektiğini” de belirtmektedir35. 

Eröz’e göre, bir zümrenin, sınıfın veya tabakanın inhisarında olmaksı-
zın bütün fertlerin refaha erdirilmeleri, milli gelirin adil paylaşılması ve 
fertlerin sosyal güvenliklerinin sağlanması, toplumculuk adı altında ifa-
de edilebilir. Şu halde Türk toplumculuğu, Türk milliyetçiliği temeline 
oturan bir kavramdır ve bencil bir liberalizmle de ferdi ezen totaliter re-
jimlerin prensipleriyle de bağdaşmaz. Bundan ötürü, Eröz sosyal adalet 
prensiplerini sosyalist ve komünist rejimlerden öğrenmeye ihtiyacımız ol-
madığını belirtir36. Eröz bu yaklaşımıyla aynı zamanda Batıdan aktarıl-
mış mevcut kavramlarla Türk toplumunun meselelerinin ele alınamaya-
cağını belirtmektedir. Eröz’e göre Türk toplumunun meseleleri Türk top-
lumunun kendi dinamizminden hareketle ele alınmalıdır. 

Eröz, göre,  

“Yirminci asır dünyasında, yeniden Büyük Türkiye haline geliş ve 

Türk Milleti haline varış vetiresinin hızlandırılması ve tamamlanması 

için milli kültür ve sosyal yapı incelemelerinin, ilmi esaslara oturtul-

ması gerekir. İncelmiş ve süzülmüş bir kültürün ortaya çıkarılması ve 

işlenmesi her şeyden önce o kültürü yaşayan milletin tanınmasına 

bağlıdır. Türk kültürünün kaynaklarını tarihimizin derinliklerinde ve 

bugünkü Türk cemaatlerinde bulabiliriz. Böyle bir hareket, halkı boş 

bir levha, pasif bir hammadde gibi görmeyecek, kuvvetini içtimai bir 

şuur altından alacak”tır37. 

Eröz’ün “içtimai bir şuurdan” bahsettiğini görmekteyiz. Bu ifade ilk 
anda akla, sosyal olayları kolektif bilinçle ve determinal bir biçimde açık-
layan sosyoloji okullarını getirmektedir. Oysa Eröz sosyal olaylar veya ol-
gular arasında tek taraflı bir ilişkiyi de ilmi bulmaz. Örneğin;  

“Bir milletin ekonomisi, o milletin yaşadığı ülkenin, yer altı ve yer üs-

tü kaynaklarına, nüfusuna ve nüfusunun niteliklerine, bilgi birikimi-

ne, siyasi ve kültürel sistemine bağlıdır. Öte yandan ekonomi de on-

lara tesirli olur. Böylece karşılıklı bir tesir görülür. Tek taraflı bir tesir 

iddiasında bulunmak doğru değildir, böyle bir iddia ilmi olamaz”38  
                                                           
33 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Marxisizim-Leninizm ve Tenkidi, İrfan Yayınları, İstanbul, 1978, s. 99. 
34 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, 114. 
35 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Atatürk-Milliyetçilik-Doğu Anadolu, s. 60. 
36 Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Prof. Dr. Mehmet Eröz’e Göre Etnik ve Dini Bölücülük, s. 10. 
37 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, s. 99. 
38 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, s. 81. 
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der. Yine bu konuda “sosyal yapılar mevcut kültüre göre şekillenirken, 
kültür de içinde bulunduğu sosyal yapılardan tesirler alır”39 demektedir. 
Görüldüğü gibi Eröz’e göre sosyal olay veya olgular arasındaki ilişki de-
terminal (sebep-sonuç), yani tek yönlü bir ilişki olmayıp fonksiyonel, ya-
ni karşılıklı etkileşim ilişkisidir. 

Yapısal-fonksiyonel yaklaşıma göre toplum, birbirine bağlı öğelerden 
oluşur. Her öğenin toplumun fonksiyonlarını yerine getirmede belirli bir 
görevi vardır. Toplumun hayati fonksiyonlarını gerçekleştiren maddi ve 
manevi öğeler, düşünce ve inançlar “dengeli” bir bütün oluşturarak dü-
zenli bir işlerlik sağlar40. Dolayısıyla yapısal-fonksiyonel yaklaşımın Den-
ge Modeli’yle de örtüştüğü söylenebilir. 

“Fert ile cemiyet bir arada düşünülmelidir, ne Psikolojizm ne de Sosyo-
lojizm. İnsan, madde ile mananın beden ile ruhun, bunlarla cemiyetin bir 
sentezidir. Karşılıklı sonsuz bir alışveriş vardır”41 diyen Eröz, toplumu bi-
reysel bilinç yoluyla açıklayan görüşlerle, sadece kolektif bilinçle açıkla-
yan görüşlere katılmadığını, toplumu bütüncül bir metodla ve sosyal 
olay/olgu veya kurumlar arasındaki ilişkinin de fonksiyonel bir ilişkiyi 
göz önünde bulundurarak ele alınmasını işaret etmekten başka, insan 
ve toplumun maddi ve manevi öğeleri, düşünce ve inançları ile dengeli 
bir sentez oluşturduğuna da işaret etmektedir. 

Eröz sadece Psikolojizm ve Sosyolojizm’e değil diyalektik görüşe, dola-
yısıyla Çatışmacı Model’e de katılmadığını açıkça belirtir. Marxisizm-Leni-
nizm ve Tenkidi adlı eserinde Hegel diyalektiği hakkında bilgi verirken, 

“Eski Türk felsefesinde diyalektik karşılığı olarak ‘cedel’ kelimesi kulla-

nılırdı ve Aristo’da görülen bu mefhum, Farabi vasıtasıyla mantık eserle-

rine girmişti. Aristo’da diyalektik, adi münakaşa sanatı denen iptidai bir 

mantık derecesidir. Hiçbir şeyi ispat etmeye yaramaz. Farabi’ye göre ise 

cedel, müsavi deliller arasında tercih yapmadan ibaret bir münasebettir 

ki, onunla ilim ve metafizik kurulamaz. Cedel ancak bazı kelamcılar ta-

rafından kullanılmış ve hiçbir zaman makbul sayılmamıştır”42 

der. 

Yukarıda değindiğimiz yapısal-fonksiyonel yaklaşım, toplumları tarihi 
açıdan ele alıp inceleyen ve insanlık tarihinin gelişim kanunları üzerinde 
odaklaşan modellerde kullanılan bir yaklaşım değil, toplumların münfe-
rit olarak işleyiş ve değişme kanunlarını inceleyen modellerde kullanılan 
bir yaklaşımdır. Bu bağlamda toplumsal bir kurum olarak eğitim ve dil 
konusu hakkında Eröz’ün söylediklerine bakarsak sağlıklı bir toplum 
                                                           
39 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz, s. 17. 
40 Prof. Dr. Birsen Gökçe, aynı eser, s. 439. 
41 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Atatürk-Milliyetçilik-Doğu Anadolu, s. 2. 
42 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Marxisizm-Leninizm ve Tenkidi, s. 22. 
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için yapılar arasındaki denge unsurunun ne kadar önemli olduğunu gö-
rürüz.  

“Okulda verilen eğitim, ailede verilen eğitimi kötüleyici mahiyette ise, 

o eğitimden hayır gelmez. Yeni yetişen çocuk çok zaman bu ikisin-

den de şüpheye düşer, şahsiyetinde bir ikilik ve kararsızlık meyda-

na çıkar. Şüpheci, kötümser, yıkıcı ve hatta anarşist tipler yetişir. Bu 

hal o cemiyetin geleceği için büyük tehlike teşkil eder. Sosyal yapıla-

rın sağlıklı ve bütünlük içinde yaşamaları, onlara ait milli kültürün 

canlı kalmasına ve nesiller tarafından benimsenip kuşaktan kuşağa 

aktarılmasına bağlıdır. Bir nesil diğerini, oğul babasını inkâr eder, 

torun dedesinin dilinden anlamaz ise, o cemiyetin yıkılması işten de-

ğildir. Bu bakımdan verilen eğitimin, milli kültüre uygun olması ve 

kurumlar arasındaki ahengi bozmaması lazımdır...”43. 

Yine Eröz, sosyal sınıflar hakkındaki görüşlerini açıklarken bize kendi 
metodolojisiyle ilgili bilgi de vermektedir. “...sınıf çatışması milletin çök-
mesine yol açar. Sınıflar arasındaki ahenk ve dayanışma, milli bünyenin, 
sosyal yapının sağlamlığına işarettir...” der. Yine aynı konuda “sınıf mü-
cadelesinin yerini sınıflar ahengi, uyuşması alacak, dayanışma cemiyetin 
temeli olacaktır”44 diyerek, toplumsal meselelere sosyal yapılar arasında-
ki denge açısından bakmak gerektiğini, dengenin bozulduğu yerde top-
lumsal meselelerin bir sorun olarak ortaya çıktığını söylemiş olmaktadır. 
Yani altı ısrarla çizilen husus toplumsal yapılar arasındaki dengedir. 

Sonuç 

Eröz, sosyal olay/olgu veya sosyal kurumlara mevcut işleyiş ve değiş-
me noktasından bakmakta ve kendi kuramına göre bunu temellendir-
mektedir. Bütün insanlık tarihinin gelişim kanunları üzerinde odaklaş-
maması Mehmet Eröz’de evrensel sosyolojik genellemeler görmemizi güç-
leştirmektedir. Fakat yine de Türk toplumuyla ilgili meseleleri geniş bir 
tarihi perspektiften ele alarak toplumsal sorunlar üzerine yapmış olduğu 
genellemelerle karşılaşmaktayız. Bu nedenle Eröz’ü büyük boy kuramlar 
açısından bir tasnife tabi tutmak güç görünse de toplumsal meselelere 
bakışında kullanmış olduğu genellemelerden Denge Modeli’ne yakın ol-
duğunu söyleyebiliriz. 

Sadece bir toplum üzerinden çalışan orta boy kuramlar45 açısından bak-
tığımızda ise sosyal kurumlar ve yapılar arasında bir denge unsurunu ara-
ması açısından yapısal-fonksiyonel yaklaşıma uygun gözükmektedir. Ama 
yapısal-fonksiyonel yaklaşımda bir toplumu ele alırken sadece mevcut yapı-
                                                           
43 Prof. Dr. Mehmet Eröz, aynı eser, s. 94. 
44 Prof. Dr. Mehmet Eröz, Milli Kültürümüz ve Meselelerimiz, s. 94-98. 
45 Prof. Dr. Emre Kongar, aynı eser. 

65



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12 

lar arasındaki ilişkinin ön plana çıkarılarak, toplumun tarihsel birikiminin 
dikkate alınmaması hususu Eröz’de görülmediği gibi tam aksi bir durum 
görülmektedir. Bu da Eröz’ün bir toplumsal meseleyi ele alırken o toplumun 
tarihi-kültürel özelliklerinin mutlaka göz önüne alınması gerektiği ve çö-
zümlemelerin bu tarihsel veriler üzerinden yapılması yaklaşımıdır. Bu özelli-
ğiyle de Yapısalcılar ve Fonksiyonalistlerden ayrışmaktadır. 

Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki, Eröz eserlerinin büyük bir ço-
ğunluğunu 1973-1983 yılları arasında verdiğinden bu dönemin kendine 
özgü koşullarının ve dönemin düşünce yapısının da dikkate alınması gere-
kir. Bu dönemde Eröz gibi bilim adamları, milli kültürün dışlandığı dü-
şünce akımlarının çoğalması ve yaygınlaşmasından dolayı Türk kimliğinin 
ve milli kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını kendilerinin öncelikli 
görevi gibi algılamış ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmışlardır. Gün-
cel toplumsal sorunlarla çok içli dışlı olmak, düşünce alanında büyük 
akademik çalışmalara engel olmaktadır. Nitekim düşüncelerin toplumsal 
eyleme aşırı bağımlılığının bir kusur bile sayılabileceği, derinleştirilmiş dü-
şüncenin ancak bu bağımlılıktan kurtulduğu oranda sağlıklı ürün verebi-
leceği bazı sosyal bilimciler46 tarafından da ifade edilmiştir. 
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Öz 

Sosyal bir yapının ekonomik çıkarları gereği çevresindeki ve ülke dı-

şındaki gelişmelerden haberdar olması, yabancı devletlerin gücünü bilip 

politikalarını izlemesi, dengeleri koruması … özetle dünyayı tanıması 

kendisi için büyük ekonomik çıkarlar sağlar. XIX. yüzyılın önde gelen ta-

rihçi, ilim adamı, bürokrat ve idarecilerinden Ahmet Cevdet Paşa tarafın-

dan ileri sürülen bu ifadeler, siyasî ve politik çıkarların iktisadî faydayı 

da beraberinde getireceği tezinden başka bir şey değildir. 

Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekildikten sonra, bugün üzerinde 

kurulan yaklaşık 40’a yakın devlete, hatta başka devletlere de yönetim 

anlayışı ve organizasyon gibi birçok alanda rehberlik etmektedir. Bir Os-

manlı Paşasının yüzyılı aşkın bir zaman önce kendi görüş ve düşüncele-

rinden yansıyan bu açıklamalar, günümüz toplum ve devletleri için de 

tecrübe edilecek bilgi ve birikimleri ihtiva etmektedir. 

Bugün, Batı toplumlarında ortaya çıkan gelişmelerin temellerinin 

yüzyıllarca öncesinden atıldığı bilinmektedir. Avrupa’nın yeniden şe-

killenmesinde ulaşılan son nokta olarak görünen Avrupa Birliği (AB), 

kökü mazide olan siyasî ve ekonomik birlikteliklerin bir sonucu değil 

midir? 

Tarihi iyi okumanın ana şartı, dünyayı tanımaktan geçiyor. 

Anahtar kelimeler: Ahmet Cevdet Paşa, Diplomasi, Ekonomik Ge-

lişme, Osmanlı Devleti, Devletlerarası İlişkiler. 
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Abstract 

Diplomatic Factor In Economic Devolapment And Ahmet Cevdet Pasha 

A social structures keeping track of developments around it, regarding 

the strength of other countries and setting policies accordingly, keeping the 

balances … In short, knowing the world furnishes great economical benefits 

for itself. This declaration by Ahmet Cevdet Pasa, one of the leading histori-

ans, scientists and bureaucrats of 19 th century, is nothing but a thesis af-

firming that political benefits will bring about economical benefits. 

After the Ottoman Empire withdrew from the scene of history, it still 

guides around 40 countries and even other ones that are established on 

its former lands in fields of organisation and conception of goverment. 

This declaration having reflected from an Ottoman Pasha’s personal vi-

ews and thoughts, contains information and experience that are still valid 

for contemporary societies and states. 

It is well known that the developments in western socities today had 

been established centuries ago. Is not European Union (EU) which is re-

garded as the last point in reconstruction of Europe, an outcome of politi-

cal and economical unions that were rooted in the old past? 

The main condition for effective assuming of history is knowing the world. 

Key words: Ahmet Cevdet Pasha, Diplomacy, Economic Devolapment, 

Ottoman State, Relationship Of States.  

Giriş 

XIX. yüzyılın önde gelen siyasetçi, devlet adamı ve aydınlarından biri 
olan Ahmet Cevdet Paşa’nın diplomasi alanında ortaya koyduğu düşün-
celeri, iktisadî görüşleri içinde sadece bir bölümdür. 

Cevdet Paşa Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet dönemlerini yaşamış birisi-
dir. Yapmadığı nâzırlık yok gibidir. Ulema sınıfından olmasının yanı sıra, 
aynı zamanda Osmanlı bürokrasi geleneğini bilen ve bizzat pratik olarak gö-
rüp yaşayan bir bürokrattır. Reşid Paşa’nın desteğiyle başladığı bu meslekte 
uzun yıllar kalmış ve önemli hizmetlerde bulunmuştur. Kaleme aldığı eser-
lerinin adedi ve çeşidiyle de ayrıca gıpta ile anılmaya değer bir şahsiyettir. 

Hem Batı hem de Doğu’yu bilmesi, olayları muhakemesi, ele alış tarzı 
ve tenkitçi yaklaşımı onu çağdaşlarından farklı kılan önemli ayrıntılar-
dır. Yaşadığı dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun belki de en buhranlı 
bir devresidir. Kendi ifadesine göre, artık “devletin çarkları işlememekte 
ve sistem, çöküş manzarası göstermekte”dir.  

“Osmanlı’nın diğer ülke ve devletlerle olan ilişkilerini yüzyıllarca ihmal 

eden dışişlerinden sorumlu devlet adamları, görevlerini hakkıyla yap-

mamışlardır. Bu davranış biçimi, sonraki yüzyıllarda olumsuz gelişme-

leri de beraberinde getirmiştir. Ancak çöküş, kaçınılmaz değildir. Birta-

kım tedbirlerle geçiştirilip önlenebilir. İşte çöküşün önüne geçebilmek 

için alınması gerekli tedbirlerden birisi de o tarihlerde dünya üzerinde 
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uygulanmakta olan ‘diplomasi’nin kurallarını bilmekten geçmektedir. 

Diplomatik kuralları bilmenin ise ekonomik hayata getirdiği artılar var-

dır. Her ikisi de bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.” 

Paşa tarafından ortaya konan bu ifadeler, bugün de gerçekliğinden 
hiçbir şey kaybetmemiştir. “Bir devletin ekonomik çıkarları gereği çevre-
sindeki gelişmelerden haberdar olması, yabancı devletlerin gücünü bilip 
politikalarını izlemesi, dengeleri koruması ... özetle dünyayı tanıması dev-
let için büyük ekonomik çıkarlar sağlar.” Bu ifadeler, “siyasî ve politik çı-
karlar”ın “iktisadî fayda”yı da beraberinde getireceği tezinden başka bir 
şey değildir. Söz konusu tez üzerinde önemle duran Paşa, dış ilişkilere 
önem verilmesinin bir devlet için kaçınılmaz olduğunu söyler. 

Değişen dünya şartları1 ve Osmanlı Devleti’nin coğrafî durumunu yakın-
dan bilen Cevdet Paşa, Osmanlı ülkesini dünyanın “merkez”i olarak gör-
mektedir. Etrafı yabancı devletlerle çevrili ve tebaası değişik milletlerden 
meydana gelen bu ülkede bütün yollar, Akdeniz ve Karadeniz Boğazları ağ-
zında bulunan ve dünya ticaretinin merkezini meydana getiren başkent İs-
tanbul’dan geçmektedir. Bu kriterden hareketle, Osmanlı Devleti, ekonomik 
çıkarları gereği, sadece komşularıyla değil, aynı zamanda bütün Avrupa 
devletleriyle görüşmek ve vaziyeti icabı, bu kıtada bulunan millet ve devlet-
lerin, durumları ile politik çıkarlarını bilmek zorundadır2. Bunun da yolu, 
diplomasiye egemen olmaktan, yani dünya politikasını anlamaktan geçmek-
tedir3. Çünkü politika ve dışişleri, bir devletin “can damarı” derecesindedir4. 

Cevdet Paşa, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda devletlerarası ilişkilerin gün-
den güne artıp karmaşık bir vaziyet aldığının bilincindedir5. Özellikle 
Fransız İhtilâli (1789) ile Avrupa’da dengeler bozulmuş, dünya yeni bir 
yapılanma dönemine girmiştir6. “İhtilâl” ve “Cumhuriyet” fikirlerinin yay-
gınlık kazanmasıyla birlikte7 devletler ve milletlerarası ilişkilerde yeni bir 
dönem başlamıştır8. Bir başka ifadeyle, “diplomatik dil” değişmiştir. Bu 
dil, Paşa’ya göre, “korsanlık yaparak bir devletin topraklarını aniden ele 
geçirmek, fakat yine dostluğun devamından bahsetmek”tir9. Bu sebeple, 
                                                           
1 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet (Tarih), c. VI, Dersaâdet 1309, s. 350. 
2 Tarih, II, 290. 
3 Tarih, VI, 350-351. 
4 Ahmed Cevdet Paşa, Ma’rûzât, Haz: Yusuf Halaçoğlu, Çağrı Yayınları, İstanbul 1980, s. 2. 
5 Tarih, III, 11. 
6 Tarih, VI, 350. 
7 Tarih, X, 33; Fransa, Osmanlı Devleti ile müttefik olduğu bir sırada Avusturya ile imzala-
dığı Campo-Formio Dostluk Anlaşması (1797) gereği (Tarih, VII, 42; X, 33), Venedik’in kalın-
tılarından olan Yunan adaları ile Arnavutluk tarafındaki dört bölgeyi egemenliğine alıp Ru-
meli reayasını cumhuriyeti benimsetme yolunda propagandaya başlamıştı (Tarih, X, 34). 
8 Tarih, I, 163. 
9 Napolyon Bonapart, İskenderiye’yi işgal edip Mısır’a yürüdüğü bir sırada İstanbul’daki 
maslahat güzârına gönderdiği iki mektubunda Fransa’nın iki devlet arasındaki ilişkileri gü-
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yabancı devletlerle girişilecek münasebetler son derece önemlidir10. O ta-
rihe kadar Osmanlı devlet adamları, devletin dışişlerine ait meseleleriyle 
lâyıkıyla ilgilenmeyip Avrupa’da ortaya çıkan olaylara önem vermeyerek11 
tarafsız bir politika izlemeyi tercih etmişlerdir12. 

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nin, Avrupa devletleriyle olan münase-
betlerinin artmasında birinci derecedeki faktör Fransız İhtilâli’dir13. İhti-
lâl, sadece Avrupa politikasını değiştirmekle kalmamış, Osmanlı dış poli-
tikasını da etkilemiştir. Bâbıâli, bu tarihten sonra, dışişleriyle her za-
mankinden daha çok meşgul olmaya başlamıştır14. Cevdet Paşa Osmanlı 
Devleti’nin dışa açılamayışını, bir başka ifade ile, Batı’da olup bitenlere 
karşı duyarsızlığını şu sebeplerle açıklar: 

a) İkâmet Elçilikleri 

Osmanlı Devleti, yabancı devletler nezdine bazen özel bir görevle ba-
zen de gerekli gördüğü durumlarda, “fevkalâde büyükelçiler” göndermiş-
tir15. III. Selim devrine kadar devlet düzeyinde “daimî ikâmet elçisi” bu-
lundurulması gelenek olmamıştır16. Osmanlılarda yabancı devletlerle il-
gili işler reisülküttapların denetim ve kontrolünde görülmekte ise de17 bu 
tarihe kadar Avrupa’da cereyan eden olaylar, bazen Divan-ı Hümâyûn 
tercümanları aracılığıyla İstanbul’daki Avrupa elçilerinden bazen de Ef-
lak ve Boğdan (Memleketeyn) beylerinden öğrenilirdi18. 

Yabancı devletlerle ilgili işlerin, ülkenin gayr-ı müslim tebaasına, özel-
likle Rumlara havalesi üzerinde fikir yürüten Cevdet Paşa, diplomasi gibi 
önemli bir sahada Fenerli Rumların istihdamını19 dışişlerinin güvenliği ba-
kımından sağlıklı bulmaz. Paşa, Islahat Fermanı (l856) uyarınca, Hıristi-
yanların devlet memurluklarında istihdamlarını “durum gereği” diye nite-
lendirmekle birlikte, onları devletin ruhu derecesinde olan dışişlerinde is-
tihdam yerine maliyede istihdam etmenin daha yararlı olacağını belirtir20. 
                                                                                                                                        
zelce korumak niyetinde olduğunu Babıâli’ye bildirmesini istemiş (Tarih, VI, 332), arkasın-
dan da devletler hukuku kurallarına aykırı olarak Mısır’ı işgal etmiştir (Tarih, X, 34). 
10 Tarih, III, 11. 
11 Tarih, X, 181. 
12 Tarih, VII, 259. 
13 Tarih, I, 163. 
14 Tarih, IV, 133. 
15 Tarih, VI, 87, 257. 
16 Tarih, VI, 88. 
17 Tarih, VI, 195, 218. 
18 Tarih, VI, 257; Eflak ve Boğdan voyvodalıkları 1716 yılında İstanbul’da Divan-ı Hümayun 
tercümanlığı hizmetinde bulunan Rum ileri gelenlerinden “Fenerliler”e tahsis edilmişti (Ta-
rih, I, 300). Çünkü bunlar yabancı dillere âşinâ idiler (Tarih, X, 181). 
19 Tarih, VIII, 180. 
20 Ma’rûzât, 2. Çünkü Fenerliler, hangi devletin politikasına eğilimli iseler, devleti o tarafa 
yöneltip teşvik ederek, devlet erkânını tereddüde düşürürlerdi (Tarih, VIII, 208). 
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Osmanlı devlet yöneticileri, Batı’da ortaya çıkan gelişmeleri daha sağ-
lıklı bir şekilde öğrenmek amacıyla Avrupalı büyük devletler nezdinde bi-
rer ikâmet elçisi bulundurulmasını gerekli görmüşlerdir. Avrupa’da ilk 
kez daimî ikâmet elçisi III. Selim’in girişimleriyle gerçekleşmiştir21. 1793 
senesinde üçer yıl süreyle Avrupa’ya elçiler gönderilmesine karar verile-
rek22 ilk defa Âgâh Efendi, Londra’ya atanmıştır23. Nitekim, Batı baş-
kentlerinde görevlendirilen daimî Osmanlı elçileri, Batılı ülkelerin geliş-
mesinin sadece askerî üstünlükle olmayıp malî kaynakların da bu geliş-
mede önemli bir faktör olduğunu fark etmişlerdir24. Bu, Osmanlı diplo-
matik tarihi bakımından önemli bir aşamadır. Cevdet Paşa, ikâmet elçi-
likleri bahsinde, olayları “iktisadî” ve “eğitim”le ilgili olmak üzere iki nok-
tada ele alır. Paşa’ya göre, daimî ikâmet elçisine sahip Avrupalı devletler, 
hem tüccarlarına ait muameleleri kolaylaştırmak hem de denge politika-
larını düzenlemek hususunda büyük avantajlar elde etmişlerdir. Avru-
palılar, her sınıf tebaalarını belirli bir işte çalıştırarak toplum içinde işsiz 
kimse bırakmışlardır. Ülkelerinde işsiz insan bulundurmayan Avrupalı-
lar, aynı zamanda “kibarzâdeler”e de küçük yaşlarında okullarında Ma-
tematik ve Coğrafya öğretmişlerdir. Böylece onlar, kendi ülkeleri dışına 
çıkmadıkları halde, dünyayı rahatlıkla dolaşabilecek seviyeye getirmiş-
lerdir. Bununla da yetinmeyip öğreneceklerini elde etme uğruna uzak 
beldelere gidip gelmek zahmetine katlanmışlardır. Ayrıca bu gençlerden 
bazılarının, yabancı devletler nezdindeki sefirlerinin yanında istihdamla-
rıyla terbiyelerine de özen gösterilirdi25. 

Görüldüğü gibi Cevdet Paşa, devletler düzeyinde daimî elçi bulundu-
rulmasının birçok yararlarından bahsetmektedir. Ona göre, devletlerara-
sı diplomatik münasebetlerin daha güvenilir işlemesi ve diğer taraftan 
devletlerarası ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için elçiliklerin 
vereceği hizmet göz ardı edilmemelidir. Bu şekilde hem devlet işleri düze-
ne girecek hem tüccarların işleri kolaylaşacak hem de toplumdaki işsiz-
lik önlenebilecektir. Buna karşılık ülkede bilgili insan sayısı artacaktır. 

Bu ifadeler aslında bilgi toplumuna yönelişin o tarihlerde Osmanlı ay-
dınları üzerindeki yansımasından başka bir şey değildir. 
                                                           
21 Tarih, VI, 257. 
22 Tarih, XII, 196. 
23 Tarih, VI, 260. Âgâh Efendi, Londra’da bulunduğu süre içerisinde, 1795’te Petersburg’da 
İngiltere ile Rusya arasında imzalanan savunma anlaşmasında İngilizler nezdinde teşebbüs-
lerde bulunmuş, siyasî çalışmalarının yanı sıra Londra’da işittiği ve basında çıkan Osmanlı-
larla ilgili haberleri düzenli olarak Babıâli’ye göndermiştir. Osmanlı Ordusu’nun Batı usu-
lüyle yetişmesi için İngiliz subaylarının Türkiye’de görev almalarını sağlayıp onları İstanbul’a 
göndermiştir (Nahide Şimşir, “Osmanlı-İngiliz Münasebetleri 1580-1838”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 122, İstanbul 1999, s. 53). 
24 Şerif Mardin, “Batıcılık”, Türk Modernleşmesi, Makaleler IV (Der: Mümtazer Türköne-Tun-
cay Önder), İstanbul 1994, s. 12; aynı mlf., “XIX. Yüzyılda Düşünce Akımları ve Osmanlı 
Devleti”, a.g.e., s. 83-84. 
25 Tarih, VI, 88. 

71



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

b) Viyana Kongresi (1814) 

Cevdet Paşa, herhangi bir devletin ayakta durabilmesi için gerekli 
olan şartları sıralarken şu genel çerçeveyi çizer: Devlet koruyuculuğu-
nun şartlarından biri, iyi bir doktor gibi bugün ve yarın devlete bulaşa-
cak hastalıkların ilacını bulup çaresini düşünmek ve gerekli önlemleri 
almaktır26. Bu noktada dışişlerine gerekli önem verilmeli, yabancı ülkeler 
dikkatle izlenmeli ve dünyadaki gelişmeler iyice bilinip kavranılmalıdır27. 

Osmanlı Devleti, gerek dünyanın merkezi durumunda bulunması ve 
gerekse Avrupa’nın en güzel topraklarına sahip olmasına rağmen öteden 
beri, niçin kendini Avrupa devletlerinden uzakta tutmuştur?28 Paşa’nın 
bu soruya verdiği cevap, Osmanlı devlet adamlarının içinde bulundukla-
rı gerçeği yansıtması bakımından önemlidir. Ona göre idareciler, Osman-
lı Devleti’nin diğer devletlere sağladığı üstünlüğün süresiz devam edece-
ğini sanmışlardır. Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olmayı, kaydedi-
len ilerlemeleri öğrenmeyi, yeni fikir ve buluşları almayı ve duruma göre 
bazı devletlerle anlaşmalar yapmayı önemsiz görmüşlerdir29. Böylece ça-
ğın şart ve gereklerine göre davranacakları halde, buna uyum sağlamada 
başarılı olamamışlardır. 

Osmanlı devlet adamları ve yöneticilerinin ilgisiz kaldığı bir başka ge-
lişme devletlerarası büyük bir toplantı olan Viyana Kongresi’dir30. Cevdet 
Paşa, Avrupa’ya yeniden düzen vererek31 müttefik devletlerin çıkarları 
doğrultusunda yeni bir denge politikası geliştirmek32 ve devletlerin “ege-
menlik” ve “mülkiyet” haklarını korumak33 gibi önemli amaçlar taşıdığı 
inancındadır34. Bu sebeple de bu kongreye katılmayan Osmanlı idareci-
lerini tenkit edici bir üslup kullanır. 

Gerçekten de kongrede alınan kararlar, uzun yıllar, Avrupa devletleri 
tarafından usul ve genel-geçer kurallar olarak kabul edilmiştir. Herhangi 
bir devletin bu kuralın dışına çıkması durumunda, diğer devletler ona 
                                                           
26 Tarih, III, 65. 
27 Tarih, X, 187. 
28 Tarih, IV, 8. 
29 Tarih, III, 51. 
30 Tarih, X, 156. 
31 Tarih, XII, 194. 
32 Tarih, XI, 210. 
33 Kongrede Osmanlı ülkesinin bölünmez bütünlüğü (tamâmiyet) bazı Avrupa devletleri ve 
özellikle İngiltere ve Avusturya Devletlerince koruma altına alınmıştı. Mesela, anlaşma şart 
ve politikasına uyacak Osmanlı Devleti’ne, Rusya tarafından bir saldırı halinde Avrupa dev-
letleri derhal Rusya aleyhine hareket edeceklerdi (Tarih, XI, 178). 
34 Avrupa’da birlik oluşturmaya yönelik hareketlerin kökü daha da eskilere dayanmaktadır. 
Avrupa Devletleri, Haçlı Seferleri sırasında Hıristiyan Avrupa Birliği fikrini ortaya atmışlar ve 
zamanla Hıristiyanlığın farklı mezheplere ayrılması sonucunda dinî anlamda bir birlik meyda-
na getirememişlerdir. Ancak Viyana Kongresi’nden sonra 39 Alman prensliğinin katılımıyla 
ekonomik anlamda ilk defa gümrük birliğini 1820 yılında gerçekleştirmişlerdir (Ahmet Yurtse-
ven, “Avrupa Topluluğu Nedir?”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 122, İstanbul 1999, s. 125). 
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bu usulü hatırlatmışlardır. Bu anlaşmadan sonra Avrupa devletleri, sal-
dırgan herhangi bir devlete karşı hep birlikte karşılıkta bulunmuşlardır. 

Kongrede, devletler hukukunun değiştirilip düzenlenmesiyle Avru-
pa, mülkî ve siyasî açıdan birleşmiştir. Avrupa haritası, bu kongreyle 
yeniden çizilmiştir. Almanya birleşik hükümetlerinin anayasası bu 
kongrede yapılmış, zenci köle alım-satımı yine bu kongre ile yasaklan-
mıştır35. 

Batılı politikacılardan bazılarının, kongrede Osmanlı delegesi bulun-
mayıp Osmanlı Devleti’nin de Avrupa dengesine girmeyişi hususundaki 
düşüncelerine ve dolaylı yönden işbaşında bulunan Osmanlı idarecilerini 
ilgisizlikle suçlamalarına Cevdet Paşa da katılır36. Gerçekten Osmanlı 
Devleti’nin dışındaki bütün Avrupa devletleri kongreye delege gönderir-
lerken37, Osmanlıların bu kongrenin dışında kalıp tarafsız durması38 ol-
dukça düşündürücüdür. Paşa’ya göre Osmanlı Devleti’nin bu kongreden 
faydalanamaması ve kongrede Rusya’ya karşı kendisine yardımda bulu-
nacak pek çok devlet varken39 tek başına kalması yönündeki tercihinde 
Osmanlı devlet adamlarının hatası inkâr edilemez40.  

Öyle ki, Osmanlı Devleti o tarihte müttefik devletlerle beraberce 
hareket etmiş ve kendisini Avrupa devletleri arasında görmüş olsaydı, 
Sultan Abdülmecid zamanında politik alanda kazanılan mevki, daha o 
tarihte ele geçirilmiş olurdu41. Ancak Paşa, Osmanlı Devleti’nin dışiş-
leri ile gereği gibi alâkadar olamayışını bir ölçüde içişlerindeki karı-
şıklıklara da bağlamaktadır. Buna ek olarak, III. Selim’in tahttan in-
dirilmesi hadiselerinde ölen devlet adamlarının yerleri boş kalmış, ye-
ni kadroları dolduracak gerçek devlet adamları yetişmemiştir42. Bilgili 
ve faziletli kimselerden boşalan bu yerler, liyakatsiz kimselerce doldu-
rulmuştur43. 
                                                           
35 Tarih, X, 156. XXI. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız şu yıllarda, Avrupa Birliği’nin temel-
lerini oluşturacak yapılanmanın ne zamanlar meydana çıktığı ve bugün gelinen noktaya ba-
kılırsa, Batı toplumlarında siyasî ve ekonomik birliğin öyle kolay bir şekilde gerçekleşmediği 
görülür. 
36 Tarih, X, 143. 
37 Tarih, X, 156. 
38 Tarih, XII, 194; Cevdet Paşa, Avrupa devletlerinin Viyana Kongresi’nde, kıtadaki denge-
nin korunması için Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığının korunmasını politik çıkarları bakı-
mından gerekli gördüklerini, çünkü o tarihlerde Avrupa güvenliğinin buna bağlı olduğunu 
ileri sürmektedir. Gelişmelerin Osmanlı diplomasisi için böylesine olumlu seyrettiği bir top-
lantıda Osmanlı Devleti’nin tarafsız durmasını hikmet ve hükümet kurallarına ters olarak 
yorumlamaktadır (Tarih, XII, 202). 
39 Cevdet Paşa, kongrede muhafazakârların başkanı olan Prens Metternichi, Osmanlı’nın 
Avrupa’da sahip olduğu bir “mahir avukat” şeklinde değerlendirmektedir (Tarih, XII, 214-
215). 
40 Tarih, XII, 194. 
41 Tarih, X, 143. 
42 Tarih, X, 157. 
43 Tarih, XI, 132. 
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c) Politik Dengeler 

“Cumhuriyet” ve “Bağımsızlık” fikirlerinin üstünlüğünün gün geçtikçe 
yaygınlık kazanmasına paralel olarak44 Avrupa’da gelişen olaylar, Os-
manlı Devleti’ni eskisi gibi Avrupa politikasının dışında kalmayacak şe-
kilde etkilemeye başlamıştır. Özellikle Campo-Formio anlaşmasıyla o ta-
rihe kadar sürmekte olan devletlerarası ilişkiler önemli değişikliklere uğ-
ramıştır. Söz konusu anlaşma, Avrupa için yeni bir tarih olduğu kadar, 
Osmanlı Devleti için de yeni bir devirdir. Osmanlı Devleti, önceki yıllarda 
olduğu gibi artık Avrupa politikasının haricinde kalamayacağını anla-
mıştır45. Çünkü Rumeli’deki Rum reayanın zihni, Fransız İhtilâli ideoloji-
leriyle bulandırılmaktadır46. İhtilâlin en önemli sebebi, sınıf farklılığı; en 
önemli mesajı ise, “milletlerin kendi kaderini belirlemesi” prensibiydi. Bu 
da Osmanlı ülkesinde henüz bilinmeyen bir gelişmeydi47. İhtilâlin getir-
diği tesirle, Sırbistan’ın muhtariyetinden sonra (1804-1815), Yunan isya-
nı ve bağımsız Yunan Devleti’nin ortaya çıkması (1830) ve Rusya’nın Bal-
kan milletlerini tahriki ile meydana çıkacak sonraki gelişmeler, Babıâli’-
nin tebaanın hukuk eşitliğine dayanan “Osmanlı birliği” siyasetini izle-
mesine yol açacaktır48. 

Osmanlı Devleti’nin o devre kadar izlemiş olduğu dış siyaseti gerçekçi bir 
biçimde analiz eden Cevdet Paşa, bu siyaseti şu noktalardan tenkit eder: 

“Eskiden Avrupa’nın durumunu tam manasıyla bilen olmadığından 

Hıristiyan devletlere tek kuvvet gözüyle bakılır, gerekli olduğu bir sı-

rada bile, herhangi biriyle ittifak yapmağa yanaşılmazdı49. Oysa ar-

tık devir değişmiştir. Bir devletin kuvvet ve ihtişamı ne düzeyde olur-

sa olsun, tek başına bir iş göremeyip müttefike muhtaçtır50. Bu gibi 

durumlarda müttefiksiz kalmak maslahata da ters düşer.”51 

İktisadî ve ticarî münasebetler gereği, Avrupa’nın çeşitli Hıristiyan 
devletleriyle ittifaklar kurulabileceği üzerinde duran Paşa, bunun bir zo-
runluluk olduğunu vurgular52. Görülüyor ki, Paşa’ya göre, siyasî ve poli-
tik çıkarlar iktisadî faydaya yönelik olursa bir değer taşımaktadır. 
                                                           
44 Tarih, VI, 279. 
45 Tarih, VI, 286. 
46 Tarih, VI, 281. 
47 İsmail Soysal, “Fransa: Türk-Fransız İlişkileri”, DİA., c. XIII, İstanbul 1996, s. 184. 
48 Halil İnalcık, “Sened-i İttifâk ve Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu”, Osmanlı İmparatorluğu, Top-
lum ve Ekonomi, İstanbul 1993, s. 358. 
49 Tarih, V, 113. 
50 Tarih, II, 181. 
51 Tarih, XII, 102. 
52 Ümit Meriç Yazan, Cevdet Paşa’nın Devlet ve Toplum Görüşü, 3. Baskı, İstanbul 1992, s. 
155. Osmanlı Devleti’nde Hıristiyan devletlerle defalarca yapılan ittifak anlaşmaları hep ule-
manın onay ve fetvalarıyla gerçekleşmiştir (Tarih, VI, 351). Hıristiyan devletlerle karşılıklı 
sözleşmeleri içeren ve Şeyhülislam Hamidîzâde Mustafa Efendi tarafından şer’an caiz görü-
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Avrupa devletleri şahsî çıkarları ve mezhep anlaşmazlıkları sebebiyle 
birbirlerine düşman olmalarına rağmen, bir süredir din ve mezhep sa-
vaşlarını bırakıp aralarında mülkî çıkarlara dayalı ittifaklara başlamış-
lardır53. Bu devletlerden herhangi biriyle yapılacak ittifak hususunda; 
karşı devletin gerçek amacı, politikası, savaş ve barıştaki sadakati bilin-
melidir54. Çünkü her devlet, kendi toprak bütünlüğü ve millet menfaatini 
her şeyin üstünde tutar. Bir devletin bir başka devletle anlaşma yapması 
ve ona yardım etmesi mutlaka kendi mülkî çıkarlarına uymalıdır55. Gö-
rülüyor ki, Cevdet Paşa Osmanlı Devleti’nde diplomasinin gelişmesini 
hem devletin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü hem de iktisadî ve tica-
rî menfaatler çerçevesinde gerekli görmektedir. 

Cevdet Paşa, değişen dünya şartlarının devlete yeni görevler yükledi-
ğini bilmekte ve devletin vazifesinin sadece mülkî ma’muriyetle bitmedi-
ğini ifade etmektedir. Bununla birlikte devletlerarası denge politikasını 
büyük bir beceri ile yürütmek de devletin görevidir56. Şöyle ki, komşu 
devletlerin içişleri ve dış ilişkilerini bilip ortaya çıkan değişikliklere baka-
rak gerekli tedbirleri zamanında ve özenle alıp bu değişikliklerden doğa-
bilecek olayların önüne geçmek gerekir57. 

Cevdet Paşa, Avrupa’da yaşanan olayları yakından izlemekte ve dev-
letlerarası dengelerin geçerli olduğu bu yüzyılı çok iyi tanımaktadır. Bu 
sebeple onun, dış ilişkilerde izlenmesi gerekli yol hakkındaki görüşleri, 
XIX. yüzyıl dikkate alındığında tutarlı bir bakışı aksettirmektedir. 

Paşa’ya göre bu yüzyılda “devletlerarası ittifaklar” geçerlidir. Öyle ki, bir 
devlet başka bir devletle ancak kendi çıkarları doğrultusunda ittifak et-
mekte58 ve devletlerarası ittifaklar daima ortak çıkarlar temeli üzerine ku-
rulmaktadır59. Her devletin kendi çıkarlarını gözetmesi normaldir60. Hiçbir 
devlet kendi şahsî çıkarı olmadan başka bir devlet için uğraşmaz. Dünya-
                                                                                                                                        
len ilk ittifak antlaşması 1 Şubat 1790 tarihli Osmanlı-Prusya antlaşmasıdır (Tarih, V, 14 
vd.den nakleden: Ercümend Kuran, Avrupa’da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk 
Elçilerin Siyasi Faaliyetleri (1793-1821), Ankara 1968, s. 10, dipnot no: 7). 
53 1793’de Fransa Kralı XVI. Lui öldürülünce, her tarafa yayılan ihtilâl ve cumhuriyet fikir-
lerini önlemek için İsviçre, Danimarka ve Osmanlı Devleti’nin dışındaki bütün Avrupa dev-
letleri aralarında anlaşmışlardır (Tarih, X, 33). 
54 Tarih, V, 13-14. 
55 Tarih, III, 13. 
56 BOA, Y.EE, K. 18, E. 1858, Z. 93, Kr. 39; Charles Quint ile François’nın hırs ve aç-
gözlülüğünü gören Avrupa devletleri, Avrupa’da bir devletin diğer devletlere oranla bi-
raz fazla güçlenmesi durumunda genel bir korkunun oluşacağını sanıp bir “denge poli-
tikası” usulü geliştirerek içlerinden birinin fazla güçlenmesini önlemeye çalışmışlardır 
(Tarih, I, 218). 
57 Tarih, VI, 20. Meselâ bir devletle savaş yapılacaksa, durum en ince ayrıntılarına kadar ve 
doğru bir şekilde bilinmeli, herhangi bir devletin hatırı için savaş yükünün altına girilmeme-
lidir (Tarih, IV, 211). 
58 Tarih, III, 41. 
59 Tarih, XII, 202. 
60 Tarih, IV, 211. 
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nın kuralı böyledir. Ortak çıkarlar, her iki devleti de kârlı çıkarır. Ancak, 
maharet ortak çıkarları bilip ittifakı onun üzerine kurmaktan geçer61. 

Her devletin kendi menfaatini gözetmesi tabiidir. İki devletin dostluğu 
hiçbir zaman iki kimsenin dostluğu gibi değildir. İki devlet arasındaki 
dostluk ve duruluk, çıkarlarda birleşmektir. Her birinin kendi menfaati 
için diğerini aldatmağa çalışması doğaldır62. “Doğruluk” ve “utanma”nın 
diplomatlıkta yeri yoktur63. Bu noktada, dost bir devlete, vefakâr bir dost 
gözüyle bakmak hatadır64. Devletçe olan dostluk karşılıklı çıkarlara bağ-
lıdır. Hangi tarafta daha çok menfaat görülürse diğer taraf feda edilir. 
Hiçbir zaman bir devlet, başka bir devlete tamamıyla güvenmemelidir65. 
Ancak karşılıklı menfaatleri ve ortak çıkarları gözetmek başkadır66. Bun-
lar diplomasinin temel kurallarıdır. 

Cevdet Paşa, devletlerarası ilişkilerde karşılıklı “çıkarlar esası” üzerin-
de ısrarla durmaktadır. Paşa, bu çizgide oldukça pragmatisttir. Hatta bi-
raz daha ileri giderek devletlere güvenmenin doğru olmadığını ve devlet-
lerarası münasebetlerde vefakârlık aranamayacağını söyleyecek kadar 
da şüphecidir. Devletlerin durum ve davranışları değişip yenilikler arz 
ettiğinden Cevdet Paşa, devletlerarası münasebetlerde son derece duyarlı 
olmanın gereğine işaret eder. Bir tarihte bir devletle anlaşmak faydalı 
iken, bir başka zamanda bir başka devletle anlaşmak da faydalı olabi-
lir67. Her devrin şartlarına göre davranmak ve her olayın gereklerine göre 
çareler aramak lüzumludur68. Çünkü devletlerin izledikleri siyasetin so-
nunu düşünmeleri69 ve derinliğini araştırmaları, vazifeleri gereğidir70. 

Cevdet Paşa, devletlerarası yapılan ittifakların içeriğinin “belirli” ve “sı-
nırlı” olmasına da dikkat çeker. Ona göre, belirli ve sınırlı olmayan ittifak-
lar, müttefikler içinde en güçlü veya en becerikli olan kim ise, onun elinde 
kendi özel istekleri yolunda kullanılabilecek bir âlet olabilir71. Ya da iki 
devlet, aralarında yaptıkları anlaşmayı kendi çıkarları yönünde bozmak 
                                                           
61 Tarih, XII, 202. 
62 Tarih, IV, 173. 
63 Tarih, IX, 69. 
64 Tarih, XII, 202. 
65 Cevdet Paşa, eserinin bir başka yerinde ise güvenden şu şekilde bahseder: “Bir devlet, 
verdiği sözden dönmemelidir. Çünkü bir cayma ile bir iş kazanılır ise de, bundan doğan gü-
vensizlikle, daha sonra bin iş kaybedilir” (Tarih, VII, 135-136). 
66 Tarih, III, 95. 
67 Politikanın enteresan cilvelerindendir ki, Osmanlı Devleti önceleri, Rusya ve Avusturya’ya 
karşı güven duymayıp ihtiyaç durumunda Fransızlardan yardım umarken, Avrupa siyaseti-
nin değişmesiyle, bir yandan İngiltere’nin yardımıyla Mısır’ı Fransızlardan kurtarmağa çalış-
mış, bir yandan da Rumeli topraklarının korunması için en çok gocunduğu Rusya’dan yar-
dım istemek zorunda kalmıştır (Tarih, VII, 9). 
68 Tarih, III, 115. 
69 Tarih, IV, 170. 
70 Tarih, II, 289. 
71 Tarih, XII, 205-206. 
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için bahane arayabilirler72. İmzalanan anlaşmalar, gerçekte hep devam 
edecek anlamına gelmez73. Ancak bu davranışın bir savaşa yol açabileceği 
korkusu her iki tarafı da belli bir sınırda durmağa zorlar. Fakat bir tarafta 
üstün gelmek belirtisi görülürse bu taraf artık önceki anlaşmaları hiçe 
saymağa başlar. Zaten anlaşmanın bozulmasının sebebi, kuvvetli olmak 
ve üstün gelmek düşüncesidir. Bu güce sahip olunca da direkt olarak “an-
laşmayı bozacağım” diyemez. Çünkü bu devletlerarası hukuka uymaz. An-
cak, yapılan ikili görüşmelerde türlü bahaneler ileri sürüp anlaşma şartla-
rında geçen kelimelerden değişik manalar çıkarmağa gayret ederek kendi-
sini haklı çıkarmağa uğraşır. Böylelikle anlaşmanın yürürlükten kaldırıl-
masına çalışır. Her ne kadar, öbür tarafın haklı olduğu bilinirse de: “Hü-
küm, gücü elinde bulunduranındır” kuralı değişmez74. Ancak, devletlerarası 
anlaşmaları tamamen hiçe saymak da hatalı bir davranıştır. Çünkü anlaş-
malar pek çok anlaşmazlıkların yok edilmesine sebep olmakla kalmaz, bir-
çok kötülüklerin meydana gelmesini de engeller75. 

Görülüyor ki, Cevdet Paşa, devletlerin ve özellikle de Osmanlı Devleti’-
nin iktisadî alanda varlığını devam ettirip ilerlemesinin bir başka şartını, 
“diplomasi”ye önem verilmesine ve diplomatik dengelerin korunmasına 
bağlamaktadır. 

Sonuç 

Bir Osmanlı bürokratının yüz seneyi aşkın bir süre önce ifade ettiği 
bu düşünceler, bugün bile tazeliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Dev-
letlerarası sürdürülen ilişkiler yine çıkar esasları üzerine kurulu ve mil-
letlerarası münasebetler yine çok ince hesaplar üzerinde yürütülmekte-
dir. Teknolojik ve askerî gücü elinde bulunduran devletler nedense hep 
haklıdırlar. Ülkeler arası ilişkilerde hep denge politikaları söz konusu ve 
yine hep karşılıklı çıkarlara dayalı anlaşma ve yakınlaşmalar geçerlidir. 
Benzer ifadeleri çoğaltmak mümkündür... 

Gerçekte insanlık tarihi boyunca süregelen bu anlayış ve uygulama-
lar, bundan sonra da devam edeceğe benziyor. Bugün, Batı toplumların-
da ortaya çıkan gelişmelerin temellerinin yüzyıllarca öncesinden atıldığı-
na şahit olunmaktadır. Günümüz Türkiye’sini yakından ilgilendiren Av-
rupa Birliği (AB), Avrupa’da hâl-i hazırda varılan son noktadır. Köklü de-
nilebilecek siyasî ve ekonomik birlikteliklerin -Viyana Kongresi örneğinde 
olduğu üzere- uzun yıllara dayanan macerası ve tecrübesinin olduğu 
herkesçe bilinen gerçeklerdendir. Dünya üzerinde yaşanan gelişmelerin 
hiçbirisinin tesadüf olmadığı, tam tersine hepsinin bir alt yapısı, hazırla-
nış safhası ve nihayet uygulama alanının olduğu görülmektedir. 
                                                           
72 Tarih, II, 227. 
73 Tarih, XII, 202. 
74 Tarih, II, 227-228. 
75 Tarih, XII, 202. 
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Ahmet Cevdet Paşa’nın üzerinde önemle durduğu ekonomik gelişme-
lerin bir yolunun da diplomasiden geçtiği tezi, bugün de bizim ısrarla 
üzerinde durmamız gereken konuların başında gelmelidir. Bu kriterden 
hareketle, kendi varlığını ve sahip olduğu potansiyel değerleri dünyaya 
tanıttırıp kabul ettiremeyen milletlerin gelişmeyi de düşünmemeleri ge-
rekmektedir. 

Gelişmek, ilerlemek ve ekonomik yönden güçlü olabilmek için “dün-
ya” ile olan ilişkilere yeni boyutlar eklemek kaçınılmaz gözükmektedir. 
Sonuç olarak, Paşa’nın da belirttiği gibi, “dünyanın aldığı şekli” bilmeyen 
milletlerin yaşama şanslarının da olmayacağı ortaya çıkıyor. 
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OSMANLI İDARESİNDE TELAFER 

Yrd. Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN* 

Öz 

Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra Uluğ Türkistan’dan Anadolu 

ve çevresine doğru büyük bir akın halinde gelmeye başlar. Bu akınlar so-

nucu Anadolu ile birlikte bugün Irak topraklarında bulunan Musul, Ker-

kük ve Telafer bölgesi de Türklerle meskûn bir bölge haline gelir. Selçuklu 

ve Beylikler döneminde Türklerin egemenliğinde kalan bölge 1514 tari-

hinde Osmanlı hâkimiyetine geçer. Böylece bugün Kuzey Irak toprakların-

da yer alan Sincar, Erbil, Kerkük, İmadiye, Musul ve Telafer’de Osmanlı 

hâkimiyetine bağlanmış olur. Bugünkü Kuzey Irak topraklarında 350.000’i 

aşan nüfusu ile dünyanın en büyük ilçelerinden biri konumundaki Tela-

fer, Osmanlı hâkimiyetine bağlandığı yıllarda Sincar sancağına bağlı bir 

nahiye merkezidir. 

Telafer, zaman içerisinde birçok idari değişikliğe uğrar. 1895 tarihli 

idari taksimata göre Sincar Kazasına bağlanır. Telafer’in stratejik konu-

munu her geçen gün artması dikkate alınarak 25 Mart 1914 tarihinde 

ikinci sınıf nahiyeden birinci sınıf nahiyeye çevrilir. Telafer, 1917 yılı içe-

risinde de bağlı bulunduğu Sincar’dan ayrılarak kaza olur. 

Anahtar kelimeler: Telafer, Musul, Kerkük, Sincar, Türkmen, Türk 

Dünyası, Osmanlı Devleti. 

Abstract 

Telafer Under Ottoman 

Turks started to flooded into Anatolia and in the vicinitiy of it from 

Ulug Turkistan at full steam surges after they had embraced İslam. Re-

sult of these surges, Mosul, Kirkuk and Telafer region located in Iraqi 
                                                           
* Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, selimhilmi@hotmail.com 
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lands today have become like a settlement with Turks. The Ottoman em-

pire dominated East and Southeastern Anatolia lands wholly after ha-

ving accomplished the unity of Anatolia to a large scale by defeating Sa-

farid dynasty in 1514. After these conquests Sincar, Erbil, Kirkuk, İmadi-

ye, Mosul and Telafer situated in Iraqi lands today were also bounded up 

with Ottoman rule. Telafer, in the population over 350,000 in North Iraqi 

lands today, had the characteristics of a village allied with Sincar district 

on years of its being bounded with Ottoman sovereignty. 

Telafer has administrative changes in the course time according to 

administrative divisions which is dated from 1895. It is occupied with 

Sincar town. Telfair is transformed into the first borough from the second 

borough on the date of strategic location each passing day. Telafer beco-

mes a town deporting Sincar consisting in also in 1917. 

Key words: Telafer, Mosul, Kirkuk, Sincar, Turkmen, Turkish World, 

Ottoman Empire. 

Giriş 

Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra Uluğ Türkistan’dan batıya 
doğru göç etmeye başladılar. Bu göç hareketi Selçuklu sultanı Alparslan’ın 
1071 Malazgirt savaşını kazanmasından sonra hız kazandı. Bu göçler so-
nucu Anadolu ile birlikte Suriye ve Irak çevresine gelen Türkler, gelmiş ol-
dukları yerleri vatan olarak kabul edip yerleşmeye başlarlar. Böylece say-
mış olduğumuz coğrafyada birçok yeni Türk Devleti ve beyliği kuruldu1.  

Kurulan bu Türk devletleri ve beylikleri, Uluğ Türkistan’dan akın 
akın gelen Türk boylarını düzenli bir şekilde şehirli Türkleri şehirlere, 
köy ve yayla hayatına alışkın olanları köy ve yaylalara iskân ettiler. Sığ-
mayanlar için de yeni yerleşim yerleri kuruldu2. 

Anadolu ile birlikte Musul ve Kuzey Irak’a yapılan bu göç ve iskân sı-
rasında Telafer ve yöresine de birçok Oğuz boyu gelip yerleşti. Anadolu’-
ya yerleşen Türk boyları gibi Kuzey Irakla birlikte Telafer ve çevresine 
yerleşen Türkler de buraların kimlere ait olduğunun delili niteliğindedir. 
Sincar, Musul ve bilhassa Telafer çevresine yerleşen Türk boyları sahip 
oldukları değişmeyen anane ve kültürlerini bu bölgede de devam ettir-
mişledir. Bunun bir sonucu olarak Telafer ve çevresine yerleşen Türkler, 
bu bölgelerin Türkleşmesinde çok önemli rol oynamışlardır3. 
                                                           
1 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1973, s. 232; A. Zeki Velidi 
Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitapevi, İstanbul, 1981, s. 195; Akdes Nimet 
Kurat, Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972, s. 293; Osman Turan, Selçuklular Tarihî 
ve Türk İslam Medeniyeti, Turan Neşriyat, İstanbul, 1969, s. 77. 
2 M. Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 
1994, s. 88. 
3 Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihan-nüma (Neşri Tarihi), C. I, (Yay. Faik Reşit Unat, Mehmed Al-
tay Köymen), TTKY, Ankara, 1995, s. 17; Hüseyin Namık Orkun, “Isparta’da Türk Boyları”, 
Ün Dergisi, S. 112, s. 1543. 
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A. Türklerin Bölgeye Gelişi 

Müslümanlığı kabul ederek batıya doğru göç eden Oğuz Türkleri, IX. 
ve X. asırlardan itibaren Irak ve çevresi ile birlikte Telafer ve Kuzey Irak 
bölgesine de yerleşmişlerdir4. Telafer’in de içinde bulunduğu Kuzey Irak 
ve çevresinin Türk komutanlar tarafından yönetilmesi ve tam anlamıyla 
Türklerin yönetimine girmesi, Hamdanîlerin5 Musul üzerindeki etkileri 
sürerken gerçekleşmiştir. Bu arada Mısır ve Suriye’de Abbasî halifesine 
bağlı olarak kurulan ilk Türk devletinin kurucusu Ahmet b. Tolun, 884 
yılında Suriye seferi sırasında bölgeyi hâkimiyeti altına alır. Telafer, Mu-
sul ve çevresi Hamdanî ve Tolunoğullarından sonra yine bir başka Arap 
kabilesi olan Ukaylîler tarafından egemenlik altına alınır. Musul da 
Ukaylîlerin hâkimiyeti sürerken buralara büyük bir Türk göç dalgası 
gerçekleşir. Özellikle 1034 senesinde Göktaş, Mansur ve Oğuzoğlu ko-
mutasında toplu göçler olur. Bu göçler sonucu Oğuz Türkleri, Hanekin’-
den Tikrit’e, Telafer’den Mardin’e kadar olan geniş bir alana yerleşirler6. 

Büyük Selçuklular döneminde Sultan Tuğrul’un halifenin ısrarlı da-
veti üzerine Bağdat’a gelmesi ve halifenin kızı ile evlenerek akrabalık 
kurması bu bölgeye yeni bir Türk göç dalgasının yaşanmasına sahne ol-
du. Halife’nin Tuğrul Bey’i doğunun ve batının hükümdarı ilan etmesi 
üzerine Irak ve çevresine Türkmen göçü biraz daha hız kazandı. Fakat 
Selçukluların Bağdat ve çevresine hâkim olmalarından Fatımiler ve onla-
rı destekleyen Şii gruplar rahatsızlık duymaya başladı. Bu rahatsızlıktan 
dolayı Arslan Besasir-i etrafına topladığı Arap emirler ve bir kısım Şiilerle 
birlikte büyük bir ordu meydana getirdi. Selçuklular ile Arslan Besasir-i 
arasında 1057 yılında Sincar ve Telafer bölgesinde meydana gelen savaş-
ta Kutalmış ağır bir yenilgi aldı. Bu durum karşısında Şiiler Musul’da 
Fatımi halifesi adına hutbe okuttular. Bu bozgun haberi üzerine Sultan 
Tuğrul büyük bir ordu ile Arslan Besasir-i üzerine sefere çıktı. Tuğrul 
Bey Telafer, Sincar, Cizre ve çevresini aldıktan sonra İbrahim Yınal’ı Mu-
sul Valiliğine tayin ederek tekrar Bağdat’a döndü7. Sultan Berkyaruk za-
manında 1095 yılında Gür Boğa’nın, Musul’a vali tayin edilmesi ve as-
kerlerini buraya yerleştirmesiyle birlikte Telafer ve Musul bir Türk belde-
si haline geldi. Telafer ve çevresi 1139 yılında Musul Atabeyi İmadüddin 
Zengi tarafından ele geçirilmesinden sonra da Türk melik ve komutanla-
rın hâkimiyetleri altında kalmaya devam eder. İmadüddin Zengi’nin hâ-
                                                           
4 Hatta bölgeye Türkmen nüfusunun IV. ve V. yüzyılda akmaya başladığını da söyleyebili-
riz. 
5 Musul ve Haleb civârında Abbasi halifeliğine bağlı olarak hüküm sürmüş olan bir hâne-
dân. 
6 Saad Kasapoğlu, “Türk Hâkimiyetinde Musul”, 
   http://www.tarihonline.org/2008/05/trk-hakimiyetindeki-musul.html. 
7 O. Turan, a.g.e., s. 134-135; Mehmet Altay Köymen, “Tuğrul Bey”, İ.A., MEB Yayınları, C. 
12/II, İstanbul, 1993, s. 34; Faruk Sümer, a.g.e., s. 90. 
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kimiyeti döneminde bölge haçlı seferlerine karşı korundu8. Telafer ve 
çevresi 1144 tarihinde İmadüddin Zengi’nin önde gelen komutanların-
dan Zeynüddin Ali Küçük Bektekin tarafından hâkimiyet altına alınır. 
Bu dönemde Musul, Kerkük, Erbil Sincar ve Telafer havalisinde Bayat, 
Pernak, Ustaclu, Bayındır ve Ulyavut gibi Türkmen toplulukları yerleşe-
rek buranın Türkleşmesinde çok etkin bir rol oynarlar9. 

Telafer ve çevresi Moğolların Orta Doğu ve Anadolu’yu istila etmeleri 
üzerine Moğol hâkimiyetine geçti. Moğollar, Bağdat’tan sonra Musul’u ve 
doğusundaki beldelerden Cizre, Harran, Sincar ve Telafer’i hâkimiyetleri 
altına aldılar10. Fakat bu dönemde Moğolların doğudan batıya doğru ha-
reketleri sırasında da Moğolların önünden kaçan birçok Türkmen, Tela-
fer, Musul ve Kerkük çevresine gelerek yerleşir. Moğollara karşı başarılı 
mücadeleler veren Harzemşahlar Devleti’nin düşmesi üzerine bu devlet 
hâkimiyetinde bulunan Türkmenlerin bir kısmı da yine Telafer ve çevre-
sine gelirler. Bölge Osmanlı egemenliğine girinceye kadar sırası ile 1258-
1336 İlhanlı, 1338-1360 Celayirli, 1360-1469 Karakoyunlu ve 1470 tari-
hinden itibaren de Akkoyunlu ve Safevi egemenliğinde kaldı11. 

B. Osmanlıların Bölgeyi Fethi ve Osmanlı İdaresinde Telafer 

a. Telafer’in İdari Durumu 

Kâtip Çelebi, Cihannüma adlı eserinde Telafer için: “Sincar ile Musul 
arasında ve dağ üzerinde kurulan bir kaleden ibaretti, çok ağacı vardı” 
der12. Yakut-Hamavi ve Kamel Tarihi kaynaklarında Tel-Affer13 veya Tel 
                                                           
8 Necib Asım, “Musul ve Havalisinde Türkler”, Anadolu Mecmuası, C. I, S. 4, (1 Temmuz 
1340), s. 134-135. 
9 Faruk Sümer, “Selçuklular Devrinde Türk Beyleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 44, Ekim, 
1986, s. 2-5, 9; Davut Hut, Musul Vilayeti’nin İdari, İktisadi ve Sosyal Yapısı 1864-1909, Basılmamış 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 333. 
10 Heyet, Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul, Global Strateji Enstitüsü Yayınları, Anka-
ra, 2005, s. 100. 
11 Betül Turan, “Irak Türkmenlerinin Varolma Mücadelesi”, Global Strateji, C. IV, S. 13, (İlk-
bahar, 2008), s. 83. 
12 Nilüfer Bayatlı, “Türkmen Şehri Olan Gazi Telafer’in Tarihçesi”, Kardaşlık, S. 31, Tem-
muz-Eylül, 2006, s. 1. 
13 Telafer ( , Tal’Afar): Musul’un 70 km batısında Musul’a bağlı ilçe. Telafer’in bugünkü 
nüfusu 350.000 civarındadır. Halkının tamamına yakını Türkmenlerden oluşur. Telafer 
350.000 nüfusu ile dünyanın en büyük ilçelerinden birisidir. Telafer’in 200’den fazla köyü 
bulunmaktadır. Şehirde Güneydoğu bilhassa Urfa ağzına çok yakın bir Türkçe konuşulmak-
tadır. Telafer’de Baas Partisi zamanında her bir aşirete önemli Arap zatlarının soyundan gel-
dikleri söylenerek “Araplaştırma” çalışılmaları olmuştur. Araplaştırma çalışmalarının yanı 
sıra Telafer’in nüfusu her zaman gerçek nüfusunun çok altında gösterilmiştir. Saddam Hü-
seyin döneminde Telafer’in nüfusunun 280.000 geçtiği dönemlerde gerçek nüfusunun aksi-
ne şehrin nüfusu 24.000’ler civarında gösterilmiştir. Telafer’in gerçek nüfusu çevresindeki 
Türkmen köyler ile birlikte 450.000 ile 500.000’nlerin çok çok üzerindedir. Telafer bir ilden 
daha fazla nüfusa sahip iken il merkezi yapılmayarak ilçe olarak bırakılmıştır. Bunun ne-
denlerinden birisi idari statüsü dikkate alınarak buradaki Türkmenler yok sayılmaktadır. 
Türkmenler idari olarak da cezalandırılmaktadırlar. Saddam Hüseyin döneminde devam 
eden bu durum bugün de aynen korunmaya çalışılmaktadır. 

82



SELİM HİLMİ ÖZKAN / OSMANLI İDARESİNDE TELAFER 5 

Yaffer diye geçer14. Birçok iyi hususiyetleri ile bahsedilen Telafer ve çev-
resinin Osmanlı egemenliğine girmesi Yavuz Sultan Selim ile birliktedir. 
Yavuz Sultan Selim, Safevi Devleti’nin doğudaki faaliyetlerinden rahat-
sızlık duyarak, Safevî tehlikesini ortadan kaldırmak ve Anadolu’da yer 
yer beliren başıbozukluk ve ayaklanmalara son vermek maksadıyla 1514 
senesinde İran üzerine sefere çıktı. Osmanlı ve Safevî orduları 1514 yılı 
Ağustos’unda, Çaldıran ovasında karşı karşıya geldi. Savaş neticesinde 
Yavuz Sultan Selim büyük bir zafer kazanarak Safevîler’e ağır bir darbe 
indirdi. Bu sefer sonrası Tebriz, Kemah, Dulkadir toprakları ile Mardin 
ve Diyarbakır Osmanlı egemenliğine girdi. Çaldıran savaşından galip çı-
kan Sultan Selim, komutanlarından Ferhad Paşa’ya iki ülke arasında 
kalan yöreleri ele geçirmesini emretti. Ferhad Paşa da 1515 yılında özel-
likle Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Ergani, Rakka, Siverek, Birecik 
ve Urfa’yı tümüyle Osmanlı egemenliğine kattığı gibi bugün Kuzey Irak 
topraklarında yer alan Sincar, Telafer, Erbil, Kerkük, İmadiye ve Musul’u 
da Osmanlı hâkimiyetine bağladı15. Bugünkü Kuzey Irak topraklarında 
350.000’i aşan nüfusu ile dünyanın en büyük ilçelerinden biri konu-
mundaki Telafer, Osmanlı hâkimiyetine bağlandığı yıllarda Sincar san-
cağına bağlı bir nahiye merkezidir. Sincar Sancağı da bölgenin fethine 
müteakip Diyarbakır Eyaletine bağlanmıştır16. 

Telafer’in bağlı olduğu Sincar, 1518’de tutulan ilk Osmanlı tahrir def-
terinde Diyarbakır eyaletinin 12 sancağı arasında yer almaktadır. Bun-
lar: 1- Amid (Diyarbakır), 2- Mardin, 3- Sincar (Telafer ve Hateniye dâ-
hil), 4- Ruha (Urfa), 5- Beryecek (Birecik), 6- Siverek, 7- Çermük, 8-Er-
gani, 9- Harput, 10- Arapkir, 11- Çemişkezek, 12- Keği (Batı Bingöl)’dir. 
1522 tarihli tahrir defterinde ve 1523 ile 1526 kayıtlarında, Telafer nahi-
yesinin bağlı olduğu Sincar Sancağı ve Musul, Diyarbakır Eyaletine bağlı 
sancak merkezi konumundadır17. 

1540 tarihli tahrir defterinde Diyarbakır eyaletinde 15 sancak, 11 
Ocaklık kayıtlıdır. Sancaklar: 1- Amid (Eyalet merkezi), 2- Arzan (Garzan), 
3- Siirt, 4- Cizre, 5- Nusaybin, 6- Hısnkeyfa, 7- Mardin, 8- Sasun, 9- Çer-
mik, 10- Harput, 11- Siverek, 12- Urfa, 13- Harran, 14- Suruç, 15- Bire-
cik’tir. Ocaklar: 1- Mazgert, 2- Sağman, 3- Cabakçur, 4- Kulp, 5- Tercil, 
                                                           
14 Bayatlı, “a.g.m.”, s. 1. 
15 Sinan Marufoğlu, Osmanlı Döneminde Kuzey Irak, Eren Yayınları, İstanbul, 1998, s. 32. 
16 Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, C. IV, (Haz. İsmet Parmaksızoğlu), Kültür Bakanlığı Ya-
yınları, Eskişehir, 1992, s. 270; Mükrimin H. Yinanç, “Diyarbekir”, İ.A., C. III, MEB, İstanbul, 
1993, s. 623; İbrahim Yılmazçelik, “XIII. Yüzyıl İle IX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Eyaletinin 
İdari Yapısı ve İdari Teşkilatlanması”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 18, S. 29, 1996, s. 3. 
17 TD, 998, s. 60 vd; Halil Sahillioğlu, “Osmanlı Döneminde Irak’ın İdarî Taksimatı”, (Çevr. 
Mustafa Öztürk), Belleten, C. LIV, S. 211, Ankara, 1991, s. 1238; Ahmet Gündüz, Osmanlı 
İdaresinde Musul, Elazığ, 2003, s. 32; Mehmet Salih Erpolat, “XVI. Yüzyılda Diyarbekir Bey-
lerbeyliğindeki Yer İsimlerinin Kültür ve Tarih Açısından Taşıdığı Değer”, Uluslararası Kuru-
luşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan, 1999, 
Konya, 2000, s. 598. 
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6- Atak, 7- Pertek, 8- Mihrani, 9- Görgil, 10- Kürdükân, 11-İmadiye’dir. 
Diyarbakır’ın sancak ve ocaklıkları arasında Telafer nahiyesinin bağlı ol-
duğu Sincar Sancağı yoktur. 1522 ve sonraki tarihlerde Diyarbakır Eyale-
tine bağlı olan Musul Sancağını da 1540 tahririnde görememekteyiz. Çün-
kü Bağdat’ın fethinden sonra Musul ve Sincar Bağdat eyaletine bağlan-
mıştır. Bağdat seferi sırasında tutulan Kamil Kepeci tasnifi 1764 numara-
da kayıtlı teşrifat ruznamçe defterinde Bağdat vilayetine bağlı sancak bey-
lerinin isimleri de mevcuttur. Telafer’in bağlı bulunduğu Sincar Livası Beyi 
İdris Bey sancağına gitmek üzere Kasım 1534’te ayrıldığı kayıtlıdır18. Bu 
cümleden olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-1535 tarihinde gerçek-
leştirdiği Bağdat Seferi’yle Telafer ve çevresindeki Osmanlı hâkimiyeti tam 
anlamıyla kalıcı hale gelir. Telafer ile birlikte Sincar ve çevresi 1586 yılına 
kadar Bağdat Eyaletine bağlı kalmıştır19. 

Osmanlı Devleti’nin fetih ve genişleme süreci boyunca idari yapısın-
daki değişiklikler de sürekli olmuştur. Osmanlı Devleti bu değişiklikleri 
yaparken bölgenin askeri ve coğrafi konumunu yanı sıra iktisadi ve sos-
yal konumunu da dikkate almıştır20. Musul 1586 yılında Eyalete dönüş-
türülünce Sincar ile birlikte Telafer de buraya bağlandı21. Telafer nahiye-
sinin bağlı olduğu Sincar’ı, Musul Eyaletinin ilk idari taksimatı içerisin-
de 8 sancağından biri olarak görmekteyiz. Buradaki kayıtlarda Musul 
Eyaletinin ve Sincar Sancağının ne kadar köyü ve mezrası olduğunu tam 
tespit etmek mümkün değilse de Telafer’in Sincarla birlikte Musul Eyale-
tine bağlandığını söyleyebiliriz22. Çünkü Sincar’ın Diyarbakır Eyaletine 
bağlandığı ve 1518 yılındaki sayımda Telafer ve Hataniye ile birlikte zik-
redilmesi bunu güçlendirmektedir. Sincar Sancağına bağlı Telafer’in Mu-
sul’a bağlılığı fazla uzun sürmedi. Çünkü XVII. yüzyılın başlarında Ayni 
Ali Efendi’nin 1609 yılında I. Ahmed’in veziri Murat Paşa’ya sunduğu ri-
salesine göre Musul Eyaleti’nin sancakları arasında Telafer nahiyesinin 
dâhil olduğu Sincar sancağı gözükmemektedir. Telafer bu tarihte tekrar 
Diyarbakır eyaletine bağlanmıştır. Diyarbakır’ın, 1609 ve 1653 yıllarına 
ait idari taksimatı yapısı içerisinde Sincar sancağı Diyarbakır’a bağlı ola-
rak gözükmektedir23. Aynı zamanda Koçi Bey tarafından 1631 tarihinde 
Sultan IV. Murad’a sunulan risalede de Sincar Diyarbakır’ın sancakları 
arasında geçmektedir24. 
                                                           
18 Sahillioğlu, “a.g.m.”, s. 1240. 
19 Ahmet Gündüz, “Osmanlı Devrinde Musul’un İdari Yapısı”, Türkler, C. 10, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara, 2002, s. 582; Marufoğlu, a.g.e., s. 32. 
20 Marufoğlu, a.g.e., s. 36. 
21 BOA, A. DVN. MHM. d, 60, s. 286. 
22 BOA, KK, 262 nolu defterden naklen A. Gündüz, Osmanlı İdaresinde Musul, s. 38. 
23 Yılmazçelik, “a.g.m.”, s. 4. 
24 Mustafa Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, (Sad. Zuhuri Danışman), Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı Yayınları, Ankara, 1985, s. 137. 
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Telafer, Osmanlı idare sistemi içerisinde zamanla Diyarbekir ve Mu-
sul arasında gidip gelir iken zaman zaman İran’ın işgaline de maruz kal-
mıştır. Çünkü İran, bölgedeki isteklerinden vazgeçmemiştir. Osmanlı 
devletinin iç işleri ile daha fazla meşgul olmaya başladığı dönemlerde 
İran her zaman bölgeye saldırarak egemenliği altına almaya çalıştı. Bun-
lardan ilki 1623 yılıdır ki Telafer ve çevresi ile birlikte Musul İran’ın işga-
line uğradı. Bu işgal üzerine Diyarbakır’dan Bağdat üzerine yürüyen Ha-
fız Ahmed Paşa Musul ile Telafer ve çevresinden İranlıları uzaklaştırdı. 
Bu sayede Telafer’de İranlıların işgali fazla sürmedi. IV. Murat’ın Bağdat 
seferi sonucunda da Bağdat ile birlikte bölge tamamen yeniden Osmanlı 
topraklarına katıldı. Bu seferler sonrası 1639 yılında yapılan Kasr-ı Şirin 
Antlaşması ile bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti yeniden tam anlamı ile tesis 
edilir25. 

Sincar sancağının Diyarbakır eyaletine bağlı olarak kalması uzun 
sürmüştür. XIX. yüzyılın ilk yarısındaki ve 1820 ile 1825 yılları arasın-
daki idari taksimata göre Sincar Diyarbakır’ın sancakları arasındadır. 
Fakat bu yüzyılın ortalarına doğru 1836 yılından itibaren ülke genelinde 
müşirliklerin kurulmaya başlaması ile birlikte eyaletlerin yapısında da 
hızlı bir değişimin olduğunu görmekteyiz. Telafer ve çevresinin de bu de-
ğişim ile birlikte yeniden Musul’a bağlandı. Çünkü Sincar 1840 yılı idari 
Diyarbakır’ın idari yapısı içerisinde gözükmemektedir26. 

XIX. yüzyılın sonlarında yani Tanzimat ile birlikte bölgede yeni düzen-
lemelere gidildi. Bölgenin durumu da dikkate alınarak yapılan bu düzen-
leme ile 1852 Eylül’ünde, Musul ve Şehrizor Eyaletleri’nin birer muta-
sarrıflık statüsünde Bağdat’a bağlanması kararlaştırıldı27. Bu durum 
Meclis-i Vâlâ’da görüşülerek Ocak 1852’de Musul’un bağlı olduğu Hak-
kâri’den ayrılarak Şehrizor’a bağlanması hususu Serasker ile Irak, Hicaz 
ve Anadolu Orduları müşirlerine birer yazı yazıldı. İlgili görüşler alındık-
tan sonra konu tekrar Meclis-i Vâlâ’da görüşülerek, Musul Eyaleti’nin 
mâlî ve mülkî işlerinin önceden olduğu gibi yürütülmekle beraber, Eya-
let’in dağlık ve doğu kısmının (Davudiye, Akra, Dohuk ve Zaho kazalarıy-
la Zibar ve Aşâir-i Erbaâ taifeleri) mülkî ve asayiş işleri Hakkâri valisinin 
kontrolüne bırakıldı. Batı ve çöl taraflarındaki (Musul köyleri, Telafer ve 
Şeyhan kazaları28) işlerle urban ve aşiret konuları ise Bağdat ve Şehrizor 
valilerine müracaatla müzakere ve idare edilmesi kararına varıldı. Bütün 
bu düzenlemeler, idarenin iyileştirilmesi ve asayişin sağlanması amacı 
                                                           
25 Besim Darkot, “Musul”, İ.A., C. VIII, MEB, İstanbul, 1993, s. 742. 
26 Yılmazçelik, “a.g.m.”, s. 7, 11. 
27 BOA, İ. MVL, 245/8892. 
28 Bu dönemde Telafer nahiye merkezi olmakla birlikte bazı belgelerde Kaza olarak zikredil-
mektedir. Bu nadiren görülen bir olaydır. Telafar’in bu yıllardaki idari statüsü nahiye niteli-
ğindedir. Bu durum 1917 yılına kadar devam etmiştir. Mesela (17.M.1268/12.11.1851 ta-
rihli belgede de “…Davudiye ve Telafer Kazalarıyla...” şeklinde zikredilmiştir (BOA, İ.MVL, 
223/7580). 
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ile yapılmıştır29. Bu düzenlemelerin ardından Telafer üzerine biraz daha 
eğilen hükümet 20 Mart 1854 tarihinde nahiye müdürü ile topçu asker-
lerinin kalacakları yerlerin tamire muhtaç olmasından dolayı tamir edile-
rek iyileştirilmesi çalışmalarını başlattı. Bu iş içinde nahiye müdürünün 
kalacağı yer 1500 kuruş, topçu askerlerinin kalacakları yerler ise 3000 
kuruş harcanarak tamir edildi30. 

Türkmen şehri Telafer ve çevresinde 1869 yılında Mithat Paşa’nın 
Bağdat valiliği sırasında yeniden idari bir değişikliğe gidildi. Bu değişik-
lik ile Telafer, Cebel-i Sincar ile birlikte kaymakamlığa çevrildi. Bu idari 
taksimatın yapılmasında Yezidilerin buradaki isyanları ve taşkınlık hare-
ketleri etkili oldu. Mithat Paşa, Dâhiliye Nezareti’ne yazdığı 16 Haziran 
1869 tarihli raporda; itaatsiz ve kanun tanımaz Yezidîlere karşı önceki 
yöneticilerin ikide bir şiddetli askerî harekâtlara başvurarak, onları şı-
marttığını ifade etmektedir. Paşa çözüm olarak, suçluları cezalandırdık-
tan sonra, burada daimî istikrarın sağlanması için, idarî bir tedbir ola-
rak Cebel-i Sincar’ın, Telafer nahiyesi ile birlikte bir kaymakamlığa çev-
rilmesini kararlaştırdı31. 1895 tarihli idari taksimata göre Musul üç san-
cağa ayrıldı. Bu taksimat içinde Telafer nahiye olarak Sincar Kazasına 
bağlandı. Sincar ise bölgedeki asayişin daha iyi sağlanması amacı ile 4 
Ağustos 1910 tarihinde livaya çevrildi32. 

Telafer, Osmanlı kayıtlarında “El Cezire” diye anılan bölgenin tam or-
tasında yer almaktadır. Osmanlı Devleti, Arap coğrafyasına yönelik gü-
venlik ve demografi stratejisini Nusaybin, Telafer, Deyrezur üçgeni üzeri-
ne kurmuş, bu bölgede sürekli önemli sayıda asker bulundurmuştur. 
Telafer’in Musul ve Halep gibi önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunması 
zamanla bölgenin güvenliğini ve şehrin önemini ön plana çıkarmıştır. Te-
lafer’in içinde bulunduğu “El-Cezire”nin önemli bir kervan ticareti üze-
rinde bulunması ve Telafer’in de bu noktanın merkezinde yer alması do-
layısı ile Telafer ve çevresinde zaman zaman asayişsizlik olayları görül-
müştür.  

Bunun yanı sıra Şammar aşiretinin bölgedeki tecavüzleri ve kervanla-
ra saldırmaları asayişsizlik olaylarının artmasında etkili olmuştur. Bu 
durumlar dikkate alınarak aşiretlerin tecavüzünün önlenmesi, bölgedeki 
asayişin daha iyi sağlanması için Telafer’in Kazaya çevrilmesi fikri gün-
deme geldi. Fakat bu durum merkez tarafından tahkik edildikten sonra 
buna lüzum görülmedi. Kazaya çevrilme fikri kabul görmemekle birlikte 
Telafer’in stratejik konumunu her geçen gün artması dikkate alınarak 
25 Mart 1914 tarihinde ikinci sınıf nahiyeden birinci sınıf nahiyeye çev-
                                                           
29 BOA, İ. DH, 252/15458; Hut, a.g.t., s. 26. 
30 BOA, İ. MVL, 300/12237. 
31 Hut, a.g.t., s. 42. 
32 BOA, DH. MUİ, 91-2/16; Nilüfer Bayatlı, “Osmanlı Döneminde Bağdat Valiler (1534-
1917)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 158, Eylül-Ekim, 2005. 
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rildi33. Telafer, 1917 yılı içerisinde de bağlı bulunduğu Sincar’dan ayrıla-
rak kaza oldu. Telafer kaza olmasından sonra buraya hizmeti ikinci sınıf 
kaymakamlığa sayılmak şartı ile üçüncü sınıf kaymakamlardan Muhittin 
Bey iki bin kuruş maaşla 10 Ocak 1918 tarihinde müdür olarak atan-
dı34. 

Telafer’de Görev Yapan Müdürler 

S.N. Adı ve Lakabı Atama Yıl Açıklamalar 

1. Hafız Nüzhet Efendi35 16 Temmuz 1856 Sakatlık ve hastalık nedeni ile 106 
kuruş maaş bağlanmıştır. 

2. 
 
Halil Bey36 

 
05 Temmuz 1860 

Maaşı 500 kuruş olmakla birlikte 
vergiden dolayı 1000 kuruşa  
çıkarılması teklif edilmiştir. 

3. Hacı Selim Ağa37  12 Aralık 1887 tarihinde başka 
bir yere atanmıştır. 

4. Fuad Yusuf Efendi38 10 Ocak 1888 

Vilayetçe tayin olmuş fakat  
merkez tarafından atanması  
uygun bulunmadığı için yerine 
Hakkı Efendi atanmıştır. 

5. Hakkı Efendi39 20 Ocak 1888 518 kuruş maaş tahsis edilmiştir. 

6. Yusuf Cemil Efendi40  3 Mayıs 1888 tarihinde Asayiş’i 
Seba nahiyesine atanmıştır. 

 
 

7. Abdurrahman Efendi41 10 Aralık 1888 

Vilayetçe Telafer müdürlüğüne 
tayin edilmiştir. Fakat merkezden 
yerine başka birinin tayin  
edilmesi üzerine madur  
edilmemek için Balek nahiyesi 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

8. Ahmed Fuad Bey42  24 Haziran 1892 Genç sancağı 
Göynük nahiyesine atanmıştır. 

9. Mustafa Hakkı Efendi43 24 Haziran 1892 Maaşı 518 kuruştur. 

10. Edip Gevher Efendi44  2 Aralık 1894 tarihinde Basra’nın 
Avn nahiyesine atanmıştır. 

11. Mustafa Efendi45  
8 Nisan 1895 tarihinde Mizivre 
Nahiyesi müdürü Sadullah Efendi 
ile becayiş yapmıştır. 

12. Mehmed Said Bey  
Trablusgarp vilayetinde başka bir 
yere atanmak istemiş fakat uygun 
görülmemiştir. (14 Temmuz 1900) 

13. Ahmed Raşid Efendi 
(Ayaş Eski Müdürü) 46. 4 Aralık 1899 

1903 tarihinde 480 kuruş maaşla 
Bozüyük müdürlüğüne  
atanmıştır.47 

                                                           
33 BOA, DH. İD, 183-2/4. 
34 BOA, DH. ŞFR, 83/88. 
35 BOA, A. MKT. MHM, 757/115. 
36 BOA, İ. MVL, 433/19095. 
37 BOA, DH. MKT, 1476/29. 
38 BOA, DH MKT, 1476/29. 
39 BOA, DH MKT, 1476/29.  
40 BOA, DH. MKT, 1506/46. 
41 BOA, DH, MKT, 1572/83. 
42 BOA, DH. MKT, 1965/80; 1891/29 
43 BOA, DH. MKT, 1930/36. 
44 BOA, DH. MKT, 2120/75; BOA, DH, SAD.d, 107/377. 
45 BOA, DH. MKT, 360/24. 
46 BOA, DH. MKT, 2280/25. 
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14. Ahmet Refik Efendi48  
26 Eylül 1901 tarihinde Seyhan 
Nahiyesi müdürü ile becayiş  
yapmıştır. 

15. Mehmed Garip Efendi49 2 Nisan 1903 Maaşı 466 kuruştur. 

16. Yusuf Ziya Efendi50  

7 Nisan 1903 tarihinde Mezuri 
nahiyesi müdürü Mehmed Tevfik 
Efendi ile becayiş yapmıştır  
(maaşı 432 kuruştur) 

17. Abdülbaki Efendi51 28 Temmuz 1903 
17 Ekim 1904 tarihinde 466  
kuruş maaş ile Pervari Bala  
nahiyesine atanmıştır52. 

18. Abdi Efendi  4 Haziran 1907 tarihinde Balek 
müdürlüğüne atanmıştır53.  

19. Ahmet Tevfik Efendi54 4 Haziran 1907 Görülen lüzum üzerine Telafer 
nahiyesi müdürlüğüne atanmıştır. 

20. Münir Bey55 8 Şubat 1918 Sincar kaymakamlığından Telafer 
müdüriyetine tayin edilmiştir. 

21. Muhittin Bey 11 Şubat 1918 İlk kaymakam 

b. Telafer’in Sosyal ve İktisadi Durumu 

Telafer ve çevresinde yaşayan Türkmenler tarihi süreç içerisinde böl-
genin en sorunsuz yaşayan toplumu durumundadırlar. Fakat bölgedeki 
durum genel itibari ile böyle olmakla birlikte zaman zaman bölgede iç 
karışıklıkların olduğunu veya Telafer ve çevresinin iç karışıklıklardan et-
kilendiğini görmekteyiz. Mesela II. Viyana kuşatması sonrası oluşan asa-
yişsizlik ülke genelinde olduğu gibi Basra ve Kurna başta olmak üzere 
Sincar ve Telafer karyesini içerisine alan Kuzey Irak topraklarında da 
olumsuz etki yapmıştır. Bu durumdan elbette Musul, Kerkük ve Telafer 
çevresindeki Türkmenler de olumsuz yönde etkilenmiştir. Burada dik-
katleri üzerinde toplamamız gereken önemli bir nokta vardır ki; bu kar-
gaşa ortamında Arap aşiretlerden bir kısmı isyan hareketine kalkışmış 
fakat Türkmenlerle meskûn olan bölgede çok ciddi bir isyan hareketi ol-
mamıştır. Ama bu kargaşa ortamından Türkmenler olumsuz yönde etki-
lenmiştir. Bu isyan hareketi zamanla buraların devletle bağlantılarını 
kesmek derecesinde endişe verici bir şekil almıştır. Basra ve Korna taraf-
ları elden çıkarak asilerin eline geçmiştir56. Karlofça antlaşmasının imza-
lanması sonrası Osmanlı hükümeti Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı 
Telafer ve çevresini de içerisine alan yerlerin yanı sıra Kudüs ve Gazze’-
den başlayarak Basra taraflarına kadar uzanan asayişsizliği önlemek 
                                                                                                                                        
47 BOA, DH. MKT, 778/1, 726/52. 
48 BOA, DH. MKT, 2536/45. 
49 BOA, DH. MKT, 679/42. 
50 BOA, DH. MKT, 682/10. 
51 BOA, DH. MKT, 744/2. 
52 BOA, DH. MKT, 844/41. 
53 BOA, DH. MKT, 1171/31. 
54 BOA, DH. MKT, 1171/31. 
55 BOA, DH. ŞFR, 83/179. 
56 İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. IV/1, TTKY, Ankara, 1995, s. 3. 
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için birtakım önlemler alma yoluna gitti57. Hükümet Şam’dan itibaren 
Kudüs, Gazze, Nablus sahalarına kadar yayılmış olan Arap şakavetinin 
bertaraf edilmesi için Şam Valisini görevlendirdi58. Yapılan takiplerle bu-
ralarda asayiş temin edildi. Fakat Telafer ve çevresini de tehdit eden 
Anadolu ile Suriye hududu üzerinde bulunan Çölbeyliği denilen Selimiye 
ve Deyrirahbe Sancağına sahip Arap Beyi, hükümeti meşgul etmeye de-
vam etmiştir. XVIII. yüzyılın ortalarından (1740)59 sonlarına doğru (1795) 
Telafer ile birlikte Sincar ve çevresinde eşkıyalık yapan Yezidi taifesi de 
Telafer halkına büyük zarar vermiştir60. 

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren bölgede yeni karışıklar baş göster-
meye başladı. Bu karışıklıklardan 1835 tarihinde meydana gelen olay 
Mardin ve çevresi ile Sincar ve Telafer bölgesine kadar yayıldı. Bu durum 
Raşid Paşa tarafından ortadan kaldırıldı. XIX. yüzyılın sonlarına doğru 
bölgede yaşayan Yezidiler, Telafer ve Sincar çevresinde karışıklıkların 
çıkmasında yeniden etkili oldu. Yezidilerin durumu Bağdat Valisi Mithat 
Paşa’nın Dâhiliye Nezareti’ne yazmış olduğu 16 Haziran 1869 tarihli ra-
porda açık bir şekilde izah edilmiştir. Mithat Paşa raporunda Yezidilerin 
kanunlar karşısında şekavetlerinden ve devletin hükümlerinin uygulan-
ması karşısında çıkarmış oldukları zorluklardan bahsettikten sonra 
bunların bu şekle gelmelerinde daha önceki yöneticilerin olumsuz tutum 
ve davranışlarının da etkili olduğunu beyan etmektedir. Daha önceki yö-
neticilerin buralarda askeri yöntemler ile almaya çalıştıkları güvenlik 
tedbirlerinin Yezidileri şımarttığını ve daha hırçın bir hale getirdiğini ifa-
de etmektedir. Paşa, Yezidîlerin son beş altı senedir Şammar ve Aneze 
aşiretleri gibi tamamen âsî bir kavim haline geldiğini raporuna ilave et-
miştir. Yezidîleri “vahşi” bir kavim olarak tanımlayan Mithat Paşa, bu 
topluluğun kendilerinden başka hiç kimseyi Cebel-i Sincar’a sokmadık-
ları ve oldukça verimli olan topraklarından ne kendilerinin ne de başka-
larının yararlanamadıklarını kaydetmektedir. Paşa çözüm olarak ise, 
suçlular cezalandırıldıktan sonra yakıp yıkmadan adaletli bir şekilde 
davranılmasının sorunu çözeceği şeklinde görüşlerini dile getirmiştir61. 
Yukarıda da söylediğimiz gibi bölgenin hassasiyetinden dolayı Telafer ve 
çevresinde karışıklık ve asayişsizlik eksik olmamıştır. Bunun için 20 Ni-
san 1902 yılında Telafer ve çevresindeki karışıklık ve asayişsizliğin ön-
lenmesi ve köylerin korunması için Telafer ve Zimmar dolaylarında birta-
kım tedbirler alınması için altıncı ordu komutanlığı görevlendirilmiştir62. 
                                                           
57 Aktepe, “a.g.m.”, s. 8. 
58 BOA, A. DVNS. MHM.d-111, s. 574, 581, 608, 621. 
59 BOA, C. ML, 185/7732. 
60 BOA, HAT, 233, 2088, 3430. 
61 BOA, İ. DH, 596/41492; D. Hut, a.g.t., s. 42. 
62 BOA, DH. MKT, 484/55. 
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Bölgede zaman zaman aşiretler arası çatışmalarında yaşandığı görül-
mektedir. Mesela 1915 senesinde Temmuz ayının yirmi dördüncü günü 
Şammar aşiretine mensup kişilerce Telafer’e ait harmanlardan yirmi ka-
darı yakılmıştır. Bunun üzerine harmanı yakılanlardan Hüseyin Hacı 
suçlulardan birisini silah ile yaralamıştır63. 

Bölgenin geçim kaynağına bakacak olursak bölgede arpa, buğday ve 
keten tohumu yetiştiriciliği olduğunu anlamaktayız. Mithat Paşa’nın ra-
porundan da bölgenin son derce verimli topraklara sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. 

Telafer ahalisinin umumiyetle Hanefi mezhebine bağlı ve Çağatay 
Türkçesine yakın bir dil ile konuştukları ifade edilmektedir. Oturmuş ol-
dukları evlerinin bölgedeki diğer evler ile kıyaslandığı zaman daha geniş 
ve iyi olduğunu anlamaktayız. 1895 tarihli salnameye göre Telafer ile 
Sincar’da 280 dükkân, 26 değirmen, 9 cami ve mescit, 5 han, 1 kahve, 7 
kışla ve resmi daire, 6 ziyaretgâh ve bir zaviye ile 400 çeşme vardır64. 
Burada bulunan değirmenler 22 Şubat 1862 tarihinde tamir edilerek da-
ha iyi şekilde kullanılır hale getirilmiştir. Hatta bu değirmenler bir ara 
satılmak istenmiş, fakat daha sonra bundan vazgeçilerek ihale yolu ile 
kiralanmasının daha iyi olacağı düşünülerek tamirden sonra kiralanma-
sı kararlaştırılmıştır65. 

20 Haziran 1887 tarihinde Sincar ve çevresinde meydana gelen dep-
remde Telafer ve çevresindeki bazı köylerde ciddi hasar olmakla birlikte 
çok fazla bir kayıp meydan gelmemiştir. Bu deprem sırasında evlerde 
çatlaklar oluşmuş bir takım hayvanlar telef olmuştur66. 

Sonuç 

Sonuç olarak Telafer ve çevresi Osmanlı idaresine Kanuni döneminde 
katılmış olsa da buradaki Türkler bölgeye bundan 500 yıl önce yerleş-
mişlerdir. Buradaki Türklerin iskânı Selçuklular döneminden başlayarak 
Osmanlılar dönemi de dâhil olmak üzere tarihi süreç içerisinde devam 
etti. Bu bölgelere yerleşen Oğuz boyları, yerleştikleri yerlere kendi adları-
nı verdikleri gibi Orta Asya’dan getirmiş oldukları kültürlerini de devam 
ettirdiler. 

Varlıkları Osmanlı Devleti’nden daha eskiye dayanan Irak Türklerinin, 
Kürt ve Araplar gibi bariz bir aşiret yapısına sahip olmaması ve bunun do-
ğal bir neticesi olarak da emniyet ve asayişi bozucu davranışlarda bulun-
maması dikkat çekicidir. Bundan ötürü, hem Osmanlı ve hem de İngiliz 
konsolosluk raporlarında, Musul Vilayeti’ndeki Türkler ile ilgili olarak ge-
                                                           
63 BOA, DH. EUM. 2. Şb, 10/47. 
64 Musul Vilayet Salnamesi, 1310, 1325, s. 200 vd; Suphi Saatçi, “Musul Salnamelerine Gö-
re Türkmen Bölgeleri”, Global Strateji, S. 1, s. 11, 12. 
65 BOA, A. MKT. UM, 423/94. 
66 BOA, Y. MTV, 26/90. 
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niş bilgiye rastlamak mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, özellikle 
Kerkük Sancağı ve buraya bağlı Erbil Kazası’nda, Musul Sancağı’na bağlı 
Telafer ve daha birçok yerleşim yerinde Türklerin hâkim ve asli unsur bu-
lunduğu, buralarda Türkçenin ve Türk kültürünün egemen olduğu, İngiliz 
konsolosluk raporları ve seyahatname türü eserler başta olmak üzere bir-
çok kaynakta zikredilmiştir. Türkler adı geçen yerlerin sosyal ve iktisadî 
hayatlarının şekillenmesinde son derece önemli bir rol oynamışlardır. 

 

Harita - I 
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Resim 1: Telafer Kalesinden Şehrin Görünümü67 

 

Resim 2: Telafer Kalesi68 
                                                           
67 http://www.panoramio.com/photo/8433811. 
68 http://www.panoramio.com/photo/8433693. 
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TANZİMAT BAŞLARINDA SELENDİ’NİN 
SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

Doç. Dr. Nurettin GÜLMEZ* - Öğr. Gör. Resul ATTİLA** 

Öz 

Bu çalışmada, Tanzimat dönemi başlarındaki Selendi’nin sosyal ve 

ekonomik durumu incelenmeye çalışılmıştır. 

Günümüzde Manisa’ya bağlı bir ilçe olan Selendi, Tanzimat dönemi baş-

larında Aydın Vilâyeti Denizli Kaymakamlığı’na bağlı bir kaza merkezidir. 

Tanzimat başlarında Selendi, merkez dâhil on beş yerleşim biriminden mey-

dana gelmekteydi. Selendi nüfusunun tamamı Türk’tü ve 1790 nüfusun ya-

şadığı tahmin edilen bir yerdi. Hane reislerinin isimleri incelendiğinde en çok 

kullanılan isimlerin Mustafa, Mehmet, Ahmet ve İbrahim olduğu görülür. 

Hane reislerinin %91’i tarımla uğraşmakta olup, genel olarak toprak 

sahibidir. Irgatlıkla geçinen hanelerin toprağı yoktur. Hane başına 72 dö-

nüm toprak düşmektedir. Sahip olunan toprak, dönüm olarak fazlaymış 

gibi görünse de verimsizdir. Selendi halkının başlıca uğraş alanları tarım 

ve hayvancılıktır. Hane başına beş-altı tane büyükbaş ve üç-dört tane de 

küçükbaş hayvan düşmektedir. Bu yüzden hayvancılık, tarımdan sonra-

ki en önemli gelir kaynağıdır. 

Demek oluyor ki, Tanzimat başlarındaki Selendi köylü bir nüfusa sa-

hiptir ve ekonomisi büyük çoğunlukla tarıma dayalıdır. 

Anahtar kelimeler: Tanzimat, Selendi, Temettüat, Ekonomi, Sosyal. 

Abstract 

The Social And Economic States Of Selendi At The Beginning 

Of The Reformation (Tanzimat) 

In this paper, the social and economic states of Selendi at the begin-

ning of the Reformation (Tanzimat) period have been studied. 
                                                           
* Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
** Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi. 
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Selendi, being a town of Manisa today, was a town centre pertaining 

to the Denizli administrative district of Aydın Province. At that time, Se-

lendi consisted of fifteen residential areas including the town centre, and 

all the people in Selendi were Turkish and it was a place where 1790 pe-

ople were estimated to be living. When the householders’ names are stu-

died, it will be seen that the most used names were Mustafa, Mehmet, 

Ahmet and İbrahim. 

Ninety-one percent of the householders were busy with agriculture 

and were landowners. Each of the households including an ironmonger, 

an imam, an official records keeper and two barbers had lands, but a 

small number of householders had no lands but just labourers. Each of 

the households had seventy-two acres of land. Although the lands being 

owned were seen abundant in acres, they were infertile. Householders 

were mainly busy with agriculture and livestock. Each house had five or 

six cattle and three or four sheep or goats. That’s why stock farming was 

the most important source of income after agriculture. 

So it means that Selendi at the beginning of the Reformation (Tanzi-

mat) period had a population of villagers and its economy was mainly de-

pendent on agriculture. 

Key words: Reformation, Selendi, Taxation, Economy, Social. 

1. Giriş 

1.1. Selendi İlçesi 

Selendi, Manisa iline bağlı ve Manisa’ya uzaklığı 155 kilometredir. 
Lidya, Makedon, Roma, Pers ve Bizans egemenliklerinde kalan Selendi, 
1282 yılında Germiyanoğlu Alişir Bey tarafından Alaşehir ve Kula ile bir-
likte Türk hâkimiyetine geçmiştir. Ancak Selendi’nin, Malazgirt Savaşı 
sonrasında Türk beylerinin Anadolu’ya akınları sırasında ve 1282’de 
Türklerin eline geçmesi muhtemel olduğu gibi, Haçlı Seferleri sırasında 
el değiştirmiş olması da mümkündür. 1300’lü yılların başından itibaren 
Germiyanoğullarının ve dolayısıyla Türklerin egemenliği altında olduğu 
kabul edilebilir. Öte yandan Manisa’nın diğer ilçelerinden farklı olarak 
Kula ve Alaşehir ile birlikte Selendi, Saruhanoğulları tarafından değil, 
Germiyanoğulları tarafından fethedilmiştir. 1390 yılında Yıldırım Baye-
zit’in Germiyan Beyliği’ni ilhak etmesiyle Osmanlı yönetimine geçen Se-
lendi, 1429’da Türk hâkimiyetine girmiştir1. 

Osmanlı yönetiminde 19. yüzyıl başlarına kadar Kütahya sancağına 
bağlı bir kaza olan Selendi, 1844 tarihli temettüat defterine göre Aydın 
Vilayeti Denizli Kaymakamlığına bağlıdır. Selendi 1867’de ise, nahiye ha-
line getirilerek Aydın Vilayeti Saruhan Sancağı Kula kazasına bağlanmış-
                                                           
1 www.selendi.com, coğrafya-tarih kısmı. 
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tır2. 27 Temmuz 1920’den 3 Eylül 1922’ye kadar Yunan işgalini yaşamış 
olan Selendi, 1 Haziran 1954’te 6324 sayılı kararla ilçe haline getirilmiş 
ve Manisa’ya bağlı durumu devam ettirilmiştir3. Bugün 11 mahallesi bu-
lunan Selendi, 44 köy, 118 mahalle ve mezra olmak üzere, toplam 163 
yerleşim yerinden meydana gelmektedir4. 

701 km² yüz ölçüme sahip olan Selendi ilçesi topraklarının %34’ü ta-
rım alanı, %34’ü orman, %14’ü çayır ve mera ve %18’i yerleşim yeri ve 
kullanılamayan alanlardan meydana gelmektedir. %34’lük dilimi oluştu-
ran tarım alanları ise engebelidir. Zaten ilçenin topraklarının %70’den 
fazla bir kısmı dağlık ve engebeli olup platolardan oluşmaktadır5. Tarım 
alanları içinde yer alan %34’lük arazinin %46’sı hububat, %16’sı endüs-
tri bitkileri, %20’si nadas alanı, %11’i baklagiller, %3’ü sebzelik, %2’si 
yem bitkileri, %1’i meyvelik, %1’i kavaklık olarak tespit edilmiştir6. Gö-
rüldüğü gibi ekili alanların yarısına yakın bölümünde hububat ekimi ya-
pılmaktadır. Bu da halkın geçim kaynağının tahıllar olduğunu göster-
mektedir. Yani ürettikleri ürünlerin ekonomik değeri fazla olmayıp, ken-
dilerini hayatta tutmaya yarayan buğday, arpa, nohut, susam, mercimek 
gibi hububat ürünlerinden oluşmaktadır. 

Genellikle Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtmakla beraber, Akdeniz 
ikliminden karasal iklime geçiş kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı, 
karasal iklimin de bazı etkilerini gösterdiği söylenebilir. Kışın, çok so-
ğuk olmayan tam ılıman da diyemeyeceğimiz orta sertlikte bir iklim hü-
küm sürer. Uzun süreli soğuk hava hüküm sürmediği gibi ilçe merkezi-
ne yılda bir iki kez kar ancak düşmektedir. İlçe merkezinden Selendi 
çayının geçmesi ve ilçe yerleşim yeri rakımının etrafındaki dağların 
eteklerinde yerleşmiş olan köylere göre daha düşük olması, köylerle il-
çe merkezi arasında küçük iklim değişikliklerinin doğmasına neden ol-
maktadır7. 

Bitki örtüsü ise, maki ve ormanlardan oluşmaktadır. Ormanların bir 
kısmı tarla açmak bahanesi ile ve bir kısmı da keçi sürüleri yüzünden 
yok olmuştur. Çevre ilçelerin bitki örtüsü varlığıyla kıyaslandığında Se-
lendi’nin bitki örtüsü varlığı yine de iyi durumdadır. Yapılan tespitlere 
göre orman bakımından Selendi ilçesi, Manisa’nın ilçeleri arasında 
58.358 hektarla dördüncü sırada bulunmaktadır8. 
                                                           
2 Kurtuluş Demirkol, Maliye Nezareti Temettüat Defterlerine Göre Selendi Kazasının Sosyal 
ve Ekonomik Durumu (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Manisa 2005, s. 7. 
3 www.selendi.com, coğrafya-tarih kısmı. 
4 Erdinç Karaköse, Manisa’da Sanayileşme ve Sosyo-Ekonomik Gelişme, Manisa 2004, s. 
87. 
5 Selendi 2000, a.g.e., s. 16. 
6 www.selendi.com, coğrafya-tarih kısmı. 
7 www.selendi.com, coğrafya-tarih kısmı. 
8 www.selendi.com, coğrafya-tarih kısmı. 
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Manisa ili topraklarının %5-6’lık bir kısmına sahip olan ilçenin rakımı 
525’dir. İlçenin adıyla anılan ve Gediz nehrine dökülen bir de Selendi ça-
yı vardır. Kütahya’nın Simav ilçesi yakınlarındaki Salhane ve Derbent 
dağlarının güney yamaçlarından doğan Selendi çayı, dağlar arasında de-
rin vadiler açarak Selendi platosunu baştanbaşa geçer9. 

Kula-Selendi yolu üzerindeki tarihi hamamların yanında ünlü Emir 
Kaplıcaları yer almaktadır. Selendi’de ayrıca çinko, bakır, bor, maden 
kömürü, manganez, kurşun gibi madenler de bulunmaktadır. Bu kaplı-
ca ve madenler iyi bir şekilde işletilemediği için Selendi, gelişmiş bir şe-
hir görüntüsü vermemektedir. Henüz madenlerden fiili üretim yapılanı 
da yoktur10. 

Selendi coğrafyası, halkını hayvancılığa yönlendirmiştir. Günümüzde 
mera hayvancılığı yerini besi hayvancılığına bırakmıştır. Koyun ve keçi 
gibi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yanında, sığır yetiştiriciliği de yapıl-
maktadır. 

1.2. Temettüat Defteri 

19. yüzyılda Osmanlı Devletinin sosyo-ekonomik yapısının anlaşılma-
sına yönelik çalışmalara imkân veren iki defter serisi bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, klasik dönem Osmanlı Tarihinin aydınlatılmasında 
büyük bir öneme sahip olan tapu tahrir defterleridir. Tapu tahrir defter-
lerinin amacı, tımar sisteminin uygulanabilmesine ortam hazırlamak 
için idarî, sosyal, ekonomik ve askerî anlamda bir durum tespitidir. 

İkincisi ise, Osmanlı Devletinin yenileşme döneminde, 19. yüzyılda, 
düzenlenen temettüat defterleridir. Temettüat defterleri, Osmanlı sosyo-
ekonomik ve demografik yapısı hakkında mükemmel ve ayrıntılı bilgiler 
sunmaktadır. 

Kişilerin ekonomik durumlarını belirleyerek ekonomik gücüne, sene-
lik kazancına göre vergi koymak için Osmanlı’da emlâk, arazi ve hayvan 
sayımları yapılmıştır. Temettüat defterleri, önemli istatistikî veriler içer-
mektedir. Bu defterlerde, kişiye kazanç sağlayan her türlü mal varlığı, 
tarla, bahçe, ev, dükkân ve hayvanlar bütün ayrıntısı kayıt altına alın-
mıştır. Ayrıca kişilerin gelir getiren meslekleri de yazılır, bunun sonucu 
her mükellefin kişisel serveti belirlenir ve bu servete göre bir vergi ko-
nurdu11. 

Şehir, kaza, kasaba, nahiye, köy, mezra ve çiftlik gibi tüm yerleşim 
birimlerinde yaşayan ve Müslüman ve gayrimüslim ahalinin emlâk, ara-
zi, hayvan ve yetiştirmiş oldukları ürünlerin bütün ayrıntısı ile yazıldığı 
temettüat defterleri, Osmanlı sosyo-ekonomik yapısının açıklanmasında 
                                                           
9 Komisyon, Manisa İli Çevre Durum Raporu, Manisa Valiliği Çevre İl Müdürlüğü Yayınları, 
Manisa 1998, s. 105. 
10 Komisyon, a.g.e., s. 146. 
11 Osmanlı Araştırmaları, Temettüat Defterleri, www.os-ar.com.  
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yardımcı olacak istatistiksel veriler içermektedir. Bunun yanında temet-
tüat defterlerinde, hane reislerinin isim ve şöhretleri, unvanları, lakapla-
rı, meslekleri, resmi görevleri ve etnik yapıları gibi bütün ayrıntıların ve-
rilmiş olması, sosyal tarih açısından önemli bir kaynak olarak değerlen-
dirilebilir. Ayrıca hane reisleri tanıtılırken verilen yer adlarından yer de-
ğiştirme (göç) durumlarını ve akrabalık ilişkilerini tespit etme imkânı ve-
rebilir”12. 

Kısaca hane esasına dayanan temettüat defterlerindeki bilgiler, şu 
dört grupta toplanabilir: 

1- Mükellef bilgileri: 
a) Hane sahibinin ismi, 
b) Unvanı ve mesleği 

2- Menkul ve gayrı menkuller: 
a) Mükellefin sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan ekili veya 

nadasa bıraktığı tarlanın, bahçenin, bağ ve çayırın dönüm olarak mikta-
rı. Ayrıca kira ile tutulan ya da kiraya verilen toprakların dönüm olarak 
miktarı ve kimden kiralandığı ya da kime kiraya verildiği. 

b) Hane sahibinin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının cins ve 
miktarı.  

c) Değirmen, dükkân, boyahane, debbağhane, kışlak vb. gayrimen-
kul servetin sayısı ve birim büyüklüğü. 

3- Gelirler: 
a) Mükellefin sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan yukarıda 

sayılan her bir menkul veya gayrimenkul servetin bir yıl içinde sağladığı 
hâsılat veya kira geliri. 

b) Hane reisinin ve diğer hane üyelerinin esnaflık, ticaret veya 
emek faaliyetlerinden sağladığı gelirler. 

4- Vergi ödemeleri:  
a) Bir yıl içinde mükellef hane reisi tarafından ödenen bir tür gelir 

vergisi olan “vergi-yi mahsusa”nın kuruş olarak miktarı. 
b) Gayr-ı Müslim hane reisinin ve diğer aile üyelerinin ödemekle 

yükümlü olduğu cizyenin a’lâ, evsat, ednâ olarak türü ve sayısı. 
c) Aynî olarak ödenen aşar vergisinin ürün olarak nevi, miktarı ve 

para olarak değeri. 
d) Nakden ödenen aşar ve rüsumun para olarak değeri13. 

Bu bilgiler ışığında ziraat alanlarının miktarı, toplam ekili ve nadas 
alanlar, üretim yapılan toprakların durumu, ürün çeşitleri ve sağlanan 
hâsılat toplamı, toprağın dönüm başına verimliliği, ziraî işletmelerin bü-
yüklüğü gibi, şehir ve kırsal alanlar ölçeğinde karşılaştırmalı değerlen-
                                                           
12 http://tr.wikipedia.org/wiki/Temettuat_Defterleri; Osmanlı Araştırmaları, Temettüat Def-
terleri, www.os-ar.com. 
13 Said Öztürk, Türkiye’de Temettüat Çalışmaları, www.osmanli.org.tr (Osmanlı Araştırmala-
rı Vakfı) ve Osmanlı Araştırmaları, Temettüat Defterleri, www.os-ar.com. 

99



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

dirmeler yapmak mümkündür. Aynı zamanda hayvan çeşitleri ve gelirleri 
hakkındaki bilgilerle, şehir ve köy ekonomisinde hayvancılığın yeri ve 
önemi belirlenebilir. Ayrıca gayrimenkullerden değirmen, han, hamam ve 
dükkân gibi gelir kaynaklarının yıllık gelirleriyle diğer özellikleri incele-
nebilir. 

Temettüât defterlerinde köy ve mezralara kadar Müslüman ve gayr-i 
Müslim haneler hakkında bilgi bulunması, etnik demografinin analizi-
ne imkân sağlamaktadır. Gayr-i Müslim-Müslüman nüfus oranları, iş 
kolları dağılımı, gelir durumları, toplam gelir içindeki gelir ve vergi pay-
ları gibi sosyal ve iktisadî sonuçlar çıkartılabilir. Bu defterlerde vergi 
mükellefi olarak hane reisinin ismi yazılmıştır. Dolayısıyla ortalama bir 
hane nüfusu üzerinden yaklaşık toplam nüfusu bulmak mümkündür. 
Ayrıca hane reislerinin isimleriyle birlikte kullanılan sıfatlar ve unvan-
lar sosyal bakımdan bir özellik olarak incelenebilir. Hane reislerinin 
mesleklerinin köy ve kentlere göre dağılımı, mesleklerin gelir durumu 
ve mesleklere göre, bu işle uğraşanların refah seviyesinin tespit edilme-
si mümkündür14. 

“Temettüat sayımları yerel yöneticiler tarafından yapılmıştır. 1256 ya-
zımlarından muhassıllar sorumlu olup, bu tarihli bir temettü defterinde 
muhassıllık, müftü, mal ve emlâk kâtipleri ile meclis azalarının mühür-
leri, bazen de naibin mührü bulunurdu. 1261 yazımında sistemde deği-
şiklik yapıldığından Müslümanların yazılması muhtar-ı evvel ve sânîlerle 
köy imamları; gayr-i Müslimlerin yazılması, varsa kocabaşılarla papazla-
rın sorumluluğu altında yapılmış olup defterlerin bitiminde onların mü-
hürleri vardır”15. Bazı defterlerde de sadece köy muhtarının mührü16 ve 
bazılarında da “bende” ibaresi vardır ki, bunlar muhtemelen merkezde 
çoğaltılan nüshalardır. 

Sonuç olarak temettüat, emlak, arazi ve hayvanların yıllık gelirleri ile 
emekleriyle geçinen ırgatların yıllık gelirleri üzerine konulan bir vergi-
dir17. 

Bugünkü genel görüntüsü yukarıda verilen Selendi’nin Tanzimat dö-
nemi başlarındaki sosyo-ekonomik durumu, temettüat defterleri esas 
alınarak, bu çalışmada incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada; Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi Maliye Nezareti fonuna 2503, 2504, 2505, 2506, 
2507, 2508, 2509 ve 2510 numara ile kayıtlı, 18 x 45 ebadındaki temet-
tüat defterleri kaynak olarak kullanılmıştır. Defterlerin toplam sayfa sa-
yısı 141 olup, 15 yerleşim birimi ve 358 hanenin temettüat vergilerinin 
                                                           
14 http://tr.wikipedia.org/wiki/Temettuat_Defterleri; Osmanlı Araştırmaları, Temettüat Def-
terleri, www.os-ar.com. 
15 Kütükoğlu, “a.g.m.”, s. 398. 
16 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2508, s. 5. 
17 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul 1983, c. 3, s. 453. 
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dökümü yer almaktadır. Çalışmanın temel kaynağını, bu sekiz adet te-
mettüat defteri oluşturmaktadır18. 

2. Sosyal Durum 

Sosyal yapı incelenirken Selendi’deki nüfus yapısı, meslekler ve kişi-
lere ad vermede belirleyici olduğu düşünülen unsurlar dikkate alınmış-
tır. Sosyal yapının incelenmesi sırasında da, temel kaynak olarak temet-
tüat defterlerindeki veriler kullanılmıştır. 

Temettüat defterleri, çok ayrıntılı bilgiler içerdiği için nüfus defterle-
rinden bile daha önemlidir. Çünkü temettüat defterleri, sadece nüfusu 
tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda o dönemin sosyal ve ekonomik ya-
pısına da ışık tutar. Onun için bu defterlerden çok önemli sonuçlar çı-
karmak mümkündür19. 

Hane yazımları sırasında isimler yazılırken soyadı bulunmadığı için, 
baba adları, sülale adları, unvan, sıfat ve lakaplar kullanılmıştır. “Çalık 
oğlu İbrahim bin Süleyman ve Telli oğlu Ali bin Mehmet”20 örneklerinde 
olduğu gibi. Aile ve sülale adlarının yazılmış olması, bugün o yerleşim 
yerindeki akrabaların tespitine yardımcı olmaktadır. O zamanki bazı aile 
isimleri, günümüzde büyük bir sülalenin adı haline gelmiştir. Örnek ola-
rak Dilikoğullarını, Boduroğullarını, Çakmakoğullarını gösterebiliriz21. 

2.1. Nüfus ve Meslekler 

Selendi ile ilgili olarak, temettüat defterlerindeki nüfus bilgilerinden 
önceki ilk kayıtlar 1831 nüfus sayımına aittir. Bu kayıtlardan hareketle 
nüfusu tam belirlemek zordur. 1831 nüfus sayımı ile ilgili bilgi veren En-
ver Ziya Karal, Selendi nüfusunu 1067 gösterirken, Kemal Karpat bu sa-
yıyı 981 olarak vermektedir22. Günümüzde bile nüfus sayımlarında zor-
lukların çekildiği dikkate alınırsa, o dönemki şartları ve verilen farklı nü-
fus sayılarını anlamak daha kolay olacaktır. 

1844 tarihli temettüat defterlerindeki kayıtlarda hane reislerinin isim-
leri ve hane sayıları yer almaktadır. Nüfus tahminini, bu hane sayılarını 
esas alarak ve her hanede beş kişi oturduğu genel varsayımını kabul 
ederek ve yaklaşık bir nüfus tespiti amacıyla tarafımızdan bulunmuştur. 
Barkan’ın her hanede beş kişi oturduğu varsayımına dayalı anlayışına 
yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından çeşitli eleştiriler getirilse de, 
temettüat kayıtlarının o dönem nüfusu hakkında genel bir bilgiye bizi 
                                                           
18 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
19 Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı Sosyal ve İktisadî Tarihi Kaynaklarından Temettü Def-
terleri”, Belleten, Ağustos 1995, sayı 225, (ayrı basım), s. 395. 
20 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2508, s. 1-2. 
21 www.selendi.com, Selendi’nin Soy Kütüğü kısmı. 
22 Demirkol, a.g.e., s. 11. 
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ulaştırdığı gerçeğini yok edemez23. Bu yüzden temettüat defterlerinden 
elde edilen nüfus bilgileri tahminidir. Araştırmacılara bir fikir vermeye 
yetecek ölçüde kabul edilebilir. Selendi, nüfus olarak tam bir Türk şehri-
dir. Müslüman olmayan nüfusa rastlanmamaktadır24. Selendi ve köyleri-
nin toplumsal gelişimine ışık tutması ve yerleşim birimlerinin kuruluş 
dönemlerinin anlaşılmasına yardımcı olabilecek niteliktedir. 

Aşağıdaki tabloda Müslim ve Müslüman olmayan haneler ayrımı ya-
pılmamıştır. Çünkü Selendi’de Müslüman olmayan unsurlar yoktur ve 
bu yüzden tam bir Türk şehridir, denebilir25. 

Tablo-1: 1844 tarihli temettüat defterlerine göre hane sayıları ve nüfusları26 

Sıra No: Yerleşim Yerleri Hane Sayısı Nüfus Oranı 

1- Selendi Merkez 146 730 40,78 

2- Aşağı Tefen Köyü 8 40 2,23 

3- Benha (?) Köyü 9 45 2,51 

4- Çalıklı Köyü 17 85 4,75 

5- Dumanlar Köyü 3 15 0,84 

6- Eskin Köyü 41 205 11,45 

7- Hacılar Köyü 5 25 1,40 

8- Kazıklı Köyü 17 85 4,75 

9- Kürkçü Köyü 18 90 5,03 

10- Mıdıklı Köyü 11 55 3,07 

11- Rahmanlar Köyü 12 60 3,35 

12- Telli Köyü 9 45 2,51 

13- Ulak Çiftliği 7 35 1,97 

14- Yenice Köyü 17 85 4,75 

15- Yukarı Tefen Köyü 38 190 10,61 

 TOPLAM 358 1.790 100,00 

Tablo-1’deki nüfus, 1831 tarihli nüfus sayımı ile ilgili Enver Ziya Ka-
ral ve Kemal Karpat’ın verdikleri rakamlardan çok farklıdır. Bu kadar kı-
sa sürede o kadar değişmesi beklenmemelidir. Ancak her şeye rağmen 
temettüat kayıtları daha doğru olmalıdır. Çünkü devletin vergi almak gi-
bi bir kaygısı vardır. Ancak genelde kabul edilen görüş, her hanede beş 
kişinin yaşadığı varsayımıdır27. Öte yandan o yıllarda ailelerin daha ge-
                                                           
23 Feridun M. Emecen, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri, 28-29 Mayıs 
1990, Tarih ve Sosyoloji Semineri, Bildiriler, (ayrı basım) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, İstanbul 1991, s. 144 (Dipnot kısmı). 
24 1312 Tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 447. 
25 1312 Tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 447. 
26 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
27 Genel görüş beş olsa da, bazı kaynaklar bölgelere göre 3, 4, 5, 7, 8 rakamlarını da veri-
yor. Feridun M. Emecen, a.g.y., s. 144 (Dipnot kısmı). 

102



NURETTİN GÜLMEZ - RESUL ATTİLA / TANZİMAT BAŞLARINDA SELENDİ 9 

niş oldukları ve çocuk sayısının fazla olduğu düşünülebilir28. Fakat sa-
vaşlar ve salgın hastalıklar yüzünden sağ kalanların sayısını da tam ola-
rak kestirmek mümkün değildir. 

Grafik-1: 1844’te Selendi’deki nüfusun köylü ve şehirli dağılımı 

 

Tanzimat başlarında Selendi, köylü ağırlıklı bir nüfus yapısına sahip-
tir. Aslında Selendi şehir merkezi de, bu dönemde büyükçe bir köy gibi-
dir. Onun için Selendi, Aydın vilayetinin Denizli sancağının Kula kazası-
na bağlı bir nahiyesi durumundadır. Bazen de Saruhan sancağı içinde 
gösterilmektedir29.  

Nüfusun genel yapısı ve mesleklere bakıldığında, şehir hayatının gös-
tergelerine az rastlanmamaktadır. Bir Anadolu kasabası görüntüsü ver-
mektedir. 

1890 yılında yapılan nüfus sayımında Selendi kazasının köylerinin 
sayısı 14’ten 21’e çıkmış ve bu sayı artışı sırasında bazı eski köyler de 
listelerde yer almamıştır. İdarî yapıdaki düzenlemelerden kaynaklanan 
köy sayılarında artışlar olmuştur. Kadın nüfusunun da sayımı yapıldığı 
1890 sayımında, Selendi’nin 21 köyü, 2363 kadın, 2651 erkek ve toplam 
5.014 nüfusu vardır. Bu sayımda Selendi ilçe merkezinde, 455’i erkek ve 
438’i ise kadın olmak üzere toplam 893 kişi, 182 evde oturmaktadır30. 
Selendi merkez ve köylerindeki ev sayısı ise 1144’dür31. Bu nüfus ra-
kamları, uzun süre değişmemiştir. 1307, 1312 ve 1326 tarihli Aydın Vi-
layet Salnamelerinde kadın, erkek ve emlak sayıları hep aynı kalmış gö-
rünmektedir32. Sadece 1313 tarihli Aydın Vilayet Salnamesinde 2391 ka-
                                                           
28 Temettüatlar vergi tahsili için yapılsa da, bazı bölgelerde tahsildarlar öncelik kullanarak 
gayr-i Müslimlerin ölülerini de sağ göstermişlerdir. Ancak araştırmamızın konusu olan Se-
lendi’nin tam bir Türk şehri olması ve Müslüman olmayan unsurların bulunmaması bu 
kuşkuyu ortadan kaldırmaktadır. 
29 1307 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 143. 
30 1307 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 586 ve Oktay Akyüz, Her Yönüyle Selendi, Selen-
di 2002, s. 16. 
31 1312 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 447. 
32 1307 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 586, 1312 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 447 
ve 1326 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 674. 
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dın, 2696 erkek ve toplam 5087 nüfustan söz edilmektedir33. Yani Selen-
di’de nüfus ve emlak sayısı uzun süre sabit kalmıştır. 

Diğer taraftan Selendi’de oturan insanların meslekleri, Selendi’nin sos-
yo-ekonomik yapısının ortaya konulmasında yardımcı olmaktadır. Sosyo-
ekonomik alt yapının belirlenmesinde, arazinin durumu, iklim, bitki örtü-
sü, su kaynakları, ormanları, ulaşımı, haberleşmesi, enerji kaynakları ve 
bunların kullanımı, şehirleşme, sağlık, spor ve kültür tesisleri, sanayi ku-
ruluşları, idari örgütlenme gibi unsurlar rol oynamaktadır. İşte meslekler, 
bu unsurlara açılan bir pencere gibidir. Onun için önemlidir. 

Aşağıdaki tablo-2’den de anlaşılacağı gibi Selendi, tamamen bir tarım 
toplumu özelliği göstermektedir. Hatta esnaflık bile tam gelişmemiş olup, 
şehirli toplumsal yapının özelliklerinin henüz oluşmadığı söylenebilir. 
Şehirli toplumsal yapının göstergelerinden sadece iki berber ve bir de-
mirciden söz edilebilmektedir. 

Tablo-2: 1844-1845 tarihli temettüat defterine göre Selendi’deki meslekler34 
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Selendi  
Merkez 125 13 1 2 2 -- -- 1 1 1 -- -- -- 146 

Aşağı Tefen   8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 
Benha  9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 
Çalıklı   16 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 17 
Dumanlar  3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 
Eskin   41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 41 
Hacılar   5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 
Kazıklı   15 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 17 
Kürkçü   17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 18 
Mıdıklı   9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 
Rahmanlar   10 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 12 
Telli   9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 
Ulak   7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 
Yenice   16 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17 
Yukarı Tefen   35 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 38 
TOPLAM 325 19 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 358 

Toplumun %90,78’i tarımla uğraşmakta olup, %6,14’ü de tarım işçisi 
durumundadır. Yani toplumun %96,92’si tarımla doğrudan ilişkili ola-
rak varlığını sürdürmektedir. Hizmet sektörü olarak sayılabilecek grupta 
sadece tarım işçileri ve bir de imam yer almaktadır. Ticaretle uğraşanlar 
toplumun %0,84’ünü meydana getirmektedir. 
                                                           
33 1313 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 439. 
34 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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Hayvancılığı meslek olarak yapan bir kişi vardır ki, bu da %0,28’lik 
bir oran demektir. Diğer gruplarda yer alanlar %1,68’lik bir orana sahip 
olup, bir meslekten çok bir durum ifadesinden öteye geçmemektedir. İh-
tiyar, fakir, öğrenci ve çocuk olarak gösterilebilir. 

Bakkallara bile rastlanmaması, Selendi toplumsal yapısının takas toplu-
mu özelliği göstermesine kanıt sayılabilir. Bu dönemde kırsal kesimde, bak-
kalların işlevini seyyar satıcıların (çerçilerin) yaptığı da düşünülebilir. 

Tanzimat’ın ilk yıllarında Selendi’de okuma yazma oranının da düşük 
olduğu söylenebilir. Sadece bir öğrenciden söz edilmesi önemlidir. 1890’da 
yapılan istatistik çalışmalarında Selendi’de bir ilkokuldan söz edilmekte-
dir35. Ancak camilerde verilen Kur’an öğretimi, bazı dinî ve diğer bilgilerin 
verilmesi burada dikkate alınmamıştır. Tablo-2’de verilen meslekler her ne 
kadar hane sahiplerinin meslekleri ise de, toplumun beşte biri gibi bir ora-
nı temsil etmesi dolayısıyla bir fikir vermeye de yeterlidir. 

Grafik-2: 1844’de Selendi’deki nüfusun mesleklere dağılımı 

 

Ayrıca aile içinde başka işlerle uğraşanlar da, babasının ismiyle ve 
oturduğu yerle birlikte yazılmışlar ve kayıt altına alınmışlardır. Böyle 
olunca aynı evde oturup farklı bir iş yapanlar da, yazım sırasında belir-
lenmiştir. Bu yazımlarda hemen her şey dikkatle kayıt altına alınmıştır. 
Gözden kaçan bir şey bırakılmamaya çalışılmıştır ki, bu da Osmanlı 
Devletinin, son yıllarında bile ne kadar ciddiyetle bütün gelişmelere hâ-
kim olmaya çalıştığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. 

Selendi’de oturan 26 hane ile ilgili verilen bilgiler, bu ailelerin gelirle-
rinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu hanelerde oturanlar ya ırgat, 
ya çoban, ya fakir, ya bakıma muhtaç çocuk veya yaşlıdır. 

1844 yılı temettüat kayıtlarında Selendi’de sadece bir tane imamdan 
söz edilmekle birlikte, 1890’da Kula kazası içinde bir nahiye olarak görü-
nen Selendi ve köyleri ile Kula’nın köylerinde 5 cami ve 50 mescit bulun-
duğu görülmektedir36. 
                                                           
35 1307 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 438. 
36 1307 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi, s. 437. 
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2.2. Selendi’deki İsimler 

Tanzimat’ın ilk yıllarında toplumda yaygın olan ve en çok kullanılan er-
kek adlarının, temettüat defterlerine yansıyan şekliyle sınırlı olduğu söyle-
nebilir. Tablo-3, bu konuda fikir sahibi olmamıza yardımcı olmaktadır. 

Tablo-3: Selendi’deki hane reislerinin isimleri37 
İsimler  
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Mustafa 20 1 2 4 -- 6 1 3 2 5 3 1 2 4 5 59 
Mehmet 23 3 -- 3 1 6 1 1 2 2 1 1 1 6 5 56 
Ahmet 14 -- -- 2 -- 4 -- 1 3 -- 2 1 -- -- 3 30 
İbrahim 10 1 -- -- -- 4 1 1 2 -- 1 1 2 -- 6 29 
Hüseyin 12 1 1 2 -- 1 1 1 -- -- 1 2 -- 1 4 27 
Ali 10 1 1 -- -- -- -- 3 3 -- 2 -- -- 1 5 26 
Halil 10 -- 1 -- -- 5 -- 1 3 1 1 1 -- 2 1 26 
Süleyman 12 -- 1 3 -- 4 -- -- 1 -- -- 1 -- -- 1 23 
Osman 8 1 -- -- -- 2 1 2 -- -- -- -- -- -- 1 15 
Hasan 6 -- 2 -- -- 2 -- -- -- 1 -- -- -- 1 1 13 
İsmail 6 -- -- 1 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10 
Himmet 2 -- -- 2 -- -- -- -- 1 1 -- -- 2 1 -- 9 
Ömer 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 4 
Abdullah -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 4 
Yusuf 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 3 
Bekir 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 -- 3 
Veli -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- 1 3 
Musa 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 
Şaban -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 
Merli 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 
Mahmut 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Şefik -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 
Şerif -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
İslâm -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 
Muharrem -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 
Nurullah -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
İsa 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Eyüp -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 
Hamza -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 
Fatma 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Hatice 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Gülsüm 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
TOPLAM 146 8 9 17 3 41 5 17 18 11 12 9 7 17 38 358 

Yukarıdaki tablo-3’ten de anlaşılacağı gibi, en çok kullanılan isimler 
Mustafa ve Mehmet’tir. Bundan sonraki sıralarda Ahmet, İbrahim, Hüse-
yin ve Ali gibi isimler gelmektedir. 

Bu isimlerin, Hz. Muhammed’in ve yakınlarının, diğer isimlerin de di-
ğer peygamberlerin ve sahabelerin adları oldukları dikkate alınırsa, isim 
koymadaki temel yaklaşımın din olduğu söylenebilir. Sadece Merli adı, 
                                                           
37 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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bu yaklaşımın dışında kalmaktadır. Bu isimde de, bir yazım hatası ol-
ması veya bir başka nedenle verilmiş olması muhtemeldir. 

3. Ekonomi 

Günümüzde olduğu gibi Tanzimat dönemi başlarında da Selendi’nin 
ekonomik durumunu belirleyen en önemli unsurlar, tarım ve hayvancılık-
tır. Selendi merkez ve köylerinde yaşayan insanlar; çiftçilik yapmakta, 
kendisine ait toprağı olmadığı için tarım işçiliği ile geçinmekte, hayvancı-
lıkla meşgul olmakta ve hizmetçilik yapmaktadır. Yaşadığı toprakların ta-
rıma çok elverişli olmamasına rağmen Selendi halkı, hayatta kalabilmek 
için toprağa sarılmak ve hayvancılıkla meşgul olmak zorunda kalmıştır. 

3.1. Tarım Alanları 

Selendi’de ekilebilir toprakların hemen hemen tamamının ekilip eko-
nomiye katılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ekime elverişli olmayan ve 
boş bırakılan topraklar %4,2 civarında gösterilmektedir. Aşağıdaki tablo-
4’te yer alan yerleşim yerlerinin karşısındaki satırlarda tarlanın dönüm 
olarak büyüklüğü verilmektedir. 

Tablo-4’teki verilere göre 24.063 dönüm arazide daha çok hububat 
ekimi yapılmaktadır. 26.101 dönüm araziden 24.063 dönümünün hubu-
bata ayrılması, tarımın temel fonksiyonunun bir ailenin geçimini sağla-
mak olduğunu göstermektedir. Yani ekili alanların %92’si hububata ay-
rılmıştır. 

Kiraya verilen arazi az olduğu gibi, boş bırakılan ve ekilmeyen tarla 
da çok fazla değildir. Kavun, karpuz yetiştirmek ve darı ekmek için ayrı-
lan topraklar da azdır. Meyvelik olarak sadece badem tarlalarından söz 
edilmektedir. Üzüm bağı kurma, sebze yetiştiriciliği yapma, pamuk, tü-
tün ve afyon ekimi de az miktarda yapıldığı söylenebilir. Çünkü kayda 
değer miktarda tarla, bu işler için kullanılmamıştır. 

En önemli ticarî tarım üretimi, herhalde kök boya tarlalarından sağ-
lanmaktaydı. Yörede ve çevre ilçelerde halıcılığın ve kilimciliğin yaygın 
olması böyle bir üretime çiftçileri yönlendirmiş olmalıdır. 

Ekili alanların yarısına yakın bir kısmının Selendi merkeze ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Selendi merkeze ait 11.348 dönüm ekilebilir arazi var-
dır ki, bu da toplam ekilebilir arazi olan 24.063 dönümün %47’sini mey-
dana getirmektedir. Ekilebilir toprakların %33’ü de Yukarı Tefen, Kürk-
çü, Yenice, Kazıklı, Eskin ve Çalıklı’dadır. Geri kalan %20’lik toprak ise 
diğer 8 köyde bulunmaktadır. Hâlbuki 1844 tarihli temettüat defterleri-
ne göre Selendi merkezde oturanların sayısı yaklaşık olarak 730 iken, 
köylerde oturanların sayısı 1.060’dır. Yani nüfus ile kullanılan ve sahip 
olunan arazi arasında bir paralellik yoktur. Şehir merkezinden sonra en 
fazla toprağa sahip olan Yukarı Tefen Köyüdür. Yine köyler arasında en 
fazla gelire sahip olan bu köydür. 
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Tablo-4: Selendi’de tarım alanlarının yerleşim yerlerine göre, dönüm olarak dağılımı38 

Arazi        

Durumu 
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Selendi 

Merkez 
11.348 802 55 200 44 130 3 -- -- -- -- -- 2 12584 

Aşağı  

Tefen   
755 -- -- -- -- -- 20 -- 2 -- 2 -- -- 779 

Benha 849 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 849 

Çalıklı   1161 20 -- -- -- -- 20 -- -- -- -- -- -- 1201 

Dumanlar 150 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150 

Eskin   1165 -- -- -- -- -- -- -- -- 83 -- -- -- 1248 

Hacılar 390 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 390 

Kazıklı   1321 50 -- -- -- -- 172 5 -- -- -- -- -- 1548 

Kürkçü   1055 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1055 

Mıdıklı 606 80 -- -- -- 10 6 -- -- -- -- -- -- 702 

Rahmanlar 790 -- 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 815 

Telli 707 15 -- -- -- 6 8,5 -- -- -- -- 1 -- 737,5 

Ulak   346 -- -- -- -- -- 39 -- -- -- -- -- -- 385 

Yenice   1125 -- -- -- -- -- 7 -- -- 18 -- -- -- 1150 

Yukarı 

Tefen   
2295 -- -- -- 90 -- 120,5 -- -- 2 -- -- P/5 2512,5 

24063 967 80 200 134 146 396 5 2 103 2 1 2 26101 TOPLAM 

%92 %3 -- %0.7 %0.5 %0.5 %1,5 -- -- -- -- -- -- %100 

Arazi gelirlerinin belirlenmesinde, arazinin sulak olup olmaması, düz 
veya engebeli olması etkili olmalıdır. Çünkü aynı dönüm arazinin geliri, 
farklı hanelerde farklı olarak verilmiştir. Ancak Selendi’deki ekili arazile-
rin genel ortalamasına bakılırsa, bir dönüm arazi için yaklaşık 15 kuruş-
luk bir gelir belirlendiği anlaşılmaktadır. Bostan tarlalarının geliri bir dö-
nüm için 10 kuruş olarak belirlenmiştir. Bir dönüm bahçenin geliri 40 
kuruş, bir dönüm bağın geliri 75 kuruş, bir dönüm tütünün geliri 25 
kuruş, bir dönüm afyonun geliri 30 kuruş, bir dönüm darının geliri 55 
kuruş, bir dönüm boya tarlasının geliri 35 kuruş olarak tespit edilmiştir. 

Selendi halkının gelirlerinin büyük çoğunluğu, %93 ile ekili arazi geliri-
dir. İkinci sırada %3,5 ile boya ve badem tarlalarından elde edilen gelirler 
yer almaktadır. Darı tarlalarından elde edilen gelirler ise üçüncü sırada 
olup, diğer gelir kaynaklarının toplamı %2’lik bir pay oluşturmaktadır. 
                                                           
38 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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Tablo-5: Selendi’de tarım gelirlerinin yerleşim yerlerine göre kuruş olarak dağılımı39 

Arazi             
Durumu 
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Selendi 
Merkez 

183930 150 1250 3025 30 80 1000 -- -- -- -- -- 1500 190965 

Aşağı Tefen   21430 -- -- -- -- -- -- -- 155 -- 50 -- -- 21635 
Benha 8130 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8130 
Çalıklı   16525 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16525 
Dumanlar 1635 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1635 
Eskin   17600 -- -- -- -- -- -- -- -- 5470 -- -- -- 23070 
Hacılar 3390 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3390 
Kazıklı   18040 -- -- -- -- -- 2010 200 -- -- -- -- -- 20250 
Kürkçü   9545 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9545 
Mıdıklı  7005 -- -- -- -- 100 -- -- -- -- -- -- -- 7105 
Rahmanlar 6895 -- 630 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7525 
Telli 9372 -- -- -- -- 60 790 -- -- -- -- 30 -- 10252 
Ulak   10987 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10987 
Yenice   12065 -- -- -- -- -- 30 -- -- 365 -- -- -- 12460 
Yukarı 
Tefen   

40492 -- -- -- -- -- 10032 -- -- 100 -- -- -- 50624 

TOPLAM 367041 150 1880 3025 30 240 13862 200 155 5935 50 30 1505 394103 
Oranı %93 -- %0.4 %0.7 -- -- %3.5 -- -- %1.5 -- -- %0.3 %100 

Kiraya ve ortakçıya verilen arazinin geliri, kiraya verenle kiralayan 
arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Her ikisine de gelirleri oranında 
vergi yüklenmiştir. 

Gelirlerle ilgili verdiğimiz rakamlar ortalama rakamlardır. Arazinin 
durumu, ürün verme şekli ve doğal koşullar, bu gelirlerin belirlenmesin-
de farklılıklar meydana getirmektedir. Örnek olarak yeni kurulmuş ve 
birkaç yıl sonra ürün vermesi beklenen boya tarlaları da vardır. Böyle 
farklı durumlar temettüat defterlerine işlenmiş ve ne zaman ürün vere-
ceği de belirtilmiştir. 

Tablo-6: Selendi’deki tarım alanlarının hanelere göre dağılımı40 

Dönüm 0 1–25 26–50 51–75 76–100 101–150 151+  

Hane Sayısı 23 51 106 67 50 34 27 358 

Oran % 6,4 % 14,2 % 29,6 % 18,7 % 14 % 9,5 % 7,6 %100 

Selendi toplumunun %6,4’ü işçilikle geçinmekte veya ihtiyar, fakir ve 
çocuk olup herhangi bir toprağa sahip bulunmamakta idi. Böyle durum-
da 23 hanenin bulunması dikkat çekicidir. Buna ilave olarak toplumun 
%14,2’lik bir kesimini oluşturan 51 hane var ki, onların sahip olduğu 
topraklar da geçinmeye yetecek düzeyde değildir. Bu hanelerin sahip ol-
duğu toprak, 1-25 dönüm arasında değişmektedir. Zaten Selendi kırsal 
bir alan olup, toprağı verimsizdir. 
                                                           
39 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
40 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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Grafik-3: Selendi’deki tarım alanlarının hanelere göre dağılımı 

 

Toplumun %29,6’lık bir kısmını oluşturan 106 hane, 26-50 dönüm 
arasında bir toprağa sahiptir. Selendi halkının çoğunluğu bu dilimde yer 
almaktadır. %18,7’lik bir toplum kesimini meydana getiren 67 hane 51-
75 dönüm arasında ve %14’lük bir orana sahip olan 50 hane 76-100 dö-
nüm arasında toprağa sahiptir. Yüzde 9,5’lik bir orana sahip olan 34 ha-
ne ise, 101-150 dönüm arasında bir araziye sahip olduğu anlaşılmakta-
dır. Toplumumun %7,6’sını oluşturan 27 hane, 350-400 dönüme kadar 
araziye sahiptir. Ayrıca bu son gruba mensup ailelerin çok sayıda havya-
nı da bulunmaktadır. 

3.2. Tarım Ürünleri 

Selendi’deki tarım ürünleri arasında buğday, arpa, burçak, nohut ve 
susam sayılabilir. Bunların dışında az miktarda afyon, tütün, üzüm, kök 
boya bitkisi, kavun, karpuz, sebze ve meyve üretildiği de söylenebilir. 
Ancak bunların miktarları çok azdır. 

Tablo-7’de ekili alanların toplamının 24.063 dönüm olduğu dikkate 
alınırsa, elde edilen ürünün ekilen araziye göre çok az olduğu görüle-
cektir. 24.063 dönüm araziden elde edilen toplam ürün 9.717 kiledir. 
Bu da dönüm başına ürün miktarının 0.40 kile olduğunu göstermekte-
dir.  

Selendi’deki 1844 yılı tarım ürünlerinin toplamı 9.717 kiledir. Bu 
toplamın içinde en fazla dilimi 6.989 kile ile arpa oluşturmaktadır. 
İkinci sırada buğday gelmektedir. Nohut, susam ve burçak, diğer ürün-
lerdir. 

Gelir olarak buğday ve nohut aynı çarpanlarla hesaplanırken, en fazla 
gelire sahip ürün olarak susam dikkati çekmektedir. 1844 tarihli temet-
tüat defterlerinde Selendi’deki tarım ürünlerinin gelir hesaplaması, kile 
başına buğday 10 kuruş, arpa 5 kuruş, burçak 5 kuruş, nohut 10 kuruş 
ve susam 22 kuruş olarak belirlenmiştir. En fazla üretilen ürün arpadır. 
Fakat geliri en fazla görülen susam ise, bu ürün çeşitleri arasında 102 
kile ile en az üretimi yapılan bir maddedir. 
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Tablo-7: Selendi’deki tarım ürünlerinin yerleşim yerlerine göre dağılımı41 

Ürünler 

 

Yerleşim 

Yerleri 

  

Buğday 

 

Arpa 

 

Burçak 

 

Nohut 

 

Susam 

 

TOPLAM 

Kile 1157 6145 164 85 95 7646 
Selendi Merkez 

Gelir 11570 30725 820 850 2090 46055 

Kile 107 64 9 9 -- 189 
Aşağı Tefen 

Gelir 1070 320 45 90 -- 1525 

Kile 53 33 5,5 0,5 -- 92 
Benha 

Gelir 530 165 27,5 5 -- 727,5 

Kile 94 91,5 10,5 2,5 -- 198,5 
Çalıklı 

Gelir 940 457,5 52,5 25 -- 1475 

Kile 9 9 1 -- -- 19 
Dumanlar 

Gelir 90 45 5 -- -- 140 

Kile 112,5 97 7,5 2 4 223 
Eskin 

Gelir 1125 485 37,5 20 88 1755,5 

Kile 19,5 13 2 -- -- 34,5 
Hacılar 

Gelir 195 65 10 -- -- 270 

Kile 132 105,5 4,5 5 2 249 
Kazıklı 

Gelir 1320 527,5 22,5 50 44 1964 

Kile 58 46 9,5 -- -- 113,5 
Kürkçü 

Gelir 580 230 47,5 -- -- 857,5 

Kile 102 33 3 -- -- 138 
Mıdıklı 

Gelir 1020 165 15 -- -- 1200 

Kile 34 36 7,5 1,5 -- 79 
Rahmanlar 

Gelir 340 180 37,5 15 -- 572,5 

Kile 53 32 3 1,5 1 90,5 
Telli 

Gelir 530 160 15 15 22 742 

Kile 31,5 33,5 -- -- -- 65 
Ulak 

Gelir 315 167,5 -- -- -- 482,5 

Kile 80 55,5 5,5 1 -- 142 
Yenice 

Gelir 800 277,5 27,5 10 -- 1115 

Kile 219 195 14,5 9,5 -- 438 
Yukarı Tefen 

Gelir 2190 975 72,5 95 -- 3332,5 

Kile 2261,5 6989 247 117,5 102 9717 
TOPLAM 

Gelir 22615 34945 1235 1175 2244 62214 

Tarım ürünleri içinde dikkati çekenler bunlardır. Bunların dışında 
darı, tütün, pamuk, bostan, üzüm, afyon, kök boya bitkileri yetiştiril-
mekte ve geçim kaynağı olarak palamut ağacı ve palamuttan da söz edil-
mektedir. 
                                                           
41 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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Tablo-8: 1844 yılında Selendi’deki diğer tarımsal ürünler ve aşarları42 

Ürünler            
 
Yerleşim 
Yerleri 

 
Öşr-i Afyon, 
Boya, Tütün, 

Bağ 

 
 

Öşr-i 
Bostan 

 
 

Öşr-i 
Palamut 

 
 

Palamut 
Ağacı 

 
Palamut 

Ağacı 
Geliri 

Selendi Merkez 12.505 759 784 2.159 3.195 
Aşağı Tefen   623 18 34,5 37 345 
Benha  133 -- -- -- -- 
Çalıklı   90 49 3 -- -- 
Dumanlar  23 -- -- -- -- 
Eskin   531 -- -- -- -- 
Hacılar   68 -- -- -- -- 
Kazıklı   285 -- -- -- -- 
Kürkçü   55 -- -- -- -- 
Mıdıklı   5 31 140 110 1.400 
Rahmanlar   183 -- -- -- -- 
Telli   268 38 70 200 700 
Ulak   618 -- -- -- -- 
Yenice   37 104 -- -- -- 
Yukarı Tefen   1.567 110 205 281 2230 
TOPLAM 16.991 1.109 1.236,5 2.787 7.870 

Afyon, tütün, kök boya bitkisi, bağ, bostan ve palamuttan öşür olarak 
vergi alınmaktadır. Selendi merkez, Aşağı Tefen, Mıdıklı, Telli ve Yukarı 
Tefen köylerinde kayıtlara geçebilecek kadar palamut ağacı vardır. Bu 
yörede günümüzde de palamut ağacının meyvesi olan palamut, toplanır 
ve sanayide kullanılmak üzere valex ve kimyasal üretim yapan fabrikala-
ra satılır. İşte bu gelir getiren palamuttan, Tanzimat’ın ilk yıllarında aşar 
vergisi alınmıştır. 

Tablo-8’e bakıldığında, ayrıca dönüm olarak ifade edilmese bile, geliri 
olan boya, tütün, bağ, afyon ve bostandan da öşür alındığı görülmekte-
dir. Yani 1844 Selendi temettüat defterindeki kayıtlarda boya, tütün, 
bağ, afyon ve bostana öşür tahakkuk ettirilmiştir43. Bunların içinde en 
çok dikkati çeken kök boya tarlaları ile palamut ağaçları ve onların gelir-
leridir. 

3.3. Hayvancılık 

Selendi ekonomisinin iki temel taşından birisi tarım ise, diğeri de 
hayvancılıktır. Hatta tarım bile hayvancılığa bağlı olarak sürdürülebil-
mektedir. Tanzimat başlarında Selendi’de tarımda hayvanlar, büyük bir 
öneme ve yere sahiptir. Tarlaların ekilip sürülmesi, hasadı ve taşınması 
                                                           
42 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
43 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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tamamen hayvanlarla yapılabilmektedir. Yani hayvanlar, beslenmede 
kullanıldığı gibi aynı zamanda tarım işlerinde de önemli bir görev gör-
mektedir. Bu yüzden hemen hemen her evde bir çift öküz, bir merkep 
bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo-9, bu konuda bir fikir vermeye yetebilir. 

Tablo-9: 1844’te Selendi’deki büyükbaş hayvan türleri ve sayıları44 
Büyükbaş  
Hayvanlar  
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Yerleri 
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Selendi 
Merkez 

347 138 70 33 3 23 51 9 6 3 7 -- 11 100 801 

Aşağı  
Tefen   

21 10 3 5 -- -- 4 -- -- 2 6 2 -- 17 70 

Benha  29 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14 57 
Çalıklı   41 28 3 19 -- -- -- -- 5 1 -- -- -- 21 118 
Dumanlar  6 2 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 14 
Eskin   80 16 2 2 -- -- -- -- 5 4 1 -- -- 38 148 
Hacılar   10 1 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 22 
Kazıklı   41 17 -- 28 -- -- -- -- 1 5 8 -- -- 27 127 
Kürkçü   41 7 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22 73 
Mıdıklı   23 13 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 64 
Rahmanlar  20 14 -- 5 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 17 57 
Telli   16 11 3 17 -- 2 6 -- -- -- 1 -- -- 13 69 
Ulak   21 15 -- 5 -- -- -- -- -- -- 4 -- -- 13 58 
Yenice   36 17 1 2 -- -- -- -- 8 -- 4 -- -- 16 84 
Yukarı 
Tefen   

91 46 5 11 -- -- -- -- 5 -- 3 -- 4 51 216 

TOPLAM 823 342 91 153 3 25 61 9 31 15 34 2 15 374 1978 

1844’te Selendi’de en fazla bulunan hayvanlar arasında 823 adetle 
öküz, birinci sırada gelmektedir. Öküz, toprağı olan hemen hemen her 
ailede bulunmaktadır. İkinci sırada 374 sayısıyla merkep yer almaktadır. 
Çünkü taşıma aracı olarak en fazla merkep kullanılmaktadır. Beygir, 
kısrak, katır ve atlar da taşımada kullanılsa bile, her zaman en yaygın 
taşıma aracı merkep olmuştur. Bu hayvanlardan kısrak ve atlar daha 
çok binit olarak tercih edilmişlerdir. Hâlbuki katır, eşek ve beygirler, 
hem binit ve hem de yük taşımada kullanılmışlardır. Çok amaçlı olarak 
işe yaradıkları için, her evde bir çift öküz ve bir merkep bulundurulmaya 
çalışıldığı anlaşılmaktadır. Sağmal inekler, 342 rakamı ile üçüncü sıra-
dadır. Sağmal olmayan 153 inek, 91 düve ile tosun ve bir miktar da 
manda vardır. 

Büyükbaş hayvan sayısının en fazla olduğu yerleşim yeri Selendi 
merkezidir. Bu durum, nüfus ile doğru orantılıdır. Hane sayısının Se-
lendi merkezinde 146 olduğu dikkate alınırsa, 801 büyükbaş hayvan 
olması normaldir. Ancak Yukarı Tefen Köyü 38 hane ile nüfus olarak 
üçüncü sırada iken hayvan sayısı itibariyle 216 ile ikinci sıradadır. Es-
                                                           
44 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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kin Köyünde 41 hane varken büyükbaş hayvan sayısı 148’de kalmıştır. 
Kazıklı ve Çalıklı köylerinde 17’şer hane vardır. Fakat her iki köyde 
toplam 245 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 3 hanelik Dumanlar Kö-
yü, hem nüfus olarak ve hem de 14 büyükbaş hayvan ile en alt sırada 
yer almaktadır. 

Selendi genelinde hane başına düşen büyükbaş hayvan sayısı 5-6 ta-
nedir. Bunlardan ikisi öküz, biri merkep, biri inektir. Diğer ikisi ailenin 
durumuna göre değişmektedir. 

Tablo-10: Selendi’deki küçükbaş hayvan türleri ve sayıları45 

Küçükbaş  
Hayvanlar  
 
Yerleşim 
Yerleri 

 
 

Sağman 
Koyun 

 
 

Yoz, 
Erkek 
Koyun 

 
 

Kuzu 

 
 

Sağman 
Keçi 

 
 

Yoz 
Keçi 

 
 

Oğlak 

 
 

Arı 
Kovanı 

 

TOP-
LAM 

Selendi 
Merkez 

7 -- -- 50 19 25 39 140 

Aşağı 
Tefen   

19 18 -- 60 13 -- -- 110 

Benha  35 20 -- 66 20 -- -- 141 
Çalıklı   8 12 -- 27 25 -- -- 72 
Dumanlar  -- -- -- -- -- -- -- -- 
Eskin   -- -- -- 47 35 -- -- 82 
Hacılar   -- -- -- 16 9 -- -- 25 
Kazıklı   34 -- 6 -- -- -- -- 40 
Kürkçü   -- -- -- -- -- -- -- -- 
Mıdıklı   2 3 -- 43 65 18 -- 131 
Rahmanlar  50 -- -- 50 30 -- -- 130 
Telli   -- -- -- -- -- -- -- -- 
Ulak   -- -- -- 31 64 -- -- 95 
Yenice   20 -- 5 18 -- -- 14 57 
Yukarı 
Tefen   

-- -- -- 92 112 -- -- 204 

TOPLAM 175 53 11 500 392 43 53 1.227 

Tablo-10 incelendiğinde, hane başına düşen ortalama küçükbaş hay-
van sayısının 3-4 tane olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu da çok sayıda kü-
çükbaş hayvan sürüsünün olmadığına kanıttır. Sağmal ve yoz koyun ile 
kuzu sayısının 239 olması, bunu göstermektedir. Öte yandan keçi sayısı 
925’tir. Koyun ve keçi sayıları arasındaki farklılık, ya bölgeye yerleşen 
aşiretlerin alışkanlıklarından ya da coğrafî etkenlerin keçilerin yetişmesi-
ne daha uygun ortam sağlamasından kaynaklanıyor olmalıdır. Yani Se-
lendi’de 1844 tarihinde keçi yetiştiriciliği daha yaygındır, denilebilir. Bu-
gün de doğal ortamın uygun olmasından dolayı, Selendi ve çevresinde 
keçi yetiştiriciliği devam etmektedir. Kurban Bayramlarında erkek keçi 
(teke) kesme alışkanlığı devam etmektedir. 
                                                           
45 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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Arıcılık ise, sadece Selendi merkez ve Yukarı Tefen’de yapılmaktadır. 
Arıcılık, yaygınlaşmış değildir. 

Büyükbaş hayvanların sayısı az olmakla birlikte, gelirleri küçükbaş hayvan-
lardan daha fazladır. Selendi’deki 342 büyükbaş hayvandan elde edilen gelir 
12.190 olarak belirtilmişken, 675 koyun ve keçiden elde edilen gelir 11.005’dir. 

Tablo-11: Gelir getiren büyük ve küçükbaş hayvanlar ve yıllık gelirleri46 

Gelir Getiren  
Hayvanlar       
 
 
Yerleşim 
Yerleri 

S
ağ

m
al

 İ
n
ek

 

G
el

ir
i 

S
ağ

m
al

 M
an

d
a 

G
el

ir
i 

S
ağ

m
al

 K
o
y
u
n
 

G
el

ir
i 

S
ağ

m
al

 K
eç

i 

G
el

ir
i 

A
rı

 K
o
v
an
ı 

G
el

ir
i 

Ö
şr

-i
 K

o
v
a
n
 

T
O

P
L
A

M
 G

E
L
İR

 

Selendi  
Merkez 138 4190 23 1290 7 140 69 960 39 390 89 7.059 

Aşağı Tefen   10 365 -- -- 19 380 60 900 -- -- -- 1.645 
Benha  7 250 -- -- 35 700 66 990 -- -- -- 1.940 
Çalıklı   28 1015 -- -- 8 160 27 430 -- -- -- 1.605 
Dumanlar  2 70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70 
Eskin   16 680 -- -- -- -- 47 705 -- -- -- 1.385 
Hacılar   1 25 -- -- -- -- 16 165 -- -- -- 190 
Kazıklı   17 700 -- -- 34 640 -- -- -- -- -- 1.340 
Kürkçü   7 325 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 325 
Mıdıklı   13 480 -- -- 2 40 43 645 -- -- -- 1.165 
Rahmanlar   14 460 -- -- 50 1000 50 640 -- -- -- 2.100 
Telli   11 640 2 120 -- -- -- -- -- -- -- 760 
Ulak   15 550 -- -- -- -- 31 465 -- -- -- 1.015 
Yenice   17 610 -- -- 20 400 18 265 14 140 14 1.429 
Yukarı Tefen   46 1830 -- -- -- -- 92 1380 -- -- -- 3.210 

TOPLAM 342 12190 25 1410 175 3460 500 7545 53 530 103 25.238 

Sağman ineklerin yıllık hâsılatı belirlenirken standart bir ölçü belir-
lenmemiş görülmektedir. Hâlbuki sağman ineklerin yıllık geliri genel ola-
rak 50 kuruş olması gerekmektedir47. Selendi’de bu genel kuralın dışın-
da bir uygulama yapılmıştır. Yerleşim yerlerinin durumuna ve hayvanla-
rın süt oranlarına göre bir ineğin yıllık geliri 25-50 kuruş arasında deği-
şebilmektedir. Demek ki, hayvanların verimine göre farklı gelirler belir-
lenmiştir. Hâlbuki mandaların gelirleri genellikle 60 kuruştur. Bu konu-
da sanki bir standart oluşturulmuştur. 

Aynı standardı küçükbaş hayvanların gelirlerinin belirlenmesinde de 
görmekteyiz. Her bir keçinin yıllık geliri 15 kuruş ve her bir koyunun yıl-
lık geliri 20 kuruştur. Hayvan sayıları bu sabit çarpanlarla çarpılarak 
yıllık gelirler belirlenmiştir. 

Ancak Mübahat Kütükoğlu Tavas kazası ve köylerinde, sağman ko-
yun ve keçinin yıllık gelirlerinin belirlenmesinde koyun ve keçi başına 10 
kuruş kaydedildiğini belirtmektedir48. Demek ki, yerleşim yerlerine ve 
yazımı yapanlara göre standart çarpanlar değişebilmektedir. 
                                                           
46 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
47 Kütükoğlu, “a.g.m.”, s. 410. 
48 Kütükoğlu, “a.g.m.”, s. 410. 
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Arı kovanlarının her birinin yıllık geliri ise, 10 kuruştur. Arı kovanları 
için belirlenen yıllık gelir, diğer kaynaklarla benzerlik göstermektedir49. 
Ayrıca arı kovanlarından aşar vergisi de alınmıştır. 

Grafik-4: 1844’te Selendi’deki hayvan mevcudu 

 

1844 yılında Selendi’deki büyük ve küçükbaş hayvan mevcudu 
3.205’tir. Bunların 1412’si sığır, 95’i manda, 471’i binek hayvanı, 239’u 
koyun, 935’i keçi ve 53’ü arı kovanıdır. En fazla sığır cinsi hayvanlar, 
daha sonra keçiler, binek hayvanları, koyunlar, mandalar ve arı kovanı 
sayısı gelmektedir. 

Hayvan sayıları ile yıllık gelirleri arasında da bir paralelliğin olması 
doğaldır. Aşağıdaki grafik-5’te de görüldüğü gibi, 342 inekten elde edilen 
gelir 12.190’dır. Hâlbuki 25 mandadan elde edilen 1410 kuruştur. Sağ-
man mandanın yıllık geliri 60 kuruş olarak kaydedilmiştir. 

Grafik-5: 1844’te Selendi’de gelir getiren hayvanlar ve gelirleri 

 
                                                           
49 Kütükoğlu, “a.g.m.”, s. 410. 
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3.4. Vergiler 

Temettüat, tüccar, esnaf ve köylünün gelirleri üzerinden alınan bir 
tür gelir vergisidir. Tanzimat döneminde, değişik adlarla anılan vergilerin 
yerine tek bir verginin konulması için hane reislerinin gelirlerinin belir-
lenmesi için temettü yazımları yapılmıştır. Bu yazımlar sırasında temet-
tüat defterlerine çok ayrıntılı bilgiler kaydedildiği bu defterler, o dönemin 
sosyo-ekonomik tarihinin aydınlatılmasında çok yararlı bilgiler içermek-
tedir. 

Temettüat defterlerinde şehirler, nahiyeler ve köylerle ilgili bütün 
bilgiler yer almaktadır50. Defterlerin başlangıcında eyalet, sancak, kaza 
ve nahiye adı yazılmış, defterin içinde de mahalle ve köy adı belirtilmiş-
tir. “Aydın Eyaletinde Denizli Kaymakamlığı dâhilinde kâin Selendi ka-
zasına muzâf Telli karyesinde mukim olan ahali-i İslâm’ın emlâk ve ara-
zi ve temettüatlarının miktarını mübeyyin defterdir”, örneğinde olduğu 
gibi. 

Selendi’de Müslüman olmayan nüfus bulunmadığı için “gayr-i Müs-
limlere ait defter” tutulmamıştır. Yani Müslüman ve Müslüman olmayan-
ların bulunduğu yerlerde her iki grup için de ayrı ayrı defterler tutulur-
du. 

Selendi ile ilgili temettüat defterlerinde arazi, emlak, mal, hayvan 
ve yıllık gelir üzerinden takdir edilmiş vergilere rastlanmaktadır. Ay-
rıca “vergi-yi mahsusa” adıyla her aileden yıllık bir vergi alınmakta-
dır. 

Bu genel bilgilerin ışığında tablo-12’de yer alan 1260/1844 yılına 
mahsuben alınan vergilere bakıldığında Selendi ortalamasının 206 ku-
ruş olduğu görülmektedir. Bu ortalamanın üstünde sadece Selendi mer-
kez, Aşağı Tefen, Kazıklı ve Telli yerleşim birimleri yer almaktadır. 15 
yerleşim yerinden sadece 4’ü ortalamanın üstende iken, 11’i ortalamanın 
altındadır. 

En fazla mahsup vergi Kazıklı’dan alınmış, en az da Dumanlar’dan 
alınmıştır. Mahsup vergi sıralamasında Selendi merkez dördüncü sıra-
dadır. Kazıklı, Telli ve Aşağı Tefen köyleri, Selendi merkezin üzerinde bir 
sırada yerlerini almışlardır. 

Temettüat vergisinin Selendi ortalaması 1.278’dir. Temettüat vergisi 
ortalamasının üstünde yer alan yerleşim birimleri, Aşağı Tefen, Ulak, 
Yukarı Tefen, Selendi merkez, Kazıklı ve Telli’dir. Ortalamanın altında 
kalan diğer yerleşim yerlerinin sayısı 9’dur. 

Bunlar Benha, Çalıklı, Dumanlar, Eskin, Hacılar, Kürkçü, Mıdıklı, 
Rahmanlar ve Yenice köyleridir. 

En az temettüat vergisi ödeyen yerler Dumanlar ve Kürkçü köyleri-
dir. 
                                                           
50 Kütükoğlu, “a.g.m.”, s. 395-397. 
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Tablo-12: 1844 yılında Selendi halkının verdiği vergiler51 

Vergiler         
 
Yerleşim 
Yerleri 

 
Hane 
Sayısı 

 
1260 Senesine 

Mahsuben  
Alınan Vergi 

 
Hane Başı 
Ortalama 

 
1261 Senesi 
Temettüat 

Vergisi 

 
Hane Başı 
Ortalama 

 
Toplam 
Vergi 

 
Hane 
Başı 

Ortalama 
Selendi Merkez 146 36.518 250 214.367 1.468 250.885 1.718 
Aşağı Tefen   8 2.270 284 23.650 2.956 25.920 3.240 
Benha  9 1.761 196 10.365 1.152 12.126 1.348 
Çalıklı   17 2.420 142 18.545 1.091 20.965 1.376 
Dumanlar  3 179 60 710 237 889 297 
Eskin   41 7.400 180 34.725 847 42.125 1.027 
Hacılar   5 705 141 3.821 764 4.526 905 
Kazıklı   17 5.933 349 23.185 1.364 29.118 1.713 
Kürkçü   18 2.187 122 10.120 562 12.307 684 
Mıdıklı   11 1.350 123 10.633 967 11.983 1.090 
Rahmanlar   12 1.323 110 9.625 802 10.948 912 
Telli   9 2.620 291 11.992 1.332 14.612 1.623 
Ulak   7 626 89 12.580 1.797 13.206 1.886 
Yenice   17 2.240 132 14.220 836 16.460 968 
Yukarı Tefen   38 6.319 166 59.025 1.559 65.344 1.725 
TOPLAM 358 73.851 206 457.563 1.278 531.414 1.484 

Hem mahsup vergide ve hem de temettüat vergisinde birinci sırada 
Aşağı Tefen Köyü vardır. Demek ki, hane sayısına göre en verimli toprak-
lara sahip olan, en çok hayvan besleyen köy, Aşağı Tefen’dir. 

Tablo-13: Selendi’deki toplam vergiler ve oranları52 

Yerleşim Yerleri Hane 
Sayısı 

Oranı Toplam Vergileri Oranı 

Selendi Merkez 146 40,78 250.885 47,21 
Aşağı Tefen   8 2,23 25.920 4,88 
Benha  9 2,51 12.126 2,28 
Çalıklı   17 4,75 20.965 3,95 
Dumanlar  3 0,84 889 0,17 
Eskin   41 11,45 42.125 7,93 
Hacılar   5 1,40 4.526 0,85 
Kazıklı   17 4,75 29.118 5,48 
Kürkçü   18 5,03 12.307 2,32 
Mıdıklı   11 3,07 11.983 2,25 
Rahmanlar   12 3,35 10.948 2,06 
Telli   9 2,51 14.612 2,75 
Ulak   7 1,97 13.206 2,49 
Yenice   17 4,75 16.460 3,09 
Yukarı Tefen   38 10,61 65.344 12,29 
TOPLAM 358 100,00 531.414 100,00 

                                                           
51 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
52 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20. 
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Miktar olarak en fazla vergiyi Selendi merkezi öderken, oransal olarak 
da durum aynıdır. Hane sayısı olarak %40,78’i meydana getiren Selendi 
merkezi, genel vergilerin toplamda 47,21’ini ödemiştir. Ancak Selendi 
merkezi, nüfusuna göre ödediği vergi, Aşağı Tefen’den daha geridedir. 

Selendi merkezden farklı olarak Aşağı Tefen Köyü, hane sayısının 
%2,23’ünü oluşturduğu halde ödediği verginin oransal büyüklüğü 
%4,88’dir. Nüfus içindeki payının iki katı kadar vergi ödemiştir. Kazıklı, 
Ulak ve Yukarı Tefen köylerinde de, nüfus içindeki oranlarından vergi 
içindeki oranları daha fazladır. Buna karşılık diğer köylerde, nüfus için-
deki oran vergi içindeki orandan fazla görülmektedir. Selendi ve köyleri 
içindeki gelişmişlik farklarını, bunlardan hareketle yakalamak mümkün-
dür. 

Yerleşim birimleri arasındaki bu farklılık, gelir kaynaklarının duru-
mundan kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde geliri fazla olan ailelerden alı-
nan vergiler ile geliri az olan ailelerden alınan vergiler arasında da oran-
sal olarak bir fark bulunmaktadır. Yani az kazanandan az, çok kazanan-
dan çok vergi alınmıştır. Ekilebilir arazisi bol ve verimli olup hayvancılık 
da yapan yerlerin vergisi yüksek, kırsal alanların vergileri daha düşük 
belirlenmiştir. 

4. Sonuç 

Tanzimat dönemi başlarında Aydın Vilâyeti Denizli Kaymakamlığı’na 
bağlı bir kaza merkezi olan Selendi, merkez dâhil 15 yerleşim biriminden 
meydana gelmekteydi. Nüfusunun tamamı Türk’tür. 1844 yılında Selen-
di’de 1790 nüfusun yaşadığı tahmin edilmektedir. 1844 yılında Selendi, 
köy ağırlıklı bir nüfus yapısına sahiptir.  

Ancak Selendi nüfusunun 1844 yılındaki yapısı ile sonraki yıllardaki 
yapısı arasında büyük dalgalanmalar göze çarpmaktadır. 1844’te % 40,78 
olan şehirli nüfus, 1890 yılında % 18,50’ye düşmüştür. %59,22 olan köy-
lü nüfus ise %81.50’ye yükselmiştir. Bu konuda tablo-14 incelenebilir. 

Tablo-14: Selendi’nin şehir ve köy nüfus yoğunlukları53 

 1844 1890 
Şehir Nüfusu 730 %40,78 893 %18,50 
Köy Nüfusu 1.060 %59,22 3.934 %81,50 
Toplam Nüfus 1.790 %100 4.827 %100 

Tanzimat’ın ilk yıllarında hane reislerinin %91’i tarımla uğraşmakta 
olup, az veya çok toprak sahibidir. Tarımla uğraşanların, demirci ustası-
nın, imamın, kaza kayıtçısının ve iki berberin toprağı vardır. Toprağı ol-
                                                           
53 BOA, ML, VRD, TMT, No: 2503, s. 1-8; No: 2504, s. 1-12; No: 2505, s. 1-20; No: 2506, s. 
1-8; No: 2507, s. 1-52; No: 2508, s. 1-5; No: 2509, s. 1-16; No: 2510, s. 1-20; 1307 tarihli 
Aydın Vilâyeti Salnamesi. 
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mayanların sayısı %8,1’dir. Yani ırgatların, fakir, yaşlı ve bakıma muh-
taç durumda olanların toprağı yoktur. 

Hizmet sektöründe ise, sadece 22 haneden söz edebilmekteyiz ki, 
bunların genel içindeki durumu %6,14’tür. Hizmet sektöründe yer alan 
bu insanlar, tarım işçisi durumundadır. 

Tablo-15: Selendi’de tarım alanlarının kullanılış amaçlarına göre dağılımı54 

 Sebzelik Meyvelik Bağ Zeytinlik Ekili 
Alan 

Boş/ 
Kullanılmayan 

Top-
lam 

1844 151 3 2 -- 24.844 1101 26.101 

Yukarıdaki tablo-15’te görüldüğü gibi Selendi’de var olan toprakların 
büyük çoğunluğu ekilmektedir. Ekilemeyen ve boş kalan topraklar azdır. 
Sebzecilik, meyvecilik, zeytincilik ve bağcılık için ayrılan arazi çok fazla 
değildir. 

Ekili alanlarda buğday, arpa, burçak, nohut ve susam tarımı yapıl-
maktadır. Az miktarda da afyon, kök boya bitkisi, tütün, üzüm, darı, ka-
vun, karpuz ve sebze yetiştirilmektedir. Birkaç dönüm de badem tarlası 
bulunmaktadır. 

Hayvancılık, tarımdan sonraki en önemli gelir kaynağıdır. Büyükbaş 
hayvanlardan inek, öküz ve merkep daha yaygındır. Hayvancılığın ikinci 
ayağı olan küçükbaş hayvanlarda ise keçi yaygındır. Koyun sürüleri da-
ha azdır. Hayvancılığın toplam gelir içindeki payı %4–5 civarındadır. De-
mek oluyor ki, Tanzimat başlarındaki Selendi ekonomisi büyük çoğun-
lukla tarıma dayalıdır ve gelişmemiş bir kaza görüntüsü vermektedir.  

Tanzimat’ın ilk yıllarında Kula’ya bağlı bir nahiye olan Selendi, tarım, 
hayvancılık ve küçük ticarî faaliyetlere dayalı bir ekonomiye, farklı etnik 
grupların etkisini taşımayan sağlam bir sosyal yapıya sahip, tam bir 
Türk yerleşim yeridir. 
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HALK İNANÇLARI İLE  
BEKTAŞİLİĞİN YAKIN ORTADOĞU TÜREVLERİ 

Dr. Yaşar KALAFAT 

Öz 

Bu yazıda, Anadolu Bektaşiliği kurum ve işlevleri ile kısaca tanıtıl-

dıktan sonra, bu İslamî inancın Güney ve Kuzey Azerbaycan, Irak ve 

Suriye Türk kültür coğrafyasındaki yansımaları üzerinde durulmakta-

dır. Anadolu Bektaşiliğinin şekillenişi izlenmeğe çalışılmaktadır. Bu mü-

nasebetle, Navıllılar, Kakailer, Sarulular, Şebekler, Ehli Haklar, Ali Alla-

hîler, Göranlar, Kızılbaşlar, Nusayriler incelenmektedir. Bunların yaşa-

dıkları coğrafya, ana dilleri ve miktarlarına dair bilgi verilmektedir. 

Türk kültürlü bu halkların oruç, haç, kurban, namaz, kelimeyi şahadet 

gibi İslami vecibeler karşısındaki anlayış ve uygulamaları ele alınmakta 

bazı karşılaştırmalar yapılmaktadır. İmamet, Velayet ve Mehdi gibi ko-

nulardaki inançları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde du-

rulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Cem, Dua, Bıyık, Dem Düşkünlük, Tahta Kılıç. 

Abstract 

Near Middle East Derivations Of Bektasi Order 

In this article, after a short introduction of Anatolian Bektaşi order 

and its role, this Islamic belief’s reflections on South and North Azerbaija-

nian, Iraqi and Syrian Turkish cultural geography are being emphasized. 

Forming of Anatolian Bektaşi order is being watched. Therefore Navıllılar, 

Kakailer, Sarulular, Şebekler, Ehli Haklar, Ali Allahîler, Göranlar, Kızıl-

başlar, Nusayriler are being studied. Information about their mother ton-

gue, geography they lived is being given. These Turkish cultered folks’ 

understanding and practices of Islamic duties like fasting, sacrifice, pilg-

rimage, namaz, kelime-i şahadet are being discussed and compared. Si-
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milarities and differences between beliefs on issues such as imamet (gui-

deship at praying), sainthood and mahdi are told. 

Key words: Cem, Prayer, Moustache, Dem, Addiction, Wooden Sword. 

“Alınmış abdestim aldırırlarsa 
Kılınmış namazım kıldırırlarsa 
Sizde Şah diyeni öldürürlerse 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim 

-Pir Sultan Abdal” 
“Tarikat guslü od ile 
Marifet guslü bâd ile 
Hakikat guslü turabdır 
Bilen er oldu ad ile” 

Muhyiddin Abdal 

Giriş 

Bu konuyu seçmeye bizi yönlendiren başlıca amil süper gücün bölge-
yi de kapsamına alan yerel kültürler merkezli kültürel kimliklere öncelik 
veren ulus-devlet karşıtı stratejisi olmuştur. Süper gücün bölgenin ege-
menlik haklarına müdahale ettiği tek ülke olarak Irak’la sınırlı kalmaya-
cağı görünmektedir. Yerel kültür farklılıklarını esas alan bir stratejinin 
ana dil farklılığında olduğu gibi İslam içi inanç faklılıklarından da yola 
çıkabileceği beklenebilir. Buradan hareketle bölge halklarının ortak 
inanç paydalarının, bölge aydını tarafından bilinmesi gerektiğine olan 
inancımız da konu seçimimde etkili olmuştur. 

Araştırmamızda Orta Doğu coğrafyasından kısmen Suriye’den1 olmak 
üzere, İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’dan yapmış olduğumuz; Navıllı-
lar, Kakailer, Sarulular, Şebekler2, Ehli Haklar, Aliyul Allahî’ler, Göranlar, 
Kızılbaşlık3 Nusayriler4 gibi toplumların halk inançları ile yazılı kaynak-
ların yanı sıra Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfında katıldığımız Cem 
ve yaptığımız görüşmelerle inceleme imkânı bulduğumuz5 Bektaşiliğin 
halk inançlarını karşılaştırmayı planladık. Çalışmayı yaparken Azerbay-
can, Irak, Suriye ve Anadolu’dan alandan yapılmış derlemelerimizi kul-
lanmayı amaçladık. 
                                                           
1 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları III-IV, Berikan Yayınları, 
Ankara, 2007, s. 503-522. 
2 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları IX-X, Berikan Yayınları, 
Ankara, 2007, s. 200-219. 
3 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II, Berikan Yayınları, 
Ankara, 2007, s. 354-370. 
4 Yaşar Kalafat, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları V-VI, Berikan Yayınları, 
Ankara, 2007, s. 1-55. 
5 Anadolu’da birçok Cem Dinî merasime katıldık. Hüseyin Gazi Dergâhı’nda ise 20 Haziran 
2009 tarihinde katılıp ilgili bilgileri konunun uzmanı Ali Aksüt’ten aldık. 
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Çalışmamıza İran inanç coğrafyasından kattığımız bilgileri taramasını 
yapmış olduğumuz ilgili İran il monografilerinden aldık. Ayrıca çalışma-
mızda son yıllarda Irak’ta konumuzla ilgili yapılmış lisansüstü çalışma-
lara da yer verdik6. Geniş çapta yararlandığımız diğer bir kaynak da 
“Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi”7 olmuştur. 

Çalışmamızda kesimler arası inanç karşılaştırmalarına geçmeden ev-
vel, bu kesimlerin oluşması, sahneye çıkışları yayıldıkları coğrafyaya da-
ir kısa da olsa bilgi vermek gerekti. 

Biz, Allah, Peygamber, Kutsal Kitap, Hz. Ali, Ehlibeyt, İmamet, Ve-
layet, Hac, Oruç, Namaz, Kurban, Zekât gibi inanç kodlarını adı ge-
çen inanç kesimleri itibariyle karşılaştırmalar yapmak istedik. Bu 
inanç kesimlerinden hepsinde inanç kurumları ve akaitleri bazı hal-
lerde tamamen aynı iken bazı hallerde de tespitlere tekabül etmeye-
bilmektedir. Bu hal de karşılaştırmada ayrıntıya girmeği gerektire-
bilmektedir. 

Bunun üzerine çalışmamızda Bektaşi inancını merkeze alarak, Dört 
Kapı Kırk Makam’a göre yaptık. Şeriatta bulunan on makam, Tarikat’ta 
bulunan on makam, Marifet’te bulunan on makam, Hakikat’te bulunan 
on makamı esas almaya çalıştık8. 

Biz belirttiğimiz inanç kodlarına ilaveten Ulûhiyet, Hulul, Lahmuke 
Lahmi Anlayışı, Evliya Kültü, İtiraf Gecesi, Rızalık Almak, Lâin-Küfür, Ahi-
ret, İbadet gibi konulara da kısa yer vermeye çalıştık. 

Çalışmamızda halk inancı bulgularından hayatın muhtelif dönemleri, 
bereket, kara ve ak iyeler, mükerrer olmuş, dağ, toprak, kaya, su, ateş, 
ağaç, düğüm atmak, süpürge, eşik, tavaf, kurban, bıyık, horoz gibi kült 
                                                           
6 Ali Zeynel, Kakaiyye Hareketi, Ankara, 2004, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Temel İslam Bilimleri, (İslam Mezhepleri Tarihi) Anabilim Dalı; Doğan Kaplan, Buyruklara 
Göre Kızılbaşlık, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimleri Anabi-
lim Dalı, Kelam Bilimi Dalı, Doktora Tezi, Konya, 2008. 
7 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Velî Araştırma Merkezi, Ankara. 
8 Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Ahmed Yesevî’nin Fark-nâmesi’ni Üzerine Bir İnceleme, 2. 
Baskı, Ankara, 2008, s. 282-280. Şeriatta Bulunan On Makam (1. Amentü’ye İman; 2. Na-
maz kılmak; 3. Oruç tutmak; 4. Zekat vermek, bilmek; 5. hac farizasını yerine getirmek; 6. 
Yumuşak huylu olmak; 7. İlim öğrenmek; 8. Ehl-i Sünnet ve’l-cemeat ehlinden olmak; 9. 
Emr-i bi’l-ma’ruf’u; 10. Nehy-i ani’l-münker’i bilmek). Tarikatta Bulunan On Makam (1. Töv-
be etmek; 2. Mürid olmak; 3. Saç kesmek; 4. Nefs savaşında bulunmak; 5. Hafv sahibi ol-
mak; 6. Reca sahibi olmak; 7. Hırka, zembil, makas, seccade, Subha “Yüz taneli tesbih”, İb-
rat “İğne” ve Asa sahibi olmak; 8. Makam, cemaat, nasihat ve muhabbet sahibi olmak, 9. 
Aşk, şevk, sefa ve fakirlik sahibi olmaktır.) Marifet’te Bulunan On Makam (1. Fena olmak; 2. 
Dervişliği kabul etmek; 3. Tahammül sahibi olmak; 4. Helal ve güzel istekte bulunmak; 5. 
Marifet sahibi olmak; 6. Şeriat ve tarikat hükümlerine uymak; 7. Dünyayı terk etmek; 8. 
Ahreti seçmek; 9. Varlık makamını bilmek; 10. Hakikat sırrını bilmek). Hakikat’ta Bulunan 
On Makam (1. Alçak gönüllü olmak; 2. Hoşgörü sahibi olmak; 3. Hayırsever olmak; 4. Dün-
ya’da bütün yaratılmışların kendisinden emin olması; 5. Mülk sahibine yüzünü sürüp yüz-
suyunu bulmak; 6. Sohbette hakikat sırrını başkalarına söylememek; 7. Seyr-i sülük sahibi 
olmak; 8. Sır saklamak; 9. Vuslat “Tanrıya kovuşmak”; “Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Veli, Yu-
nus Emre ve Kaygusuz Abdal’da Dört Kapı Kırk Makam”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî 
Araştırmaları Dergisi, Bahar 2007, S. 41, s. 19-160. 
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oluşturmuş konularla ilgili derlemelerimize çalışmanın hacminin sınırlı-
lığı bakımından fazla yer veremedik. 

METİN: 

Özetle Bektaşilik 13. yüzyılda Kalenderilik inancı içerisinde oluşmaya 
başlayıp 15. yüzyılın sonlarında Hacı Bektaş’ı Veli ile İslam ananesi içe-
risinde Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikattır. Eğitimleri Alevi teolojisine 
yöneliktir. Bu inanç yapılanmasında Şii öğretileri gizli sırları ile bir bü-
tünlük arz ediyordu. Balım Sultan döneminden sonra Bektaşilik Kalen-
derilik’ten tamamen ayrılmıştır. Bu dönemde Anadolu’daki diğer tarikat 
Rafızîliktir. Zamanla bu iki tarikat karşılıklı etkileşim yaşarlar. Osmanlı 
yönetimi Bektaşiliğe arka çıkarken, Rafızîlik inancı ise Safevî yönetimi 
tarafından desteklenilmiştir9. 

Irak’ta da güçlü bir Bektaşilik inancı vardı. Telafer’de ve bilhassa Tuz-
hurmatı’da Bektaşilere ait Dede Galip, Baba Gulam, Seyit Ali, Seyit Ka-
lender, Seyit Haydar, Seyit İbrahim tekkeleri ve Bektaşiliğin Sûfîyan ve 
Dervîşan kolları mevcuttu. Buralarda Cuma akşamları merasimler yapı-
lır, Kur’an-ı Kerim okunur, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Ehl-i Beyte övgü 
şiirleri söylenirdi. Ayrıca Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Muharrem ayında 
taziye kurulurdu. Aşure Günü’nde de şehit Hz. Hüseyin için halim/hari-
se yemeği yapılır dağıtılırdı. Muharrem ayının on birinci günü Şam-ı Ga-
riban denilen merasim yapılır. Hz. Hüseyin için sine dövülür, ağıt yakı-
lır10. 

Eskiden bayram günlerinde diğer Bektaşi tekkelerinin mensupları De-
de Cafer Tekkesi’ne gelip kurban keserlerdi. Kurbanın eti mürşit tarafın-
dan dualanır, şifa kaynağı olduğuna inanılan bu et halka dağıtılırdı. 

Tekkenin duvarındaki şiirin Türkçesinde, “(Hz. Ali) Mustafa’nın ger-
çek velisi; insanların ve cinlerin imamıdır” mısrası da yer almaktadır. 

Rüştü Mahlası ile yazan Reşit Efendi’nin Dede Cafer hakkında yazdığı 
ve inancın mahiyetine dair bilgi veren şiirin bir dörtlüğünde; 

“Kul oldum payına pir-i Cafer’in 
 Gül oldum aşkına pir-i Caferin 
 Mücerret nurudur nur-i Cafer’in 
 Muhakkak nurudur nur-i Cafer’in”  

denilmektedir11. 
İnanç ve uygulamalarında karşılaştırmaya esas olmak üzere Hüseyin 

Gazi Dergâhı’nda katılma imkânını bulduğumuz Cemal Mutluer Dede’-
nin idare ettiği bir Cem Merasiminde; 
                                                           
9 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevlik-Bektaşilik, İstanbul, 1991, s. 52. 
10 Necdet Yaşar Bayatlı, “Kerkük-Dakuk’ta Bir Bektaşî Tekkesi: Dede Câfer Tekkesi ve Ritü-
elleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Güz 2008, S. 47, s. 137-155. 
11 Necdet Yaşar Bayatlı, a.g.e. 
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Cem ile yapılmak istenilen talibi aydınlatmak, olgunlaştırmak mürşidi 
kâmili yaratmaktır. Görgü Cem’i canları ceme girmeye hazır hale getirir. 
Cem başlarken posta oturmuş olan Dede, 3 defa “Elimde yoktur terazi 
herkes olsun hakkına razı” der ve katılımcılar hep birlikte “eyvallah” diye 
cevap verirler. Dedenin oturmakta olduğu post Hz. Ali Postu’dur. Dede-
nin bir ayrıcalığı yoktur. Niyaz, Hak kabul edilen Hz. Ali’yedir. Dede Hz. 
Muhammedi, Hz. Ali’yi, Hz. Hacı Bektaş’ı Veli’yi temsil eder. Cemdeki 12 
hizmet birer kişi ile temsil edilir. Her görevli alanının ulusunu pir kabul 
eder. Mesela Gözcülerin Piri Karaca Ahmet’tir. Süpürgecinin Piri Sel-
man’ı Farisi’dir. Cem’e ruhun temizliği olarak kabul edilen gönül ve be-
den abdesti almış olan herkes girebilir. Beden temizliğini ceme katılacak 
her Alevî evinde duasını okuyarak yapar yıkanarak temiz giysisi ile gelir. 
Bu abdestin boy abdesti ve namaz abdesti ile ilgisi yoktur. Tarikat ab-
destinden evvel boy abdesti alınır. Cemde getirilen ibrik ve leğenle alınan 
abdest temsili, sembolik bir abdesttir. Bu esnada kadın ve erkek karşı-
lıklı iki ellerinin parmaklarını yıkarlar. Cem’e giren kadın, kadın ve erkek 
de erkek değildir. Eşikten içeriğe ikrar vermiş nasip almış olarak girilir12. 
Kadınlar kardeşleri ile girerler veya evli olmalıdırlar. Eşler de kardeş sa-
yılırlar. Kardeş çocukları arasında özel bağ oluşmuştur, aralarında evle-
nemezler. Kardeşler arasında hat safhada eşitlik aranır. Kardeşlerden bi-
risinin ekonomik durumu iyi değil ise diğer kardeş çocuğunu kolejde 
okutamaz, aynı imkânları kardeşine sağlayamayan kimse kardeş olma-
malıdır. Askerden gelen ceme/dedeye eşi ile gelir ikrar eder. Seneye tek-
rar gelir. Dede, “Verdiğin sözde duruyor musun?” der, muhatabı “duruyo-
rum” der. Dede onun bu durumunu konuklara sorar. Varsa itirazcı dede 
küsleri barıştır. Buna “gönül akçası” denir. Dede sorunca cemaat “Allah 
eyvallah” der. Küsler barışırlar, öpüşürler. 3 defa “Allah Muhammed Ali” 
denir. Semah’ta 12 hizmetten birisidir. Bu hizmetlerden birisi olan göz-
cülüğün görevi elindeki asa ile sükûneti sağlamaktır. Semah yapan Alevi 
kendi etrafında ve Hak’ın/Hz. Ali’nin etrafında dönmüş tavaf etmiş olur. 
Alevi’nin kıldığı namaz “halka namazı”dır.  

Cem başlarken 3 defa “Allah Muhammed Ali” denir ve süpürgeci elin-
deki süpürgeyi secde ile öper. Daha sonra sazı ile âşık veya zakir gelir, 
sazını öper ve o da secde eder. Ceme eli boş gelinmez, getirilenler cema-
atte paylaşılır. Cemde “eşikte ve beşikte oturanlar” eşittir. Dede cemaate 
                                                           
12 Eşik Türk kültürlü halklarda korunma alanının dış sınırıdır. Eşiğin altındaki Ocak İyesi-
nin hane halkını koruduğuna inanılır. Eşiğe baş konulur, yüz sürülür, sığınılır. Evin eşiği 
olduğu gibi köyün de kentin de eşiği vardır. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel-Dr. Yaşar Kalafat, 
“Halk Kültürü Milli Mücadele Bağlantısı” Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele, I. Uluslarara-
sı Halk Kültürü Sempozyumu, (19-22 Temmuz 2005) Erzurum. 

“Evvel eşiğine koydum başımı 
Aldılar içeri döktüm yaşımı 
Erenler yolunda gör savaşımı 
Üryan, püryan olup meydana geldim” -Şahî- (Cemal Bardakçı, Alevilik-Ahilik-Bektaşilik, 

Ankara 1950, s. 64). 
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“Ben bu posta oturmayı hak ediyor muyum?” diye sorar cemaatten onay 
alır13. 

Özetle Alevilik-Bektaşilik’te Ulûhiyet, Hulul/Tenasuh, Velayet, Cem-
de İtiraf/Günah Çıkarma, Rızalık Alma, Ahiret İnancı, Reankarnosyon, 
Dona Girme, İstimdat/Ondan Niyazda Bulunmak vardır. Hac, Oruç, Ze-
kât, Kelime-i Tevhit, Salâvat, Kurban ve Namaz yer ve tevilli olarak var-
dır. 

Kakailer 

İran’da Tebriz civarında, Güney Azerbaycan bölgesinde, Azerbaycan 
Türkçesi ile konuşan Kakailer ve Hemadan, Kermanşah, Lor bölgesinde 
Güran’da Farsça konuşan Kakailer, ayrıca Hindistan’da, Pakistan’da, Af-
ganistan’da, Güney Kafkasya’nın bazı yörelerinde ve ayrıca RF’nun Eliza-
bet Bölgesi’nde de Kakailer yaşamaktadır14. 

Kakailik bilhassa Irak Türkmenleri arasında kabul görmüş sufî Batınî 
bir harekettir. Diğer sırr-ı batınî hareketler gibi müntesiplerinin yaşam 
tarzları ön yargıya dayalı çok iddiaya yol açmıştır. Kakailik konusunda 
birinci sıradaki yazılı kaynak, Abbas el Azzâvî’nin El Kakaiyye Fi’t Tarih 
adlı eseridir. Dinî hareket Kakaiyye adını kardeş anlamındaki kakodan 
aldığı ifade edilmektedir. Elazığ ağzındaki Kakkoş ve Özbeklerdeki küçük 
kardeş anlamında Keko ve ağabey anlamında Kaka kelimelerinin varlığı 
bilinmektedir. Kelimenin aslının Tacikçe, Farsça hatta Urduca olabilece-
ği ifade edilmektedir. Kürtçenin Kırmanc ağzında da aynı anlamda sevgi 
ve saygı ifade eden bir manaya geldiği belirtilmektedir. Rivayete göre 
Barzanca şeyhlerinden Musa ve İse, Barzanca kasabasında bir tekke in-
şa ederlerken tavana uzatılan direk kısa gelir. Kardeşlerden İsa, Musa’ya 
“kardeşim çek” der ve keramet sonucu direk uzar, Kakaiyye adı buradan 
doğar15. Kakai inancına mensup olan Müslüman kesim birbirlerini kar-
deş bildiklerinden bu kelime anılan topluma ad olur16. 

Kakailerde İbadet; 

Kakailer namaza fazla önem vermezler onlar için “Niyazcı namazcı de-
ğil” denir. Kendilerini “Dua ehli” oldukları “namaz ehli olmadıkları şeklin-
de” ifade ederler. Namaz kılmayışlarını da “itaat ve iman ile dolup taştık-
ları için namaza gerek görmedikleri” şeklinde izah ederler. Onlara göre 
                                                           
13 Kaynak kişi: Ali Aksüt. 
14 Doğan Kaplan, a.g.e. 
15 Ali Zeynel, Kakaiyye Hareketi, Ankara, 2004, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Temel İslam Bilimleri, (İslam Mezhepleri Tarihi) Anabilim Dalı. 
16 Mescit veya konut yaparken kısa gelen direğin hikmet ile uzatıldığı veya bir ucunun ha-
vada kalmasına rağmen yere düşmediği ile ilgili anlatılar ve inançlar Hakkâri’nin Şafii 
inançlı ana dili Kürtçe olan Türklerinde de vardır (Yaşar Kalafat, “Pinyaniş ve Ertuşi Türk 
Aşiretlerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları”, Prof. Dr. Mehmet Eröz Armağanı 2009 (baskı-
da). 

128



YAŞAR KALAFAT / BEKTAŞİLİĞİN YAKIN ORTADOĞU TÜREVLERİ 7 

ibadet, zikir, tespih, salavat sadece Allah’ın bildiği özel yerlerde yapılır. 
Ancak bu teşhis bütün Kakaileri kapsamaz17. 

Kakailerde Oruç Muharrem ayının ilk 10 gününde tutulur. Orucun 
sebebi Hz. Ali’nin ramazanda şehit edilmiş oluşu ile izah ederler. Kakai-
lerde 2 tür oruç daha vardır. Bunlardan Allah için Oruç veya Gorunî 
Günler için oruç olarak bilinen bu oruç Sultan İsak ve Dervişlerinin 
Şendroy dağında Neva Mağarasında aç ve susuz kalmalarıdır. Bu oruç 
Aralık ayının 12, 13. ve 14. günlerinde kışın 40. günü yapılır. Ayrıca 3 
günlük Kaltas Orucu vardır. Sultan İsak’ı ziyarete gelen 7 kişinin 3 gün 
Şaho dağında mahsur kalmış olması üzerine tutulur18. 

Kakailerde Zekât’ın üzerinde fazla durulmaz kutsal kitapları olan Se-
rencam’da zekâta yer verilmemiştir. Bağışlar Seyid’e verilir. 

Kakailerde belirli bir zamanda olmadan Seyitler ve çocukları ibadet 
adına ziyaret edilir. 

Kakailerde Lain-Küfür yasak iken şeyhleri Şeytana saygı duyar kesin-
likle küfretmezler. Ayrıca Kakailer yerlere tükürmeyi de günah sayar-
lar19. 

Kakailerde ruhanî mertebeler arasında evlilik yasaktır. Mertebe-
ler arasında esas olan kardeşliktir. Sultan İshak etrafında her hal-
kanın 7 kişiden oluştuğu birkaç halka oluşturmuştur. Yediler, Yedi 
Divan, Yedi Halife bunlardandır. Kakailerdeki dini rütbeler; Sultan, 
Seyyid (Pir), Halife, Rehber (Mam), Baba, Kelam Havan, Dervişler, 
Ammi’dir. 

Kakailerde toplantılar kurbansız geçmez. Kurban Allah rızası için ke-
silir. Kurban; koyun, deve, keçi, horoz’dan olur. İlk kurbanın Cebrail 
(as)ın Hz. İbrahim’e getirdiği koç olduğuna inanılır. Kurban kesilmeden 
evvel usulca yere yatırılır, kurban sahibi tarafından gözlerinin arası öpü-
lür, evvel kurbana tatlı yedirilir. Keserken Bünyamin Duası okunur. Kur-
banın kanı bir çukurda toplanılır. Derisi cem haneye mezat usulü satılır, 
geliri Hizmetliye verilir. Halife “Ya Hak! Bu ilk ve son” diyerek etini eşit 
olarak canlara dağıtır20. Bu bir haklaşma olayıdır. 

Haklaşmak Türk-İslam kültürlü halkların hepsinde ve hayatın bütün 
safhalarında vardır21. Adana Tufanbeyli’de yaşamakta olan Evci Alevile-
rinde ölünün yıkanmasından sonra helâlaşma safhasına geçilir. Ölünün 
yakınları ölüye su dökmekle görevli kişinin verdiği suyun tamamının ba-
şından başlayarak parmak ucuna kadar dökerler. Birinci kişi işlem bit-
tikten sonra su bakını görevliye verir. Helalleşmede ölüye su dökme işle-
                                                           
17 Ali Zeynel, a.g.e. 
18 Ali Zeynel, a.g.e. 
19 Ali Zeynel, a.g.e. 
20 Ali Zeynel, a.g.e. 
21 Yaşar Kalafat, “Halk İnançlarında Helalleşmek Haklaşmak” Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Ocak 2001, sh. 34-36. 
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mi “hakkını helal et” diyerek bir daha yapılır. Daha sonra bu su ile ölü-
nün elbiseleri yıkanır22. 

Kakailerde bıyıkların düzeltilmemesi Kakai Dervişlerinin seçilebilmesi 
ve “Cenabı Hak Allahu Teala Hz. Âdem’in ruhunu ağzından üflediği için 
ağız kılları kutsal kabul edildiğinden”dir. 

Keşif Gecesi; Kakailerin kabul etmediği kendilerine iftira etmek için 
uydurulmuş bir gece olduğu kanaati yaygındır. 

Kakailerde Muhabbet Yemeği olarak bilinen bir merasimli yemek var-
dır. Bu yemekli toplantıya katılan beher Kakaibir horoz getirir. Bu horoz-
lar evlerde pişirilmiş arpa ve pirinçle birlikte seyide sunulur23. 

Kakai bayramlarından birisi de İstikbal Günü’dür. Kakailerce 11 
Ocak’da bir gün oruç tutulur. Daha sonra üç gün tutulan oruca “üç 
gün orucu” denilir. Bu oruçtan sonra bayram yapılır. Bu inanç bütün 
Kakailerde ortak değildir, desteklemeyen Kakailer de vardır. Kakai düş-
manları bu güne Kakaileri itham etmiş olmak için “Keşif Gecesi” derler. 
Keşif Maşuştan gelmiştir. Bu geceye “Çırağı/Işığı Söndürme Gecesi” de 
denir24. 

Keşif Gecesi ile ilgili olarak batını açıklamaların yanı sıra, iftira ve ka-
ralama amaçlı olduğu görüşleri de vardır25. 

Bektaşilik ve Kakailik arasında birtakım inanç benzerlikleri var mı-
dır? 

Bektaşilik de Kakailik gibi bir tarikattır. Her iki tarikatta da güçlü bir 
Hz. Ali kültü oluşmuştur. 

Her iki tarikat arasında; namaz, oruç, haç ve zekât gibi farzların ara-
sında inanç benzerlikleri vardır. 

Nusayriler, Nusayri Aleviler olarak da bilinirler. İslamiyet’in Bâtıni yo-
rumuna, tasavvufa, tenasüh (ruh göçü), Hulûl Reincarnation) nazariye-
sine, Ehl-i Beyt sevgi ve saygısına dayanan bir inanç sistemidir. Etimolo-
jik (köken) olarak Nusayri sözcüğü, Nusayriciliğin kurucusu İbn Nusay-
ri’den gelmektedir26. 
                                                           
22 Ali Selçuk, “Evci Alevilerinin Ölüm İle İlgili İnanış ve Uygulamaları”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Ocak-Şubat 2009, Sayı 178, s. 101-110. 
23 Ali Zeynel, a.g.e. 
24 Ali Zeynel, a.g.e. 
25 Eyup Karyağdı, Baba Bektaşı Dergâhı postnişinliği yapmış olan ve 1858’de vefat etmiş 
bulunan Mehmet Necip Baba, Feriştahzade Abdulmecid İzzettin’in Iskname-i İlahî adlı Câvi-
dân tercümesini matbaasında basıp satan bir kimse imiş. Bu kitaplardan rahatsız olan Har-
putlu İshak Hoca Câvidanname Isknâme Ahretnâme, İstivaname gibi kitapları Bektaşiliğe 
hamledip bu inançlılara saldırı vesile yapar. Bu münasebetle; Bektaşi/Alevilerin müşrik ve 
Rafızi olduklarını, dinin emirlerini tanımayıp, helal-haram karıştırdıklarını, cemlerde mum 
söndü ve fuhuşla meşgul olduklarını, dede ve Babalara secde ettiklerini, Kur’an-ı Kerim’i in-
kâr ettiklerini, ehli kitap olmadıkları için kestiklerinin yenilemeyeceğini, bunlarla aile bağı 
kurulmaması gerektiğini savunurmuş Dr. Abdulkadir Sezgin. Biz bütün inanç kesimlerini if-
tira ve karalamaktan tenzih ederiz. 
26 Ali Duran Gülçiçek, “Nusayri Aleviler”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yaz 2005, S. 
34, s. 269-281. 
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Kekailik; Nusayrilik ile Hulul, Tenasuh, Gizlilik ve Bıyık bırakma 
inanç kodları bakımından iltisaklandırılmaktadır. Nusayrilere göre de 
Kakailerde olduğu gibi Allah Hz. Ali’ye hulul etmiştir. 

Nusayri inançlı olan Müslüman kesimde de Kakailerde de bedeni terk 
etmiş olan ruh başka bir şekilde ve başka bir yerde ortaya çıkar. Kişi öl-
meden evvel yaşamındaki amellerine göre tenasübe uğradıktan sonra 
herhangi bir canlı keçi veya kurt olabilir27. 

Nusayri anlamda vahdet sırrına erme, törenlerinde de, kırklar Mecli-
si’ne izafeten adap ve erkân kuralları içerisinde bir kadef (nakfe) dem sı-
redilir (içilir). Bu dem, Bâtıni anlamda vahdet sırrına ermenin, ölümsüz-
lüğün, Tanrısal aşkın bir sembolüdür. Ârif Çelebi’nin (doğ. 1272), şu di-
zeleri ile ifade ettiği gibi: 

“Biz şaraptan değil, şarap bizden sarhoş oldu, 
 Biz kalıptan değil, kalıp bizden varoldu”28. 

Kakai-Nusayri İnanç Karşılaştırması 

Kakailer de Nusayriler de dinî akaitlerinin gizli tutulmasını çok önem-
serler. Bu toplumlarda inançlar ve sırlar ancak özel toplantılarda açıklana-
bilir. Bu toplantılar şeyhlerin huzurunda iki şahidin bulunması ile yapılabi-
lir. 

Bu iki toplum arasındaki bir diğer nokta da bıyık bırakılması konusu-
dur. Her iki inanç kesiminde de bıyık kesmek bidattir. 

Hem Nusayriler ve hem de Kakailer kendilerini Ehli Hak ve Ehli Tevhit 
olarak bilirler. Bu ortaklıklara rağmen her iki kesim de aynı olduklarını 
kabul etmezler. Nusayriliğin Şii İslam’a Kakailiğin ise Sufî İslam’a yakın-
lığı bilinir29. 

Ehl-i Hakk’lar konusunda birinci elden en sağlıklı bilgi Nur Ali İlahi 
tarafından bu inancın kitabı olan Burhan-ül-Hak isimli eserden edinebi-
lir30. 

“Ehl-i Hak’lar, Tayefesân, Ali İlahi, Kâkâ’î (Irak’ta kullanılır) gibi ta-
nımlamalar ya da isimlerle anılmaktadır. Şeytanperest ve Davudî ise, 
Ehl-i Hak olmayanların yakıştırdıkları yaftalardır”31. İşret Alevi-Bektaşi 
                                                           
27 Ali Zeynel, a.g.e. 
28 Ali Duran Gülçiçek, a.g.e. 
29 Ali Zeynel, a.g.e. 
30 İçerisinde bazı Kürtçe ilahilerinde yer aldığı bu Arapça hazırlanmış bu eser Erciczan’ın 
Hacı Ali Köyü Cemevi Derneği Başkanı Mustafa Karasu tarafından temin edilmiş, Davut Du-
man tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış ancak bastırılamamıştır. Bizim görmemizi Dr. Ab-
dulkadir Sezgin sağladılar. Kitap 19 fasıl ve ayrıca soru-cevap bölümünden oluşmuştur. Bö-
lümlerde; Ehl-i Hakk kimdir, manası nedir, kökeni nereye dayanmaktadır, temel inançları 
nelerdir, erkanı nasıldır, kutsal bildiği şeyler nelerdir, öncüleri kimlerdir, giriş şartları neler-
dir, Sultan ishak kimdir, hakikat Hanedanlarının kurulma biçimi nasıldır, Ehl-i Hakk cemi 
nasıl yapılır, nezrin tanıtılması, nezir merasimi, Cavz âdabı, özel ibadetleri, ser süperden 
(baş koymak veya teslim olmak), namaz, oruç, bıyık kesme gibi konular yer almaktadır. 
31 İsmail Babacan, a.g.e. 
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inanç kesiminde bazı hallerde manevî anlamda kullanılmış ve bazı hal-
lerde de alkollü içkinin haram olmadığı kabul görmüştür32. Kakailer’in 
inancında şeytanın aldığı yer konusunda farklı görüşler vardır. Bazı kay-
naklar Kakailerin şeytana itibar ettiğini söylerlerken bazı kaynaklar da 
tamamen aksini ileri sürmektedirler33. Alevi-Bektaşi inanç geleneğinin 
genelinde şeytana özel bir itibar yoktur. Hatıra bazı Kakai kesimlerinin 
komşu inançlardan az-çok etkilenmiş olabileceği hususu gelmektedir. 

Ayrıca, “İran’daki Ehl-i Hakları arasında gavit bulunmaktadır. Gavit, 
tayfa arasında yenen lokmalardandır. İran Ehl-i Hakları arasında cem-
lerde ve ziyaretlerde verilen ya da yenen ikramlar üç ana başlıkta değer-
lendirilebilir. Niyaz, kurbani ve xedmat ayrıca bunların hepsini içine alan 
genel bir terim olan nazr’da kullanılır. 

Niyaz, içinde Şükrane; Kurbani, kanlı ve kansız olmak üzere ikiye 
ayrılır. Kansız içerisinde başka yiyeceklerle beraber gavit bulunur. 
Hedmat, sersopordan ya da oruçlardan sonra yenir” şeklinde bir bilgi-
ler de vardır. 

Kakai inanç ve uygulamalarının ilişkilendirildiği bir inanç grubunu 
da Ehl-i Hak teşkil eder. Konunun kaynak eseri 16. yy.da yaşamış oldu-
ğu sanılan inanç yapılanmasının felsefesi, itikadı ve törenlerini anlatan 
Bayrak Kuşçu’nun Kelamat adlı eseridir. Ehl-i Hak inancı farklı isimlerle 
de adlandırılmıştır. Bu inancın temelinde “don-be don” denilen ve tena-
sühü andıran, ancak felsefesiyle ondan tamamen farklı olan bir anlayış 
vardır34. Mutasavvıflarca marifet sahipleri, arifler, gönül ehli, Allah 
adamları şeklinde açıklanmaktadır …… Kimilerince Ehl-i Hak, Nusayri-
lerin ve Aliyullahlar’ın verdikleri addır. Ahmet Yaşar Ocak da bu inancın 
senkretik yapısına dikkat çekmiş ve Ehl-i Hak’ın bu özelliğini Kalenderî-
likten aldığını belirterek onu Kalenderîliğin mistik kolu saymıştır35. 

Ehl-i Hak, kelime anlamı olarak hak ehli, hak topluluğu demektir. Bu 
topluluk daha ziyade İran’da Ilhıcı şehrinde yaşamaktadırlar. Bunların 
arasında Karakoyunlu Türkleri ağırlıklıdırlar. Kendilerini Göran olarak 
bilir ve öyle tanıtırlar36. 
                                                           
32 “Çok şükür muradım aldım Huda’dan 
     Hacedim kalmadı bayü gedadan 
     Fariğ ol (Fuzulî) kuru kavgadan 
     Alemi cihanda seyran bizimdir” (Cemal Bardakçı, Alevilik-Ahilik-Bektaşilik, Ankara 
1950, s. 66). 
33 “Açıldı meydan, Arşı Bahman 
      Defoldu şeytan, göründü Süphan 
      Süphanıma hu, yezdanıma hu 
      Pirim Hacı Bektaş Süphanıma hu” (Cemal Bardakçı, Alevilik-Ahilik-Bektaşilik, Ankara 
1950, s. 64). 
34 İsmail Babacan, “İran Türkleri Arasında Yaygın Bir İnanç: Ehl-i Hak ve Kutsal Kitapları 
Bayrak Kuşçuoğlu’nun Kelâmları”, Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Dergisi, Bahar 205, S. 33, 
s. 213-231. 
35 İsmail Babacan, a.g.e. 
36 Yaşar Kalafat, İran Türklüğü, İstanbul, 2005, s. 114-118. 
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Rehberî’nin “Kırklar” isimli ilahîsinden “şah şerbeti”, “Kırklar Sırrı”nı, 
Kırklar Meclisi’ndeki Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin pozisyonları gibi ko-
nularda bilgi edinmek mümkündür37. 

“İçerem şah şerbetinden “Eli’ye kuruldu mimber 
 Dahı gamma ilen olmaz  Kulluğunda durdu Kamber 
 Sırrımız halka faşh oldu  Sakisi oldu Peygamber 
 Dahı danmag ilen olmaz  Dahı gammag ilen olmaz 

 Kırkları sırrı bir oldu  Eli getirdi bir terk ile 
 Gör ne hikmet sır oldu  Ahiler onu ezdiler 
 Şah-ı Vilayet pir oldu  Verdiler gönül gönüle 
 Dahı danmag ilen olmaz  Dahı danmag ilen olmaz 

 Şerbetin esli nedendür  Peygamber bir cam eyledi 
 Kimse bilmez ne meydendür  Kırklar enam eyledi 
 Kırklar onu nuş edendür  Cümle bir dilden söyledi 
 Dahı gammag ilen olmaz”  Dahı dama gılen olmaz” 

Ehl-i Hak’lar kendilerini şeriattan, tarikattan, marifetten geçmiş Ha-
kikat’e ulaşmış tam Müslümanlar olarak tanımlarlar. Namaz türü iba-
detler için, “ibadeti zahiren yapmak önemli değil, insan her zaman ibadet 
içinde olmalıdır. Günde 5 vakit namaz kılan değil, daimi namaz kılabilen 
kimse olunabilmeli. Her Müslüman günde bin defa “lailaneillalah daim Al-
lah illallah demelidir” kanaatini taşırlar. İnançlarına göre Hz. Ali’nin ca-
mide şehit edildiği gün olan Ramazanın 19. ve 21. günleri oruç ve namaz 
muhakkak şarttır. Abahanî’den sonra “Kutup” tabiri yerini “çırağ”a bı-
rakmıştır38. 

İran’daki Ehl-i hak inançlı Müslüman Türklerde çocuk 15-16 yaşları-
na gelinceye kadar Cem’e giremez. Gerekli eğitimi aldıktan sonra “Cerge” 
girebilir ki artık o Ehl-i Hak olmuştur. Cerge girmeden bir gün evvel kur-
ban keser. Mürşidin yanına gider. Mürşit onun kulağına dua eder. Öyle-
ce çocuk tarikat yoluna girmiş olur. Sırası ile tövbe, tevekkül, rıza, mura-
kıbet, fakr, fena, müşahade eder. Aralarında sakal ve bıyığını Kerbela’da 
kesmeği nezr edenler olur39. 

İran Ehl-i Hak Müslüman Türklerin yerleşme bölgeleri, kutupla-
rı, ünlü kutup nameleri, ocakları, ziyaret yerleri, günleri ve şekille-
ri kutsal kabul ettikleri taşları, kutsallığının nereden geldiği, mera-
sim günleri, yas merasimleri gibi konularda da çalışmalar yapıl-
mıştır40. 
                                                           
37 G.H. Saidi, Ilhıcı, (Tahran: 1964); Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk 
Halk İnançları II, Berkan Yayınları, Ankara, 2007, s. 105-125. 
38 a.g.e. 
39 a.g.e. 
40 a.g.e. 
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Göranlar’da İnanç Yapılanması 

Biz daha evvel ismi Göran olmasa da bu grubun Irak’ta yaşayanları41 
ile İran Göranları42 hakkında ayrıntılı denilemezse de çalışmalar yapmış-
tık. Azerbaycan Göranlarına dair edindiğimiz bilgileri dostumuz Fahret-
tin Şahin’den aldık. Anadolu’daki Ehl-i Hak ve Aliyilullah’lar Görandırlar 
ve miktarları 2 milyon civarındadır. Kızılbaşlar Alevi’dir. Tüm Göranlar 
Kızılbaş’tır, fakat tüm Kızılbaşlar Göran değildir43. 

2 tür Göran vardır. Bunlardan birisi Çekide, diğeri ise Çespide olarak 
bilinirler. Çekide olan Göranlar Bel Uşağı olarak bilinirler ve Göranlıkları 
atadan gelmektedir. Çepside olan Göranlar Yapışkan olarak bilinirler ve 
Göranlıkları sonradan olmadır44. 

Halen Bakü’de Cemhaneleri olan Alevi Göranlar Zengi Reyonu’nun 
Sobu köyünden mülteci olarak gelmişlerdir. Dedeleri olan Seyyid Kazın 
Ağa ölmüştür. Ilhıcı’dan yeni bir dedenin gelmesi için destur beklenmek-
tedir. Bunlar Tebris’ten 100 yıl evvel başını Verenler / Başverenler ola-
rak gelmişlerdir. Başçılıklarını Şah Hasan Ağa yapmıştır. Zengilanlı Şeyh 
Hasan Ağa, ‘Bu herkesin başını almış getmiş’ kalbine girilen kimsenin 
kalbinde başka sevgi olmamalı, onların yerinde aşk olacağını’ değer / 
söyler. Bu yola girenler kendinden imtina edip kendini pirine adamalı45 
demektedir. 

Göranların sembolleri Tahta Kılıç’tır. Göranlar 11. Haneden Sultan 
Sahak Ereren Isak zuhur edipler. Ben ‘Hz. Ali’yim’ demiştir. O’nun 11 
oğlundan 11 hanedan türemiştir. Azerbaycan Alevileri Sultan Sahak’ın 
en küçük oğlu Han Ateş’dendirler. Bu hanedanın adı, Ateşbeyli Haneda-
nı’dır46. 

Göranlar; Tarikat, Hakikat, Marifet, Şeriat katlarından hakikat katının 
mensuplarıdırlar. Bu itibarla Allah bir peygamber hak anlayışı Göranlar-
da yoktur. Ancak, isteyen şeriata icabet edebilir. 

Göranlarda bıyık ile ilgili bir kural sınırlaması vardır. Sigara da yok-
tur kesinlikle içilemez. 

Göranlar’da tek eşli evlilik vardır. Göranlarda Göran olmayanın kızı 
alınmaz ve Göran olmayana kız verilmez. Son yıllarda bu kural biraz gev-
şemiştir47. 
                                                           
41 Yaşar Kalafat, Bakanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II, Berika Yayınları, An-
kara 2007, Sh. 234-270. 
42 Yaşar Kalafat, a.g.e., Sh. 89-105. 
43 Kaynak kişi: Fahrettin Şahin. 35 yaşlarında gazeteci, halk bilimci. A.M.İ. A. Folklor Ens-
titüsü Uzmanı. 
44 Kaynak kişi: a.g.ş. 
45 Kaynak kişi: a.g.ş.  
46 Kaynak kişi: a.g.ş.  
47 Kaynak kişi: a.g.ş.  
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Göranlar Hz. Ali’yi diri olarak kabul eder ve Şah olarak bilirler. Gö-
ranlara göre Hz. Ali, Hz. Allah’ın zatı, tezahür şeklidir. Göranların inan-
cında 2 tezahür katı vardır. Bunlar; Zatı Mihman ve Zatı Gurs’dur. Zatı 
Mihman’ın izahına göre Allah birinin ruhuna girer ve çıkar, gelir ve gi-
der. Enel Hak’ın izahı böyle yapılabilir. Zatı Gurs ise bir kişide olur. O 
kişi ölünce muhteva bir diğerine geçer. Bu ikinci halde belbağı yoktur. 
Hak tarafından bir vergi olarak tezahür vardır48. 

Göran cemlerinde tambur var iken, saz Göran cemine son zamanlar-
da girmiştir. Cem’de kelamlar okunur. 24 Guyande’den Göran şairinden 
şiirler söylenilir. 

Göranlarda Dede yerine Seyit veya Pir bulunur. Seyit veya Pir’i Şah 
tayin eder. Göranlarda Seyit evlenebilir ve Seyit gelinini Göran cemaatin-
den alır. Her cem’in kitabı seyide verilir. Seyidin oğlu seyit olabilir de ola-
mayabilir de. Seyit namzedi için destur gerekir. 

Pir inanç yapılanması az-çok farklılıklarla genel anlamının yanı sıra 
Şii-Caferi halk İslam’ında ve bu kapsamdaki diğer inanç kesimlerde de 
vardır. Alevî inançlı Müslüman Zaza ana dilli Türk halkta da keza pir 
kültü vardır. Orhan Türkdoğan’ın tespitleri arasında, Pir’in yerleşim yeri-
nin canlardan uzak oluşu, dayanışma bağlarının zayıflaması, terör ve 
benzeri olaylar cemaatte Alevî töre ve geleneklerinin dilenilen oranda ge-
nelleştirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Cem ve Görgü Ayinleri dü-
zenli bir biçimde uygulanamamaktadır49. 

Göran cemaatinde bayanlar ceme giremezler. Mutfakta niyaz getirmiş 
olsalar da, sadece mutfak da hizmet verebilirler. Bir Göran erkeği cem-
den getirmiş olduğu lokmayı sadece kendi kızına ve eşine verebilir. Gö-
ran semahları erkeklere mahsusdur. Semahta ney, def ve tambur bulu-
nur. Göranlarda Semahlar, Kelam Havaları olarak geçerler. Belli başlı 
Göran semah havaları; Baba Tahiri, Cilah Şahi, Sultan Sencen’dir50. 

Göran Alevileri’nde de Düşkünlük Kurumu vardır. Göranlarda düşkün, 
cezalı olarak geçer. Göranlarda can cezalı ilkin devre’ye sokulmaz. Gö-
ranlarda 2 devre vardır. Bunlardan ilki Genel Devre’dir. Bir de seyit etra-
fında yapılan devre vardır. Göranlarda ağır cezalılar cem dışı edilirler. 
Bir defa dahi olsa Göranlar da sigara içen ve bıyıklarını kesen cemaatten 
dışlanır. Bıyığını bilerek kesen her Göran beher kıl için bir öküz kurban 
kesmelidir51. 

Göranlarda seyidin geliri nezirlerden sağlanır. Perşembeden perşem-
beye cem yapılır. Cem akşamları yapılır. İlkin namaz kılınır. Bu namaz 
bilinen Şii-Caferi İslam namazıdır. Göranlar hac faraziyesi için Kerbelaya 
                                                           
48 Kaynak kişi: a.g.ş. 
49 Orhan Türkdoğan, “Erzincan Yöresi Alevileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Şubat 
1999, S. 118, s. 9-24. 
50 Kaynak kişi: a.g.ş. 
51 Kaynak kişi: a.g.ş. 
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giderler ama her Göran’a da hac farz değildir. Göranlar için namazın kı-
lınması da mecburi değil, serbesttir. Bayram namazı ise gerekli bulun-
muştur. 

Göranlar yılda 3 gün Göran orucu tutarlar. 
Göranlar’da seyitlerin mezarları aynı zamanda türbedir. Büyük seyit-

lerin kabirlerinin başında, zemininde türbe yanında veya altında cem evi 
olur. Bu arada cem ile cem evi ayrı şeylerdir. Göranlarda cem vardır. 
Cem evi ise tarikat safhasında söz konusudur. Ulu Cem hakikat safha-
sında olur. Göran cemlerinde merasim dili kuzeye gidildikçe Türkçe ve 
güneye doğru inildikçe Göran lehçesi ile olur. Türkiye Aleviliği Şah Hata-
yi’den başlar. Alevi kesimdeki inanç dili olarak Türkçenin gelişmesi bu 
dönemle başlamıştır. Evvelce Farsça ve onun lehçeleri kendisini daha 
fazla hissettirirdi52. 

Bir Göran, Göran olmayanla evlenebilir, ancak Göran olmayan damat 
veya gelin adayının ilkin başının alınması “Baş Alma” merasiminden 
geçmesi gerekir. 

Fahreddin Şahin, Göran halk inançlarına dair bilgi verirken ‘Bu ruh 
illa yoh hâlla olur’ diyor. Bununla tasavvufun yaşanılarak anlaşılabilece-
ğini belirtmiş oluyordu. F. Şahin, diğer Hak âşıkları gibi aynı zamanda 
usta bir saz çalıcıdır. Azerbaycan Bilimler Akademisi Millî Folklor Ensti-
tüsünden saz eksik olmuyor. Saz çalmasını rica ediyoruz ve kendisine 
bir saz bulup veriyoruz. Bize, sufi ozanının sazının iki telli olduğunu be-
lirttikten sonra, ‘aşığın aşığı sazla bağlaması’nın izahını yapıyor. Yenik 
düşüp sazı bağlanan aşığın sazını, bağlayan âşık alıp kendi duvarına 
asabilir. Kendisine neler yaptığını soruyoruz. Allah’a sığındık geçinmeğe 
çalışıyoruz anlamında “Allah’ın eteğine yapışmışığ dolanırıg” diyor. İnsa-
nın bir istikameti olmalı ve insan o doğrultuda samimi davranmalı anla-
mında “iki yana bahanın gözü şaşı olur” diyor. Sazla bağlamanın da bir 
bağlama türü olduğunu burada öğreniyoruz. 

Kaynağın huşu içinde çalıp okuduğu dudak değmez türündeki Kırklar 
şiirini aktarmak istiyoruz: 

Nazlı elleri ile can kaderini 
İçirdi aşığa şahı kırkların 
‘Ya Hak’ sedasından yer de yarıldı 
Arşı da titretti ahı kırkların 
Kırkların esrarı elden nihandır 
Yarın hazinesi şiiri dehandır 
Cihanın içinde aynı cihandır 
Derinden derindir şahı kırkların 
Hak serinden kenar seyir yalandır 
Hakikat cahidir rahi kırkların 

                                                           
52 Kaynak kişi: a.g.ş. 
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Aşk icre Ali’dir aşığın kari 
Şahların şahıdır, yarların yâri 
Çeker âşıkları cennete sâri 
Ne azizdir, seyrangahi kırkların 

Kızılbaş/Kızılbaşlık; Türklüğün en güçlü inanç dalgalarından birisi-
nin sonucu olarak ortaya çıkmış, temelinde Türk kültürü, vahdet-i vücut 
görüşünü benimseyen, fazla mezhep kaygısı taşımayan sufilikle yoğrul-
muş yüzeysel bir Müslümanlık ve yoğun Ehli Beyt sevgisi olan sosyo-po-
litik bir farklılaşma hareketidir53. 

Kızılbaşlık olarak bilinen İslam inanç kesiminin İslam öncesi Türk 
kültürüne dayanan bir boyutu vardır. Kızılbaşlık İslam anlayışının 
oluşmasında konar-göçer hayat tarzının da önemli etkileri vardır. Os-
manlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu Türk devletlerinin devlet yapılarının 
Kızılbaşlığın yapılanmasındaki etkileri gibi, Erdebil Tekkesi’nin ve Os-
manlı-Safevî Türk devletleri mücadelesinin de büyük payı vardır. İlk 
defa Kızılbaşlık tanımlaması Şeyh Haydar (ölümü 1488) de kullanmış-
tır. Ona mensup askerler kızıl renkli 12 dilimli Tâc-ı Haydarî giyiyorlar-
dı. Özetle Kızılbaşlık Anadolu İslam’ının bir ürünü olup, Osmanlı-Safe-
vi mücadelesinden, Türk kültür zemininde doğup gelişmiştir. Kızılbaş-
larda da bölgenin diğer Türk inanç kesimlerinde olduğu gibi Ehl-i Beyt 
sevgisinden beslenerek güç kazanma özelliği vardır. Diğer batını kesim-
lerden mesela Bektaşilikten farklılaşarak yüzeysel bir Müslümanlık 
sergilemektedir54. 

Günümüzde Alevilik veya Alevilik-Bektaşilik ile birlikte Kızılbaş ta-
nımlaması da kullanılmaktadır. Alevilik Kızılbaşlığın günümüzdeki adı-
dır. Göçebe kültür karakteri, çaldıran süreci ile içe kapanma şeklinde bir 
gelişme seyri göstermiştir. Kızılbaşlık merkezde değil çevrede kalmış, 
merkezin kurumsal yerleşik yapılanmasından yararlanamayıp varlığını 
kültürde devam ettirmek durumunda kalmıştır. Bu hal onların sağlam, 
kitabî, kurala dayalı olmaksızın, doğuştan sahip olunan özelliklerde do-
ğan kuralar silsilesinin oluşmasına yol açmıştır. Buyruklar bu ortamın 
ürünüdür. Denilebilir. Buyruklarda geçen sufilik ve dört kapı anlayışı 
tevhit akideleri pir, mürşit, rehber, musahip yapılanması yansıtırlar55. 

Aleviliğin yazılı kaynakları buyruklar, velâyetnameler, Alevî Bektaşi 
nefesleri ve deyişlerdir. Buyruklar Alevilerce taliplere “Öğretiyi” açıklayan 
bir ilmihal ve tasavvufî ahlakî kitaplar olarak bilinirler. Bunların dili 
                                                           
53 Hasan Onat, “Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine”, İslamiyet, 2003, S. 3/VI, s. 111. 
54 Ali Zeynel, a.g.e.; Doğan Kaplan, Buyruklara Göre Kızılbaşlık, Selçuk Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilimi Dalı, Doktora 
Tezi, Konya, 2008; Nihat Çetinkaya, Kızılbaş Türkler, Tarihi Oluşumu ve Gelişimi, Ekim 
2004, s. 442-448; Hans R. Roemer, Çev. H. Yıldız, “Kızılbaş Türkmenler: Safevî Teokrasi-
sinin Kurucuları ve Kurbanları”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Yaz 
2006. 
55 Doğan Kaplan, a.g.e. 
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halk Müslümanlığının ve halk düzeyinde yaşanan sufiliğin dili olduğu ve 
menkıbevî ve Batıni bir dille yazıldığı söylenebilir56. 

Hz. Muhammed vefat etmeden Hz. Ali’yi yanına çağırarak O’na yaptığı 
nasihatlere dayanan buyruklar da vardır. Hz. Ali bu nasihatnameyi Hz. 
Muhammed’in huzurunda yazar ve büyük bir kitap meydana gelir. Hz. 
Ali’den itibaren evlad-ı resul bu kitaba göre amel eder. Bu kitap şeyh Sa-
fiyuddin talipleri vasıtasıyla sonrakilere intikal eder. Bu yol “Muhammed 
Ali Yolu”dur. Şeyhin haleflerinden bu yol üzere yaşamaları istenir. 

Gökçeler Buyruğu’na göre Hz. Muhammed son peygamber, Hz. Ali de 
Şah-ı Velayet olarak yeryüzüne gelip yol, erkân, Dört Kapı-Kırk Makam, 
Yetmiş İki Menzil ve Kırk Bin Buyruk ortaya koymuştur. Hz. Muhammed, 
Hz. Ali ve 12 İmamlar misafir olarak dünyaya gelip geçmişler, Dede ve 
müntesiplerine dört kapı üzerine kırk bin buyruk vermişlerdir. Böylece 
Muhammed Ali yolu bu minval üzerine oluşmuştur. 

Sufilik ve Dört Kapı, Kırk Makam anlayışının hâkim olduğu eldeki buy-
ruklara bakıldığında bunların 16. yüzyılda meydana çıktığı anlaşılmaktadır. 

Hatayî bir şiirinde ‘Yol’un Şeyh Safi tarafından kurulduğunu ve ‘Ha-
tayî Buyruğu’ olduğunu açıklamaktadır. 

“Evvel ol Allah’ın adı gelupdûr 
 Cümle ibadetlerin beyanı tevhid 
 Muhammed ile Şah Ali’den kalupdur 
 Şeyh Sâî’nin armağanı tevhid” 

Hadis olarak geçen rivayetlerin de yer aldığı Buyruklar’da Hz. Mu-
hammed’den sonra halifenin kim olacağı meselesine yer veren açıklama-
lar da vardır. Ehl-i Beyt’i sevmenin çeşitli şekillerde anlatıldığı buyruk-
larda Tevellâ-Teberrâ; Teberrrâ, Muhammed Ali dostunu dost tutmak, 
teberrâ ise düşmanlarının ne amel işlerlerse hüsranda olacakları anla-
mındadır57. Tevalla; Hz. Ali’yi ve Ehl-i Beyti sevmek onları sevenleri sev-
mek ve dost edinmek, Teberra; Hz. Ali ve Ehl-i Beyt düşmanlarına düş-
man olmak ve onlardan uzaklaşmak demektir58. 

Kızılbaşlık sufî oluşumunun birtakım batını unsurlar içermesi, Kızıl-
başların Irak’ın Anadolu’ya yakın kesimlerini yurt tutmuş olmaları düşü-
nülünce, Kızılbaşlık inancının Bektaşi inanç anlayışından bazı bakımlar-
dan etkilenmiş olabileceği söylenebilir. 

Kakailik-Kızılbaşlık İnanç Karşılaştırması: 

Kızılbaş ve Kakai İslam toplumlarının inanç normları karşılaştırılınca Ehli 
Beyt İnancı anlayışları bakımından bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 
                                                           
56 Doğan Kaplan, a.g.e. 
57 Doğan Kaplan, a.g.e. 
58 Muzaffer Doğanbaş, “Alevî-İslâm Anlayışında Tevela, Teberra ve Methi Kavramları Üzeri-
ne”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2001, S. 19, s. 33-39. 
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Kakailer ibadet konusunda Kızılbaşlardan daha hassas davrandıkları 
dinî vecibelerine Kızılbaş Müslümanlardan daha fazla önem verirler59. 

Kızılbaşlar Muharrem ayının ilk on iki gününde oruç tutarlar, bu oru-
ca özel önem verirler. Kızılbaş Müslümanların diğer ibadet uygulamala-
rında zaman zaman ve yer yer farklılıklar görülebilmektedir60. 

Ayrıca bıyık ve sakal kesmeme, eşlerinden boşanmaya fazla itibar et-
meme gibi konularda da Kızılbaş ve Kakai inançlı Müslüman kesimler 
aynı hassasiyeti gösterirler. 

Şebekler: 

Şebekler Hazar Nehri’nin batısında Teklit, Seyhan, bu nehrin güne-
yinde Musul şehri çevresinde, Süleymaniye, Erbil boyunca ve Türkiye’de 
Kuveyt’te yaşamaktadırlar61. 

Şebek ismi ile bilinen Müslüman kesim inançları ile birlikte Irak’a 
göçmüşlerdir. Bir diğer görüşe göre de Şah İsmail’e karşı çıkan Özbek 
Türk hanlarından 916 yılında Horasan’da şehit olan Şebek han ordusu-
nun bakiyelerindendirler. Şebek köy adlarının çoğunlukla Türkçe olma-
ları, yazılı dinî kaynaklarının tamamının Azerbaycan Türkçesi ile yazıl-
mış olmaları, dinî törenlerinde okunan nefeslerin tamamen Türkçe olma-
sı, Türk oldukları kesinlik kazanmış olan Bektaşi ve Kızılbaşların akide-
leri ile çok fazla ortaklık arz etmiş olması, Şebek köylerinin tamamına 
yakınında Şebeklerin yaşamakta oluşu, halk kültürü bakımından genel 
Türk halk kültürü ile ortak özellikler arz etmiş olmaları ve eş seçmede 
seçimi Şebek toplumu içinden yapmaları, onların bir Türkmen toplumu 
olduğunu düşündürmektedir62.  

Şebeklerin soy kütükleri, yaşadıkları yerler, lisanları, inançları hak-
kında onların Türklüklerinde şüphe bırakmayacak derecede ayrıntılı ça-
lışmalar yapılmıştır63. 

Kakailik inancını yansıttıkları farklılıklarla karakterize eden bazı 
inanç kodları arasında Hulul, Tenasuh, Kur’an-ı Kerim, Ahiret, Ulûhiyet, 
Lâin/Küfr, Ruhani Mertebeler sayılabilir. 

Hulul: 

Diğer gulat fırkalar gibi Kakailer de de Allah’ın kendisinin veya ruhu-
nun yedi ayrı biçimde insanlara geçtiğine, insanlarda göründüğüne ina-
nırlar. Bununla beraber İran’daki bazı Kakailer diğer bölgelerden farklı-
laşarak Hz. Ali için İlah demezler. 
                                                           
59 Ali Zeynel, a.g.e. 
60 Ali Zeynel, a.g.e. 
61 Doğan Kaplan, a.g.e.  
62 Ali Zeynel, a.g.e. 
63 Ekrem Pamukçu-Habib Hürmüzlü, Irak’ta Türkmen Boy ve Oymakları, Global Strateji 
Enstitüsü, Ankara, 2005, s. 77-86. 
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Tenasuh: 

Kakailerde, Ruhun bir bedenden başka bir bedene intikal ettiği inancı 
vardır. 

Kur’an-ı Kerim: 

Kakailer Kur’an-ı Kerim’i fazla okuyan veya fazla okunması gerektiği-
ne inanan bir toplum olarak bilinmez. 

Ahiret Günü 

Kakailer ahiret gününe inanırlar ve bu güne “Allah’ın zuhuru” derler. 

Ulûhiyet: 

Kakailer Allah’ın birliğine kâinatı yaratanın da o olduğuna inanırlar. 
Allah’ın vasıflandırılmasına ve anlatılmasına karşıdırlar. 

Kakailik, Nuseyrilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Şebeklikle iltisaklı-
dır64. 

Şebek Türkmenlerinde de Bektaşiliğin diğer türevi olan inanç kesim-
lerinde olduğu gibi bıyık bırakmak bıyığı kesmemek tarikat bıyığı sahibi 
olmak inanç ve uygulaması vardır65. 

Şebek inancında Hz. Muhammed peygamber, Hz. Ali de onun damadı 
ve müminlerin emiri olarak açık bir şekilde yer alır. Ancak bazen Mu-
hammed ve Ali bağlaçlı olarak çoğu kere de Muhammed Ali şeklinde 
bağlaçsız olarak geçmektedir. Bu durum haliyle Muhammed Ali terkibi-
nin incelenmesini gerektirmektedir66. 

Hz. Ali’yi yüceltirken dualarında “Elif, Allah; mim, Muhammed; Ayn, 
Ali derler. Her Cuma ve Pazartesi Sincar’da bir mağarada toplandıklarına 
inanılan Kırklar Meclisi’nin başının Hz. Ali olduğuna inanırlar. 
                                                           
64 Ali Zeynel, a.g.e. 
65 Göran inançlı Müslüman kesimde bıyık ile ilgili kural sınırlaması vardır. Bıyık Batını ke-
simlerde inancın bir parçası olarak çok önemsenir. Bıyığı kesmemek, tarikat bıyığı bırakmak 
gibi inanç ve uygulamalar vardır. Göronlarda bıyığını bir defa kesen “düşkün” ilan edilebilir. 
Bıyığın bir kılı için bir öküz kurban etmesi gerektiği gibi inanç vardır. Kailerde derviş seçilir-
ken “Cenabı Hak Alla hu Teala Hz. Âdem’in ruhunu ağzından üflediği için ağız kılları kutsal 
kabul edildiğinden” önemsenir. Kakailerde ve Kızılbaşlarda bıyık ve sakal kesilmesi konu-
sunda hassastırlar. Şebeklerde de Tarikat Bıyığı bırakmak, bıyığın kesilmemesi gibi inanç ve 
uygulamalar vardır. Bazı çevrelere göre bütün Şii İslam tarikatlarda görülen bıyıkla ilgili 
inancın kaynağı Zerdüştlüktür. Ehl-i Hak’lara göre Hz. İsa-Hz. Musa Peygamberler döne-
minde putperest bir babanın Hz. Ali aşığı bir imanlı bir kimse varmış. Oğlunu ağzından 
öpüp onu yoldan çıkarmaması dudaklarının temasını önlemek için bıyık bırakmış. Bu toplu-
mun bıyık bırakışına dair bir diğer açıklama da Hz. Muhammed ölünce Hz. Ali meyi guslü 
için onu yıkarken Hz. Muhammed’in göbeğini öpmek istemiş ve Hz. Muhammed’in göbeğin-
de biriken su Hz. Ali’nin bıyıklarına değmiş. Buradan hareketle bıyık kılları kutsal kabul 
edilmiş. Burhan-Ül-Hak’da On Dokuzuncu Fasıl bıyık kesmeye ayrılmış kesilmesinin sün-
net, vacip, mubah olup olmayacağına dair ayet ve hadislerden hareketle farklı yorumlar ya-
pılmıştır. Resulullah’ın “Şeytan gizlenip yuva kurmasın diye bıyıklarınızı kısaltınız” buyruk-
larından hareketle Türkmenistan’da aksakalların sakal bırakıp bıyıklarını tamamen kazıt-
malarının izahlarını dinlemiştik. 
66 Ali Zeynel, a.g.e. 
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Şebek namazı diğer Müslümanlarınkinden farklıdır, Cem’i andırır. 
Namazlar Pirin evinde Cuma günleri cemaatin halka oluşturması ile kılı-
nır. Namaz pirin gülbank okuması ile başlar. Pirden sonra Delil belirli 
dinî metinleri okur. Bundan sonra pirin komutu ile cemaat secde eder 
“Vilayet ve tecelli kabul edilsin, muratlara ermek kolay olsun. Hacı Bektaş 
Veli ve Erdebil’den gelen Kızıl Şeyhlerin sırrını sır eden, bize bu tarikatı 
öğretenlerin ruhuna vasıl Allah Muhammed Ali” der67. 

Şebeklerde 7 yaşından önce Cuma namazı kılmak yasaktır. Çocuk bu 
yaşa gelince onu Cuma namazına babası götürür. O gün babanın eli ço-
cuk tarafından 3 defa öpülür, baba çocuğunun beline bir kemer kuşatıp 
bu kuşağa 7 düğüm atar68. Çocuk ise kırklara işaret olmak üzere kırk 
kuruş ve kırk yumurta sunar. Baba ona Gülbank okur, bu merasimden 
sonra çocuk Şebek Cemaatine kabul edilme hakkı kazanır69. 

Bu uygulama Şebek Tarikatı’na girme anlamına gelmez. Şebekler tari-
kata girmek için de bir merasim yaparlar. Bu merasimde eşliler olarak ka-
tılmak şarttır. “Bir Şebeğin bir şebekle kardeş olabilmesi için kardeş edine-
ceği kimsenin de eşinin olması gerekir. Bu tören ruh ve cesetlerin birleşmele-
ri ve dördün bir olması ve birin de sır olması için yapılır. Daha sonra pirin 
yanına üç yaşında bir koyun ve kırk şişe şarap alınarak gelinir. Törende bir 
sığır kesilir ve eti köy halkına dağıtılır. Sonra seksen eren koyunu yemek 
için gelirler. Akabinde pir seksen ereni etrafına alır. Bu törene Şebekli karısı, 
arkadaşı ve arkadaşının eşi ile gelir. Bunların ellerine dört kadeh verilir, pir 
bir kaside okur ve böylece tarikata kabul töreni tamamlanır”70. 

Oruç Hz. Ali Ramazan’da şehit edildiği için Şebekler Ramazan orucu 
tutmazlar. Muharrem Orucu olarak o gün oruç tutarlar. 

Şebekler İslam’ın zekât inanç ve uygulamasını da farklı uygularlar. 
Kakailer de yıllık ekin ürününün beşte birini peygamber soyundan gel-
diklerine inanılan seyitlere verirler. 

Şebekler hacca da gitmezler. Hac niyetine Kerbela ve Necef’te bulunan 
imamları ziyaret ederler. Ayrıca Kerbela’yı 7 kez ziyaret edenin hacca git-
miş olacağına inanırlar. 

Şebeklerde Aralık ayının son gecesinde özel yılbaşı dinî merasimi ya-
parlar. Bu törende pir özel bir odada oturur, rehber köy halkını toplar. 
Pirin bulunduğu özel odaya onar kişilik gruplar halinde girilir. Bu oda-
nın Astana olarak bilinen eşiğine yüz sürülür71. Bu odada bulunan kan-
                                                           
67 Ali Zeynel, a.g.e. 
68 Düğün atmak, Türk halk inançları kültüründe bağ kurmak, bağlantı kurmak, bağlamak, büyü 
yapmak veya karşı büyü yapmak gibi anlamlar içerir. Parmakları kolları bağlamak, iliğe düğme sok-
mak, ipe düğüm atmak bilhassa nikâh anı gibi özel hallerde sakıncalı görülür, onaylanmaz. 
69 Kuşak kuşanma Türk kültürlü halklarda gelinin evden çıkışında, Ahi teşkilatının muhte-
lif safhalarında da vardır. 
70 Ali Zeynel, a.g.e.  
71 Yere yüz sürmek saygı kökenli bir inanç uygulamasıdır. Duaz imamlarda çok sık görülür. 
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dile yüz çevrilerek pirin önünde tekrar yüz yere sürülür72. Pirin ziyareti-
ne gelen her Şebek, yanında bir horoz, şarap ve 3 ekmek getirir. Rehbe-
rin bir işareti ile cemaat yüzüstü yere uzanır. Pir onların sırtlarını teker 
teker sıvazlar ve gülbank okur. Akşam yapılan bu merasimde gece olun-
ca okunmuş bıçağı alan tığcı horozları tığlar. Daha sonra topu halde ye-
nilen yemekte şarap içilir, bendir çalınır ve nutuklar söylenir. Bu mera-
sime katılmamış olan Şebeğe, diğer Şebekler selam vermezler, Şebekten 
sayılmazlar, dışlarlar. 

Rızalık Alma Merasimi: Şebeklerde Cuma geceleri güneşin batma-
sından bir saat sonra yapılır. Tören küskün olan Şebeklerin barıştırılma-
sı merasimidir. Bu gece merasime katılan küskünler karşılıklı özür diler-
ler. Bu merasimde yemekler pişirilerek pirin evinde toplanılır. Pir yaptığı 
konuşmadan sonra küs Şebeklere barışmaları talimatını verir ve daha 
sonra onları yüksek sesle namaza çağırır. Küskünler dizlerinin üzerine 
çökerek dizlerinin önünde dururlar. Pir, “yüz sürmek için eğilen başlarda 
acı duyulmaz” der ve namazı başlatır. 

İtiraf Gecesi: İtiraf Gecesi’nde Şebekler Baba’ya gider yaptıkları suç, 
günah, hata, haksızlıkları Baba’ya itiraf ederler. Baba bu gecede rehbe-
rin eşliğinde gecenin anlamına uygun özel gülbank okur. Pirin itirafçıları 
affetmesi ile günah işlemiş olan şebekler günahlarından ayrılmış olur-
lar73. 

“Günah çıkarma” kavramının ayrıntılı incelenmeğe ihtiyacı olduğu-
nu düşünüyoruz. İtirafta bulunarak helallik almak, haklaşmak nadim 
olmak, helalleşirken maddi ve manevi bedel ödemek, kul hakkı yeme-
mi olmak ile Hıristiyanlıktaki günah çıkarmak affa uğramak, af yetki-
sini âdem evladında bilmek hangi anlamda ve ne derece ortaklık içe-
rirler74. 

Şebeklerin bağlı oldukları buyruklar da Hz. Muhammed’i peygamber 
Hz. Ali’yi de onun damadı ve müminlerin emiri olarak açık bir şekilde yer 
alır. Ancak bazen Muhammed ve Ali olarak bağlaçlı çoğu kere de Mu-
hammed Ali şeklinde bağlaçsız şekilde geçmektedir. Bu durum Muham-
med Ali konusunun bu Müslüman kesimde de incelenmesini gerektir-
mektedir. 
                                                                                                                                        

“Kadir mevlam sürme çekmiş gözüne 
Yüz sürelim tırnağına dizine 
Koç dergâha getti düşün izine 
İsmail’e inen koça benzettim”.  

72 Ali Rıza Şahin, “Muhammed Ali Cemaatinde Abdal Musa Cem Erkânı”, Hacı Bektaş Veli 
Araştırma Dergisi, Güz 2008, S. 23, s. 181-236. 
73 Doğan Kaplan, a.g.e. 
74 “Altından geçen sıratı geçti 

Suyundan içen kevseri içti 
Didarı gördü, meydanı gördü 
Erkan elinden günahı biçti” (Cemal Bardakçı, Alevilik-Ahilik-Bektaşilik, Ankara 1950, s. 

75). 
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“Bu düşüncenin temeli Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin bir gömlekten bir 
ten bir baş ya da bir ten iki baş göstermeleri düşüncesine dayanmakta-
dır.”75 

Hz. Muhammed Allah’ın elçisi ve bu nedenle Şah-ı nübüvvet/risalet, 
Hz. Ali’nin ise Allah’ın velisi ve şah-ı velayet olduğuna ilişkin ifadeler var-
dır. 

“Ali Muhammed’dir Muhammed Ali 
 Kahrına lütfuna demişiz beli 
 Anlayasın bu erkânı bu yolu 
 Kırklar Meclisi’ne vera bilursın -Adli- 

Lahmuke Lahmi Anlayışı’na gelince Hz. Peygamber ashabına bir min-
ber hazırlattırır. Minberde Hz. Ali’nin elinden tutar ve “Ben kimin efendi-
si isem Ali de onun efendisidir” diyerek Hz. Ali’ye “Ya Ali ben ilmin şeyhi-
yim/şehriyim, sen de kapısısın” der. 

Şebeklik ile Kakailik arasında benzeşen yönler: 
Şebekler de Kakailer de Hz. Ali’yi ilah derecesine yüceltirler. 
Şebekler de Kakailer de namaz, oruç, hac gibi ibadetleri tevil ederek 

kendileri inançlarına göre uygularlar. Keza zekât uygulamaları da farklı 
ve tevillidir. 

Her iki Türk İslam kesimde de sakal ve bıyık kesilmesinin günah ol-
duğu inancı vardır. 

Her iki kesimde de eşlerden boşanmak pek nadiren fevkalade hallerde 
görülür ve pek onaylanmaz. 

Her iki kesimde de Pir, Rehber, Hizmetçi, Kapıcı gibi 12 dinî hizmet 
mertebeleri vardır. 

Her iki kesimde de üçleme, Allah Muhammed Ali zikir ve dualarda 
muhakkak yer alır. 

Her iki kesimde de Muharrem ayının ilk on günü matem dönemidir ve 
Muharrem Orucu tutarlar. 

Şebek inançlı Müslüman Türk kesimin inancında içki içmek yer alabi-
lirken hatta dinî uygulamanın bir parçası iken Kakai inançlı Müslüman 
Türk kesimde içki haramdır. 

Şebeklerde “günah itirafı” ve “Pir-Şeyh, Baba’nın günahı af etme inanç 
ve uygulaması varken Kakailerde böyle bir inanç ve uygulama yoktur.” 

Şebeklerdeki “Kutsal Yılbaşı” inanç ve uygulamaları Kakailerde yok-
tur76. 

Mavililer/Maviler/Mavullular: Bu adlandırma Telefar Türkmenleri 
içindir. Şii-Bektaşi inançlı Türkmenlerin bu bölgedeki adıdır77. 
                                                           
75 Doğan Kaplan, a.g.e. 
76 Doğan Kaplan, a.g.e. 
77 Ekrem Pamukçu-Habib Hürmüzlü, Irak’ta Türkmen Boy ve Oymakları, Global Strateji 
Enstitüsü, Ankara, 2005, s. 55. 
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Sonuç: 

Biz bu çalışmamızda Bektaşiliğin yanı sıra Kakailik, Nusayrilik, Ehl-i 
hak, Tayefesân, Ali’l İlahî, Göranlık, Kızılbaşlık/Alevilik, Şebeklik, Mavı-
lı/Mavili gibi isimlerle tanınan toplumların inançları üzerinde durduk. 

Bu çalışmamızda; Kakailer’e (ibadet, oruç, salâvat, zekât, küfür, ru-
hanî mertebeler, kılık, keşif gecesi, toplu yemekler, bayramlar) gibi ko-
nular itibariyle değinip Kakai-Bektaşi inanç karşılaştırmasını,  

Nusayrilere (tenasüh, hulul, Ehl-i Beyt, köken, Meclis adabı, içki, iba-
dette gizlilik, kılık-bıyık, şeytan anlayışları) gibi konular itibariyle değinip 
Kakai-Nusayri inanç karşılaştırmasını, 

Kızılbaşlık/Alevilik (Ehl-i Beyt, Vahdet-i Vücut anlayışı, kılık-taç, bı-
yık, sakal, inanç içi kademeler ve eğitim şekilleri, buyrukları, Oruç, Te-
valla-Teberra anlayışları) gibi konular itibariyle değinip Kakai-Kızılbaş-
lık/Alevilik inanç karşılaştırmasını, 

Şebekler (Hulul, tenasüh Kur’an-ı Kerim, ahiret günü, Uluhiyet, kılık-
bıyık, üçleme, cem-cemaat, oruç, zekat, hac, rızalık almak, kutsal yılba-
şı) gibi konular itibariyle değinip Kakai-Şebek inanç karşılaştırmasını 
yapmaya çalıştık. 

İnanç verileri bakımından konuya bakılınca karşılaşılan durum şu-
dur: 

Çalışmamızın merkezine aldığımız Bektaşilik Anadolu’da doğup Ana-
dolu’da gelişip şekillenip ve tamamen Anadolu coğrafyası ile sınırlı kal-
mazken yakın Orta Doğu’nun ilgili ülkelerinde inanç sahnesine de çık-
mış oralarda da varlığını bir şekilde sürdürmüştür. Bu itibarla mesela 
Irak’ta Batıni İslamî yapılanmaların Anadolu’dan etkilenmiş olmaları 
üzerinde durmak, Bektaşiliğin benzeri inanç kesimleri ile aralarında or-
ganik bağ aramak kadar, Bektaşiliğin bizzat o coğrafyalardaki varlığı da 
bir gerçektir. 

Bektaşiliği etkileyen tarihî ve sosyo-kültürel olayların hepsi bölgedeki 
diğer Bâtıni-İslamî kesimlerin de oluşmasında etkili olmuştur. Bu nokta-
da yapılanmaların karşılıklı etkisinden ziyade doğuş sebeplerinin ortak 
olduğu gerçeği öne çıkmaktadır. 

Bölgenin Bâtıni inanç yapısını, göçlerle bölgeye getirilen ve bölgede 
geçmişte var olan inançlarla birlikte daha ziyade İslam’ın Şii-Caferi anla-
yışı etkilemiş ve bu anlayışın kurumları incelenilen inanç kesimleri ara-
sındaki ortak paydayı oluşturmuştur. 

Özetle Alevilik-Bektaşilikte Ulûhiyet, Hulul/Tenasüh, Velayet, Cemde 
İtiraf/Günah Çıkarma, Rızalık Alma, Ahiret İnancı, Reankarnosyon, Do-
na Girme, İstimdat/Ondan Niyazda Bulunmak vardır. Hac, Oruç, Zekât, 
Kelime-i Tevhit, Salâvat, Kurban ve Namaz yer be yer ve tevilli olarak 
vardır. 

Giriş kısmında da belirtmeğe çalıştığımız gibi konuyu seçiş sebepleri-
mizin arasında emperyalizmin bölgeye yönelme ihtimalleri karşısında 
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halk bilim verilerinin kültür stratejisine neler söyleyebileceğini dile getir-
mekti. 

Bölgede Güney Azerbaycan, Kuzey Irak ve Doğu Anadolu ağırlıklı ol-
mak üzere ciddi bir Bâtıni inanç potansiyeli vardır. Bu bölge Suni Os-
manlı Türklüğü ile geçmişte inanç merkezli bir ihtilaf yaşamıştır. Bu böl-
ge büyük ölçüde Safavi Türk kültür coğrafyası olmakla beraber bize göre 
bölgenin tarihi arka planında kuzeyde Akkoyunlu ve güneyde Karako-
yunlu Türk kültür coğrafyası vardır. Bu coğrafyanın bir kısmı İran İslam 
Cumhuriyetinin siyasi sınırları içerisindedir. Bu devletin resmi mezhebi 
için Şii Caferi İslam denilebilir iken, bu mezhebin anılan bölgedeki inanç 
etkisi de bilinirken, bölgedeki inanç coğrafyasının farklılığı da bir gerçek-
tir. 

İran Dinler Arası Diyalog Merkezi’nin İslam içi inanç kesimleri seksi-
yonunun bu inanca bakış açısı “onlara ilkin Şii-Caferi İslam’ı öneriyoruz, 
sonra istemezlerse İslam’ın istedikleri dört mezhepten birini seçebilecekle-
rini belirtiyoruz. Daha sonra da İsevî ve Musevî misyonerlere karşı uyarıp 
inançlarında serbest olduklarını belirtiyoruz” şeklindedir. 

İnanç yapısı bakımından büyük ölçüde Şii-Caferi Türk İslam yurdu 
olan Azerbaycan’ın, büyük nispette Şii-Caferi inançlı İslam Türk olan ül-
kesinin güneyine ilgisiz kalmazken Bâtıni inançlı Türk İslam kesime yö-
nelik özel bir stratejisinin olduğunu gösteren bir amere yok gibidir. 

Süper güç etnisiteden yana olan ulus devlet karşıtı tavrını Irak’ta ser-
gilemiş ve Irak’ın fiilen bölünmesini ana dil ve mezhep farklılığından ha-
reketle uygulamasında tescil etmiştir. Bu siyasi tercihin yansımaları 
Türkiye’de de hissedilmeğe başlanılmıştır. 

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ortam gelişme seyri ve tarafların 
tercihi bakımından bir dönemin Safevî-Osmanlı ilişkilerinin arifesini ha-
tırlatmaktadır. Emperyalizm 600 yıl evvel olduğu gibi Türk milletini İsla-
mi algılayış farkından hareketle ihtilafa düşürüp kendini kesen kılıç du-
rumuna sokmaktadır. 

Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Türk yönetim dönemlerinin mimari 
mirası üzerinde durulmuş, edebi ürünlerinden günümüze gelenler ince-
lenebilmiş78. Ancak bu Türk devletlerinin inanç mirası ile Türk kültür 
coğrafyasının bu bölgede halen yaşamakta olan izleri arasındaki bağı ye-
terince incelenememiştir. Heterodoks İslam’ın yeterince sistematik olma-
yışı daha çok mitolojik ve sözlü temele dayanan bir inanç mozaiği oluş-
turması79 Alevî-Bektaşî teolojisi sırlılık ve kapalılığı giderek güçlendir-
miştir. Sadece bir cem ayininde 12 kişinin görevlendirilmesi, bunlardan 
birisinin kapıcı türünden bir statü işgal etmesi açıklık ve dışa yansımaya 
                                                           
78 Ahmet Büyükkaş, “XVI. Yüzyıla Kadar Azerbaycan Edebiyatı Emir Hideyatull’lâh Divanı”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ekim 2009, S. 182, s. 205-217. 
79 Serdar Erkan, “Hoca Ahmet Yesevî ve Türk Düşünce Tarihi İçerisindeki Yeri” Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Haziran 2009, S. 180, s. 47-65. 
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bir tepki olarak düşünülebilir80. Bu inanç kesiminin varisinin Türk kül-
türlü halklar olmasına ve canların dışa kapalı olmalarına rağmen bu 
alanda batılı oryantalistlerin çalışmaları Türk kültürlü halklardan çok 
daha fazladır.  

Yapılacak çalışmalar yapılmış olanların yanında kıyaslanamayacak 
kadar çoktur. 

Kaynakçalar 

Babacan, İsmail, “İran Türkleri Arasında Yaygın Bir İnanç: Ehl-i Hak 
ve Kutsal Kitapları Bayrak Kuşçuoğlu’nun Kelâmları”, Hacı Bektaş Velî 
Araştırmaları Dergisi, Bahar 2005, S. 33, s. 213-231. 

Bardakçı, Cemal, Alevilik-Ahilik-Bektaşilik, Ankara 1950. 
Bayatlı, Necdet Yaşar, “Kerkük-Dakuk’ta Bir Bektaşî Tekkesi: Dede 

Câfer Tekkesi ve Ritüelleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma 
Dergisi, Güz 2008, S. 47, s. 137-155. 

Büyükkaş, Ahmet, “XVI. Yüzyıla Kadar Azerbaycan Edebiyatı Emir 
Hideyatull’lâh Divanı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ekim 2009, 
S. 182, s. 205-217. 

Çetinkaya, Nihat, Kızılbaş Türkler, Tarihi Oluşumu ve Gelişimi, Ekim 
2004. 

Doğanbaş, Muzaffer, “Alevî-İslâm Anlayışında Tevela, Teberra ve Met-
hi Kavramları Üzerine”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2001, S. 
19, s. 33-39. 

Erkan, Serdar, “Hoca Ahmet Yesevî ve Türk Düşünce Tarihi İçerisin-
deki Yeri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Haziran 2009, S. 180, s. 
47-65. 

Fığlalı, Ethem Ruhi, Türkiye’de Alevilik-Bektaşilik, İstanbul, 1991, s. 52. 
Güzel, Prof. Dr. Abdurrahman, “Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Veli, Yu-

nus Emre ve Kaygusuz Abdal’da Dört Kapı Kırk Makam”, Türk Kültürü ve 
Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Dergisi, Bahar 2007, S. 41, s. 19-160. 

Güzel, Prof. Dr. Abdurrahman, Ahmed Yesevî’nin Fark-nâmesi’ni Üze-
rine Bir İnceleme, 2. Baskı, Ankara, 2008. 

Güzel, Prof. Dr. Abdurrahman-Kalafat, Dr. Yaşar, “Halk Kültürü Milli 
Mücadele Bağlantısı”, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele, I. Uluslara-
rası Halk Kültürü Sempozyumu, (19-22 Temmuz 2005), Erzurum. 

Kalafat, Yaşar, “Halk İnançlarında Helalleşmek-Haklaşmak” Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Ocak 2001, s. 34-36. 

Kalafat, Yaşar, “Pinyaniş ve Ertuşi Türk Aşiretlerinde Karşılaştırmalı 
Halk İnançları”, Prof. Dr. Mehmet Eröz Armağanı, 2009 Türk Dünyası 
Araştırmaları (baskıda). 
                                                           
80 Orhan Türkdoğan, “Alevî Bektaşilerde Norm ve Düşünce Dağılımı”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Ocak-Şubat 2005, S. 154, s. 11-25. 

146



YAŞAR KALAFAT / BEKTAŞİLİĞİN YAKIN ORTADOĞU TÜREVLERİ 25 

Kalafat, Yaşar, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları III-
IV, Berikan Yayınları, Ankara, 2007, s. 503-522. 

Kalafat, Yaşar, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları IX-
X, Berikan Yayınları, Ankara, 2007, s. 200-219. 

Kalafat, Yaşar, Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II, 
Berikan Yayınları, Ankara, 2007, s. 354-370. 

Kaplan, Doğan, Buyruklara Göre Kızılbaşlık, Selçuk Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimleri Anabilim Dalı, Kelam Bilimi 
Dalı, Doktora Tezi, Konya, 2008. 

Onat, Hasan, “Kızılbaşlık Farklılaşması Üzerine”, İslamiyet, 2003, S. 
3/VI, s. 111-119. 

Pamukçu, Ekrem-Hürmüzlü, Habib, Irak’ta Türkmen Boy ve Oymak-
ları, Global Strateji Enstitüsü, Ankara, 2005. 

Roemer, Hans R. - Çev. H. Yıldız, “Kızılbaş Türkmenler: Safevî Teok-
rasisinin Kurucuları ve Kurbanları”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî 
Araştırma Dergisi, Yaz, 2006. 

Saidi, G.H., Ilhıcı, Tahran, 1964. 
Selçuk, Ali, “Evci Alevilerinin Ölüm İle İlgili İnanış ve Uygulamaları”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ocak-Şubat 2009, S. 178, s. 101-
110. 

Şahin, Ali Rıza, “Muhammed Ali Cemaatinde Abdal Musa Cem Erkâ-
nı”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2008, S. 23, s. 181-236. 

Türkdoğan, Orhan, “Alevî Bektaşilerde Norm ve Düşünce Dağılımı”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ocak-Şubat 2005, S. 154, s. 11-25. 

Türkdoğan, Orhan, “Erzincan Yöresi Alevileri”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Şubat 1999, S. 118, s. 9-24. 

 
 
 

147



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

Sayı: 184                Şubat 2010 

 
 
 
 
 
 
 

KIYAMET KONULU TARİHİ BELİRSİZ BİR MESNEVİ: 
DESTÂN-I ARASÂT 

Yrd. Doç. Dr. Abid Nazar MAHDUM* 

Öz 

Eski Anadolu Türkçesi sahasında yazılmış küçük bir risale olan Des-

tân-ı Arasât’ta kıyamet günü ve mahşer meydanında olacak hadiseler 

anlatılmaktadır. Makalede bu metnin transkripsiyonu yapılmış ve gerekli 

görülen kelimelerin karşılıkları verilmiştir. Metin, çeşitli yönlerden incelen-

miş, söz konusu risale ve konusu hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Mahşer, Eski Anadolu Türkçesi, Destan, Kıyamet. 

Abstract 

An Undated Masnavi About The Doomsday: Dastan-ı Arasat 

The Dastan-i Arasat is a pamphlet written in Old Anatolian Turkish 

on The Judgment Day (Qiyamah) and what will happen to people as-

sembled that day on the Plain of Mahshar. In this paper the author gives 

an overview on the issues related to the subject of the pamphlet and its 

comprehensive description. The paper also provides full transcription of 

the work and supplies it with author’s commentaries. 

Key words: Plain Of Mahshar, Old Anatolian Turkish, Dastan, Judg-

ment Day (Qiyamah). 

‛ArasÔātın kelime manası, arsanın cemi ve kıyamet sahrası, mahşer 

sahrası, meydanı (müfred manasında cem) şeklinde anlatılmaktadır1. Gı-
yasu’l-lugat’ta2 ise şu şekilde bildirilir: “Kıyamet manasına geldiği de 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi. 
1 M. Muin, Ferheng-i Fârsî, Tahran 1371, s. 2288. 
2 Gıyaseddin Muhammed bin Celaleddin, Gıyasu’l-lugat, Tahran 1362, s. 578. 
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kaydedilmiştir”. İskender Pala, “Edebiyatta mahşer, hesap günü ve deli-
lik mefhumlarıyla birlikte kullanılır” der3. 

Makalemize konu olan metnin ilk beyti, aslında başlık da sayılabilir. 
Beytin vezninin bozuk, kafiyesinin uyumsuz oluşu da bunu destekle-
mektedir. Buradan hareketle metni “Destān-i ‛ArasÔāt” şeklinde adlandı-

rabiliriz. Metnin “destan” olarak değerlendirilmesi, bir vakanın uzunca 
anlatılması hikâye edilmesi sebebiyledir. Aslında burada, geçmiş değil, 
gelecekte olacak olan bir hadise anlatılmaktadır. Şemsettin Sami, desta-
nı “Bir vak’a veya hâli hikâye eden âmiyâne manzume”4 şeklinde tarif et-
mektedir. Burada “âmiyâne manzume” ifadesiyle destan türünün daha 
çok halk edebiyatında işlendiğine işaret ediliyor olsa gerek. Ancak klasik 
Türk edebiyatında da bu türün var olduğunu biliyoruz. Tâhirü’l-Mevlevî 
de bu konuda şöyle der: “‘Destan’ kelimesini divan şairleri de kullanmış-
lar, aruz vezniyle yazdıkları manzum hikayelere ‘dâstân’ tabir etmişler-
dir… Divan şairlerinin ‘dâstân’ı, ale’l-ekser mesnevi şeklinde yazılırdı. 
Halk şairlerinin ‘destan’ı ise ‘dörtleme’ denilen şekilde ve ekseriya ‘altı-
lı+beşli’ hece vezninde tertib edilirdi”5. Halk şiiri normlarıyla hece vezni 
kullanılarak dörtlüklerle yazılan destan şeklindeki manzumelerde, kıya-
met konusu da dahil olmak üzere farklı konuların işlendiğini görüyoruz. 
Kıyamet konusunu işleyen bu tür destanlara örnek olarak Muhammed 
Lutfi’nin “Kıyamet Destanı” adı altında yazdığı manzumeyi zikredebiliriz6. 

Metnimiz, klasik edebiyat normlarına uygun olarak mesnevi nazım 
şekliyle ve aruz vezninin fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmıştır. An-
cak kullanılan dil, üslup ve anlatım tarzı metnin yazarının klasik edebi-
yat kriterlerini tam olarak yerine getirebilen bir şair olmadığını göster-
mektedir. Vezindeki bozukluklar, imla hataları ve edebi sanatlara pek 
başvurulmaması gibi hususlar, bunu göstermektedir. Burada sade bir 
dil ile fazla estetik ve sanat kaygısı güdülmeden yazılan destanın gayesi, 
halkı bilgilendirmektir. Ahiret gününe inanmak, imanın şartlarından 
olup söz konusu metinde de kıyamet gününde olacaklar anlatılmaktadır. 
Mesnevinin yazıldığı Osmanlı sahasını göz önüne alarak, İslam âlimleri-
nin bildirdikleri istikamette hadis-i şerifler ile iman ve itikat bilgilerini 
anlatan diğer bazı eserlerin, metnimizin kaynağını oluşturduğunu söyle-
yebiliriz. Ancak, muhtevada dikkati çeken bazı hususlar, konumuz olan 
metni, yani “Destān-i ‛ArasÔāt”ı yazan kişinin ilmi seviyesinin çok ileri ol-

madığını düşündürmektedir. Mesela Cehennem tabakalarının kaynak-
larda genel olarak bildirilenden çok farklı anlatılması bu kuşkuyu arttır-
maktadır. Elbette bu hususta farklı rivayetler nakledilmiş olabilir. Ancak 
                                                           
3 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara 1990, s. 37. 
4 Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1989, s. 598. 
5 Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı, İstanbul 1973 (2. bsk. 1984), s. 34. 
6 Muhammed Lutfi, Hulâsâtü’l-Hakâyık, İstanbul 2006, s. 640-651. 
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bu bilgilerin bir hayli farklı anlatılması, bu konuda biraz dikkatli olmayı 
gerektirmektedir. Zaten metnin yazarının ilmi vasfı bilinen biri olmama-
sı, muhtevaya daha dikkatli yaklaşılmasını gerektirecektir. Ancak bizim 
yapacağımız inceleme metnin dil ve edebi malzemesi olması hasebiyle 
metindeki dini bilgileri incelemeyi ehline bırakıyoruz. 

“Arasat Destanı”nın böyle bir konuda halkı bilgilendirmek için, hatta 
mevlid okuma geleneğine de uygun olarak meclislerde okunmak üzere 
yazıldığını düşünüyoruz. Son kısımda geçen 

derdiñe dermān ola çün MusÔtÔafā 

vir sÔalevāt kÔarışasın ol sÔafa 

şeklindeki beyitte, salevat getirmek için yapılan davetin mecliste bulu-
nan dinleyicilere yönelik olduğunu düşünebiliriz. 

Bu konuyu işleyen çok sayıda esere rastlamaktayız. Bunlar, “Kıyâ-
met-nâme”, “Mahşer-nâme”, “Ahval-i Mahşer”, “Destan-ı Mahşer” gibi 
isimlerle karşımıza çıkmaktadır. Böyle isimler altında çok sayıda yazma 
nüsha da bulunmaktadır. Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, bu tür mesneviler 
hakkında şöyle der: “Ahvâ1-i kıyâmet, mahşer-nâme, âhiret-nâme tü-
ründen mesnevilerde, bazı farklarla kabir azabı, ba’s ahvâli, mîzân, ehl-i 
cennet, ehl-i cehennem, şefâat-i Resulullah ve benzeri konular işlendiği 
gibi ayrıca kıyamet kopmadan önce zuhur edecek alâmetleri anlatan eş-
râtü’s-âa nev’inden manzumeler de yazılmıştır”7. Amil Çelebioğlu, bir 
başka eserinde de 13. asır mesnevileri arasında saydığı Şeyyad İsa’nın 
Ahvâl-i Kıyâmet adlı 343 beyitlik mesnevisinin bu türün ilk örneği olabi-
leceğini şöyle ifade etmektedir: “Konusunu bir hadisten alan bu eser, 
mahşer-nâme nev’inden dini didaktik halk tipi bir mesnevidir. Bu tarz-
daki eserlerin tertip hususiyetini ihtiva eden Şeyyad İsa’nın bu manzu-
mesi, nev’inin ilk örneği olabilir8. Bu konuda yazılmış mesnevilerin kü-
çük hacimli manzumeler olduğu dikkati çekmektedir. Dolayısıyla hep 
mecmuaların içinde yer aldığını görüyoruz.  

Kıyametle ilgili hususların farklı konularda yazılmış olan mesnevilerin 
içinde yer alabildiğine de şahit olmaktayız. Mesela 14. asır Altın Ordu 
(Kıpçak) sahası şairi Hüsam Katib’in 770’te yazdığı Dâstân-ı Cümcüme 
Sultân adlı eserinde dünya, ahiret ve cehennem ahvalinin tasvir edildiği 
belirtilmektedir9. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi bu konuyu işleyen çok sayıda yazma bulu-
nuyorsa da manzume isminde “Arasât” kelimesinin kullanıldığı iki ör-
nekle karşılaştık. Birisi bizim kullandığımız ve Prof. Dr. Osman Sertkaya 
                                                           
7 Amil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzum Dînî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı Araştır-
maları, İstanbul 1998, s. 361. 
8 Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı’nda Mesnevi, İstanbul 1999, s. 39. 
9 Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara, 1986, s. 148. 
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özel kütüphanesinde bulunan bir mecmuanın içindeki metindir10. Diğeri 
de Milli Kütüphanede bulunan ve yazarı bilinmeyen bir nüshadır11. Bu 
nüshanın bizim esas aldığımız metin ile aynı olduğu anlaşılıyor ise de 
bazı eksik ve fazlalıklar yanında iki metnin beyitleri arasında da bariz 
farklar görülmektedir. Bu sebeple iki metin arasında tam bir edisyon kri-
tik çalışması yapmakla metni en doğru şekliyle ortaya koymak bakımın-
dan istenilen neticenin elde edilemeyeceğini düşündük. Ayrıca Milli Kü-
tüphane nüshasında görülen ilave ve çıkarmaların hayli fazla olması, 
asıl yazarın dışında, müstensih veya başka bir kişinin metni kendine gö-
re yeniden işlemiş olabileceğini düşündürmektedir. Başka bir ihtimal de 
öteki nüshanın müstensihinin metinde tasarruf yapmış olabileceği ise de 
bu çok zayıf bir ihtimaldir. Çünkü Milli Kütüphane nüshasında, metin 
uzun olduğu halde yazarın zikredildiği beyit yoktur. Ayrıca metin kurgu-
su ve nazmın işleniş tarzı Osman Sertkaya nüshasında12 nispeten daha 
düzgün gözükmektedir. Her ne kadar metin üzerinde tam bir edisyon 
kritik çalışması yapılmadıysa da iki nüsha karşılaştırıldı ve gerekli yer-
lerde diğer metinden alıntı yapılarak dipnotta açıklama yapıldı. Tarih 
kaydının her iki metinde de bulunmayışı, daha sağlam bir neticeye var-
mayı güçleştirmektedir. Her ne kadar manzumenin yazıldığı tarih bilin-
miyorsa da metnin dil özellikleri, kullanılan kelimeler ve imla hususiyet-
leri, söz konusu destanın 15. veya daha önceki asırlarda yazılmış olabi-
leceğini düşündürmektedir. Özellikle imlada dikkati çeken, Türkçe ekle-
rin ünlülerinin hareke ile gösterilmesi ve diğer bazı kelimelerin yazılışın-
da da bu tip tercihlerin görülmesi, Eski Anadolu Türkçesi edebi dilinin 
daha tekâmülünü sürdürdüğü, imla kaidelerinin tam oturmadığı devre-
leri akla getirmektedir. Manzumede, az da olsa Çağatay Türkçesi özellik-
lerinin de görülmesi, metnin Eski Anadolu Türkçesi devresine ait oldu-
ğunu göstermektedir13. Açıklamalar bölümünde bu konuda örneklere yer 
verilmiştir. 

Milli Kütüphane nüshasında14 aralarda, özellikle son kısımda uzun 
ilavelerin bulunduğunu belirtmeliyiz. OFS nüshasında konu mahşer 
                                                           
10 Destân-ı Arasât, Osman Fikri Sertkaya nüshası, s. 1-17. Destan-ı Arasat yazmasının OFS 
nüshası, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın 1970 yılında antikacı Türkolog Mustafa Kaya-
bek’in dükkanında yaşlı bir adamdan satın aldığı iki yazmadan birinde bulunmaktadır. Yaz-
maların birisi Mevlana Firkati’nin eseri Kırk Sual, diğeri de Eski Anadolu Türkçesi mesnevi-
lerini ihtiva eden bir mecmuadır. Transkripsiyonunu yaptığımız 17 sayfalık metin, bu mec-
muadaki ilk mesnevidir. Transkripsiyonda varak değil sayfa numarası kullandık. 
11 Rivâyet-i Mahşer-i 'Arasât ve Münacât-ı Muhammed Mustafâ (Sallallahu aleyhi vesellem), 
Milli Kütüphane, Arşiv No: 06 mil yz a 3548/, Dvd No: 192, Ypr. 33b-37b. 
12 Osman Sertkaya nüshası, sonraki kayıtlarda “OFS nüshası” veya “OFSN” şeklinde geçe-
cektir. 
13 Bu hususta daha fazla bilgi için bak.: Azmi Bilgin, “Eski Anadolu Türkçesinde Karışık Dil 
Unsurları Taşıyan Eserler ve Dil Özellikleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, sy. 93, Aralık 
1990, s. 63-76. 
14 Milli Kütüphane nüshası, sonraki kayıtlarda “MK nüshası” veya “MKN” şeklinde geçecektir. 
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meydanında olacak hadiselerle sınırlı kalmışken MK nüshasının sonun-
da cennet nimetlerinin de anlatıldığını görüyoruz. OFS nüshasının konu 
bütünlüğü düşünüldüğünde MK nüshasının genişletilmiş müstensih 
nüshası olması ihtimali güçlenmektedir. MKN’da OSN’nın bitiminden 
sonra değil, bu nüshanın sonundan on beş beyit atılmak suretiyle ilave 
yapılmıştır. OFSN’da bu atılan kısımda müellif ismi “Yahyaoğlu” şeklinde 
geçmektedir. Müellif kaydı, isimden önce geçen “bu” kelimesiyle birlikte 
düşünülerek “Boyacıoğlu” şeklinde de okunabilirse de harekeler dikkate 
alındığında bunun, pek doğru bir okunuş olmayacağı görülmektedir. 
MKN’da ise müellif kaydı bulunmamaktadır. 

Son olarak kütüphanesinde bulunan nüshayı çalışmam için bana ve-
ren Prof. Dr. Osman Sertkaya hocamıza teşekkür etmekten mutluluk 
duymaktayım. 

Metin Değerlendirmesi 

Metin, diğer edebi hususlarda çok fazla kıymet arz etmediği gibi vez-
nin kullanımı açısından da çok başarılı sayılmaz. Vezinle ilgili dikkati çe-
ken bazı hususlara, “Açıklamalar” başlığını taşıyan kısımda yeri geldikçe 
temas edilmiştir. Manzumede, Kur’ân-ı Kerîm’den yapılan alıntılar da 
bulunmaktadır. Bu kısımlarda da veznin pek gözetilmediğini görüyoruz. 
Bazı küçük müdahalelerle veznin düzeldiği kısımlar da vardır. Bu vezin 
bozuklukları, belki müstensihin müdahalesiyle meydana gelmiş de olabi-
lir. Mesela 3-35/b’de. “sÔoñra” kelimesi, “sÔoñ” şeklinde yazılırsa, vezindeki 

bozukluk ortadan kalkmaktadır. Mana da değişmemektedir. Mısra, şöyle 
olabilirdi: “Bu didügümden kÔıyāmet sÔoñ kÔopar”. Buna benzer diğer bazı 

örnekler de göze çarpar: 
9-109/a- “Niçeler” şeklinde olan kelime, “niçeleri” okunursa vezin düzeliyor. 
10-129/b- “Tohómını” şeklinde yazılan kelime, “tohmı” yazılırsa vezin 

düzeliyor. 
7-84/b- “AġlamakÔdan”: “AġlamakÔ(dan)” yazılışı, vezni bozduğu gibi 

mana dikkate alındığında da uygun düşmemektedir. “Ağlamak” şeklinde 
yazılırsa vezin düzelmektedir. 

10-128/b- Bu mısrada da “olısardur” ifadesinin sonundaki ek kaldırı-
lırsa vezin düzelmektedir. 

8-100/a- “Öçürmüş(ler)idi”. Burada da çokluk eki atılırsa vezin düzeli-
yor. 

11-141- OFS nüshasında “selāsiller” şeklinde yazılı olup vezni boz-
maktadır. Bu kelime, MK nüshasına göre “selāsil” olarak yazıldı. Böylece 
vezin düzelmiş oldu. 

12-150/b- Bu mısrada “çünki” kelimesi “çün” yazılarak vezin düzelti-
lebilirdi. 

Metinde mana düşünüldüğünde farklı okunması uygun olan bazı ke-
limeler, anlama bağlı olarak yazılışından farklı okunduğunda bu defa ve-
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zinde sekte meydana getirmektedir. Bu tür durumlar, metni okumakta 
güçlüğe sebep olmaktadır. Mesela 1-5/b’de “melek” kelimesi, mana 
dikkate alındığında daha uygun bir okuyuştur. Ancak metindeki hareke-
lemeye göre ise “melik” veya “milk” okunması mümkündür. Kelimenin 
“milk” okunması durumunda ise vezindeki aksaklık da düzelmiş oluyor. 
Fakat böyle bir okuyuşta anlam bozulmaktadır. Yahut veznin düzelmesi 
için “melek”ten sonra hareke ile gösterilmiş “ü” bağlacını okumamak ge-
rekiyor. 

Metindeki harekeleme, bazen vezin bakımından doğru olmayabilmek-
tedir. Mesela 8-94/a’da “virile” şeklinde harekelenmiş olan ifade, vezin 
gereği “virle” okunmalıdır. 

Bazı kelimelerde farklı imla kullanılmasının sebebi bu kullanışın ve-
zin icabı olabileceğini düşündürmektedir. Bu gibi hususlara “Notlar” 
kısmında yeri geldikçe temas edilmiştir. Burada da birkaç örnek zikrede-
lim: 

12-151/a- “yine” : (vezin icābı iki y ile “yiæne” şeklinde yazıp uzatılmış) 

9-114- “süreler bölük”: (vav ile uzun okumak için) bölük (hareke ile 
kısa okunuş için) kāfirleri (muhtemelen vezne daha iyi uydurmak için bi-
rincisinde uzun ikincisinde kısa okunmuş) 

10-123/b- “zíre” : (ziærā olan kelime kafiye zoruyla h ile yazılmış). 

12-151/a- “yine” : (vezin icābı iki y ile yazıp uzatmış) geldük biz kÔıyā-

met hÔāline 12-151/b- gey kÔulakÔ vur rāviælerüñ (y’siz “rāvi” şeklinde hareke 

ile yazmış) kÔāline. 

Az da olsa metinde küçük edebi çabalar göze çarpar. Mesela 6-78/’de 
beytin kafiyesi cinas ile sağlanmıştır. Ancak aynı şekilde birçok yerde 
kafiye bozukluklarını da görmekteyiz. 1-6/b’de olduğu gibi. Bazı yerlerde 
kelimenin asli şekli yazıldığında kafiyede problem olmayacağı ortada 
iken kelime mahalli telaffuzu ile yazılarak düzgün kafiye elde etme, 
önemsenmemiş görünmektedir. 2-14: (şāz-āzād kafiyesi). 

Bu tip metinlerde olağan saymamız gereken bir husus da tekrarlar-
dır. Burada bir iki yerde mısra tekrarı göze çarpmaktadır: 

9-115/b- (tekrar mısra, krş. 15. beyit); 14-176/b-174. beyitle bir keli-
me farkıyla mısra tekrarı). 

Açıklamalar: 

Metinde görülen bilinen şeklin dışına çıkan farklı imla şekilleri aşağı-
daki gibi tespit edilmeye çalışılmıştır. Nazım tekniğiyle alakalı görülen 
noktalara da gerektikçe temas edilmiştir. 

Hal ekleri 

Akuzatif 

Akuzatif eki hareke ile gösterilmiş: 
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8-103/a, 12-149/b : külli; 16-206/a: sÔırātÔı; 1-6/b : tÔamuyı ; 5-56/a-

dünyāyı (akkuzatif eki tek ye ile yazılmış) ; 5-54/b, 6-71/b bunı ; 7-
83/a-hóalāyıkÔı ; 7-84/a : kendözini ; 9-105/a : sÔırātÔı ; 10-130/b-hÔakÔkÔ’ı ; 

12-154/a, 14-179/a : bizi ; 14-170/b : İsmā‛il’i ; 5-61/a : yiri ; 5-64/a : 
irāfiæl’i ; 5-65/b : sÔūru ; 7-84/a : kendüzini. 

Akuzatifin normal şekilde y harfi ile yazıldığını da görüyoruz. Mesela : 
1-7/b: tÔamuyı ; 5-56/a : dünyāyı ; 14-170/b : sizi. 

Ablatif 

Ablatif ekinin Çağataycada olduğu gibi -d(i)n şeklinde yazıldığına da 
rastlıyoruz: 

3-38/b : içmedin, yimedin 

Datif 

Datif ekinin h yerine elifle yazıldığı örnekler de vardır: 
9-116/a : aşaġa ; 9-116/b : uşaġa. 

Genetif 

3-28/a : zamānuñ (zamān kelimesiyle genetif eki olan sağır kef arası-
na vav harfi getirilmiştir). 

İyelik 

Hareke ile gösterilmiş: 
17-210/a : sÔuçı ; 6-66/b : ehli; 8-93/a : hóayrı ; 9-112/a : ferişteleri ; 

15-187/b : hÔabiæbi. 

Şahıs eki 

Bazı yerlerde nazal n ile yazılmamış: 
2-23/b : -mı sın ; 7-91/b : olmayasın ; 17-209/b : kÔarışasın ; 14-

173/b : bekleyensin. 
“Küllü”, hareke ile ve 2. çokluk şahıs ekiyle ayrı yazılmış: 
14-177/b : küllüñüz.  

Çokluk Eki 

1- Lam harfi, çift değerli (şedde ile) yazılmış: 
1-8/b : kÔulları ; 11-141/a : selāsiller 

2- Çokluk eki lam, güzel he ve re ile yazılmış: 
13-168/b : bulara  

-lık isimden isim yapma eki  

Bu ekin de lam harfi şeddeli olarak yazılmış şekline rastlıyoruz: 
7-90/a-b : yıllıkÔ. 

-lık eki, aynı fonksiyonda bir başka ekin üzerine getirilmiştir. Türkçe-
deki lık lik ekine karşılık olan Farsça –iæ ekinin burada hareke ile göste-
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rildiğini, yani (zārılıkÔ) şeklinde kısa ünlü ile yazıldığını görüyoruz. Bunu 

da Türkçeleşmeye örnek olarak zikredebiliriz: 
13-166/b , 15-185/b : zārılıkÔ. 
9-109/b : zārı (zāriæ olan kelimenin sonunda y yazılmayıp hareke kul-

lanılmış). 

Gerundium 

Gerundium eki hareke ile gösterilmiştir: 
5-61/b : tÔayayı 

Gerundium ekinin doğru şekli ile, yani harf ile (y harfi) gösterilmiştir: 
6-77/b : sÔalını 

Bu iki şekli aynı mısrada da görebilmekteyiz: 
9-108/a : segirdi (son ünlü y ile), segirdi (son ünlü hareke ile). 
-madan zarf fiilinin Çağataycada olduğu gibi -madın, -medin şeklinde 

yazılan örnekleri vardır: 
3-38/b : içmedin ; 3-38/b : yimedin 

Görülen geçmiş zaman eki 

Geçmiş zaman eki ünlüsünün hareke ile gösterildiğine çokça şahit 
oluyoruz: 

1-2/a : geldi ; 6-71/b : geldi ; 10-123/b : itmedi ; 8-100/a : kÔılmışlari-

di ; 8-100/b : öçürmüşleridi ; 13-163/a : virdi ; 13-163/b : oldı, kÔurtar-

madı 

Diğer bazı ekler 

14-171/b : dilerise (dile- fiili -r geniş zaman ekiyle yazılırken fiilin ün-
lüsü h harfi ile belirtilmiş). 

6-77/b : yürümezØdi (olumsuzluk ekinin z‘si zel harfiyle yazılmış), 

11-132/a : kÔıla (alışılmamış şekilde elif harfiyle yazılmış) 

İşaret zamiri 

“Bu” işaret zamirinin ünlüsünün hareke ile gösterildiği örneklere 
rastlıyoruz: 

12-148/a , 14-172/a : bu ; 13-160/a ; 15-188/b : bugün. 

İmek fiili 

3-33/a : varısa (bitişik yazılmış olup “var” kelimesi elifsiz, “ise” keli-
mesi de y ile yazılmıştır) ; 3-33/b : varısa (bitişik yazılmış olup “var” ke-
limesi elifli, “ise” kelimesi de y siz yazılmıştır. Ancak y sesi hareke ile 
karşılanmıştır). 

12-152/b : itdügüdük (imek fiili ü ile yazılmıştır). 

ve Bağlacı 

ve bağlacı hareke ile gösterilmiştir: 
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4-44/a : māl ü milk ; 4-51/a : maġrib u maşrikÔ ; 5-53/b : ay u yılduz; 

5-57/b : öñ ü soñ ; 15-185/b, 16-205/a : hóāsÔ u ‛ām ; 16-205/a : bay u 

yohósul ; 16-207/a : hÔūr u hÔulle tÔāhir u tāc u burākÔ. 

ki Bağlacı 

8-97/b : ne ki (ki bağlacı h ile yazılması gerekirken y ile yazılmış. dü-
şük bir ihtimalle kelime neñiæ olabilir). 

Edatlar 

“Ne” soru edatının son ünlüsü hareke ile yazılmış: 
6-67/b ; 16-203/a : ne. 
Diğer bazı edatlar için de şu farklı imlalar göze çarpmaktadır: 
9-105/b : gibi (son ünlü hareke ile) 
16-206/a : şevkÔile (bitişik yazılmış), 16-206/b : cevkÔile (bitişik yazıl-

mış) 

Tamlamalar 

Tamlamanın yanlış imla ile, yani harf ile (y ile) gösterildiğine şahit 
oluyoruz: 

1-2/b 4-46/a : şāh-ı ; 3-29/b : tÔūl-i ; 15-188/b : belā-yı . 

Çok az görülen bir tamlama şekli olan Arapça-Türkçe tamlama da gö-
rülmektedir: 

11-131/a : küll-i bunları. 

Ses değişmeleri 

i-e değişikliği: 

4-42/b : ikeleyin = ikileyin (i harfi h ile karşılanmış, bilinen şekli y ile) 
; 14-180/a : ike = iki (i harfi h ile karşılanmış, bilinen şekli y ile); 5-59/a: 
yiñe = yiñi. (Kelimenin sonunda h yazılıp kef harfinin altına esre konma-
sı, telaffuz hususunda bir tereddüdün bulunabileceğini akla getiriyor). 

t-d değişikliği: 

7-89/b : dün (Genel imlası: tün) ; 10-130/a : yeddügüne (dal şedde 
ile yazılmış. normal imla: yetdügüne). 

k/g-v değişikliği: 

10-128/a : evsük=eksük. 

Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde imla hatası 

“Mustafā” kelimesinin son sesi, elif-i maksure şeklinde (y) ile yazılma-
sı gerekirken elif ile yazılmıştır: 1-11/a; 6-68/a; 6-76/a; 15-185/a; 15-
190/a; 15-192/a; 15-194/a; 15-195/a; 16-196/a; 16-199/a; 16-204/a; 
17-209/a; 17-214/a. 
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Bazı kelimelerde ise bunun aksine elif ile yazılması gereken kelime y 
ile yazılabiliyor: 15-193/a : nidā (elifle yazılan kelime, burada y ile yazılmış). 

1-2/a hóatruma: (“hóātÔıruma” şeklinde yazılması icap eden kelime, elif-

siz ve tı yerine te ile, “hóatruma” olarak yazılmıştır. Bu yazılış, vezindeki 

bozukluğu tamamen olmasa da düzeltmiştir) ; 1-4/a : mahólūkÔāt: (vav’sız 

yazılmıştır). ; 1-5/b : ādem : (Dal ve mim harfleri arasında he harfi yazıl-
mış) ; 1-11/b : kÔāf: (kÔaf şeklinde kısa, yani elifsiz yazılmıştır) ; 2-15/a : 

āzØād : (z yerine zel ile yazılmış. Krş. 1-7/a: bezedi) ; 2-24/a : sü’āl (keli-
menin vav harfi hareke ile gösterilmiş) ; 3-28/b : dünye (vezin icabı 
“dünyā” şeklinde elifle değil, kısa okunacak şekilde güzel h ile yazılmış-
tır) ; 3-28/b : kÔāżı (“kÔāżiæ” kelimesi y’siz kısa okunacak şekilde yazılmış-

tır). 3-29/b : diæn (kelime, kısa okunacak şekilde y’siz yazılmıştır) ; 3-

30/a ; 3-32/a : piær : (Kelimenin y harfi hareke ile gösterilmiştir) ; 3-30/b 

: cüvān: Türkçe’de “civān” olarak telaffuz edilen ve farsça aslı “cevān” 
şeklinde olan kelime, ötre ile “cüvān” okunacak şekilde harekelenmiştir) 
; 3-31/b : sermayā (“sermāye” olarak yazılması gereken kelime, ilk mıs-
radaki “hayā” kelimesine kafiye yapılmak için “sermayā” şeklinde yazıl-
mıştır) ; 3-36/a ve 3-37/a : isrāfiæl (“isrāfil” şeklinde kısa yazılmıştır) ; 4-

40/a : hÔavāyiş : (“hóvāhiş” yazılmak istenmiş olabilir). 4-49/b : hóuz (hóud 

kelimesinin d harfi z olarak yazılmış) ; 12-144/b : hóuzØ: (Burada ise zel ile 

yazılmış : hóud-hóod > hóozØ-hóuzØ). 5-55/b : çār (Kelimenin aslı çehār olup 

halk arasında “çār” şeklinde telaffuz edildiği görülmektedir. Bu kelime 
diğer MK nüshasına “çarh” şeklinde düzeltildi) ; 5-56/b : bünyātı (bünyā-
dı) ; 7-82/b : giryān (“gir” hecesi, y ile yazılmıştır. Kelimenin aslında bu 
hecede y yoktur) ; 12-151/b : rāvi (“rāviæ” kelimesi, y’siz “rāvi” şeklinde 

hareke ile yazmış). 5-59/b : üstāz (Keskin z ile yazılmış. Zel ile yazılması 
lazım.) ; 7-91/b : hÔazer (zel harfi ile yazılması gerekirken keskin ze ile ya-

zılmış). 8-102/b : hec (“hiæç” olmalı,) ; 9-111/b : ġıdāmı (“ġızØāmı” olması 

lazım). 10-120/b : nāmus (“nāmūs” olması gereken kelime, vezin ve kafi-
ye zoruyla kısa okunacak şekilde vav’sız yazılmıştır). 10-123/b : ziære 

(“ziærā” olan kelime kafiye zoruyla h ile yazılmış) ; 10-125/a : zāni (“zāniæ” 
olması gereken kelime, belki vezin icabı y’siz, hareke ile kısa yazılmış) ; 
10-125/b : fāni (“faniæ” kelimesi belki önceki mısrada geçen “zāni” şeklin-

de yazılan kelimeye uygun olarak kısa yazılmış) ; 10-127/a : āżarlayan 
(kelimenin doğru yazılışı: “āzārlayan”, dat ile ve elifsiz hareke ile yazıl-
mış) ; 11-135/a : dere (son ünlü h ile değil hareke ile) ; 11-135/b : ‛āsÔı 
(y’siz kısa yazılmış, “‛āsÔiælere” olması lazım) ; 11-136/a : zebāni (Kelime, 

“zebāniæler” olmalı. Harekeli kısa yazılmış) ; 11-137/b : kÔıyāsÔ (sin ile değil 

satla yazılmış, “kÔıyās” olmalı) ; 13-160/b : dert (aslı “derd” olan kelime, t 

ile yazılmış, Türkçeleşme örneği) ; 13-163/a : tÔufān (“tÔūfān” olan kelime, 

vav’sız, yazılmıştır) ; 14-170/b : İsmā‛il’i (“isma‛iæl” olmalı, kısa yazılmış,) ; 
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16-208/b : dostuñ (dost vav’sız yazılmış) ; 16-208/b : dostuñ (dost vav’-
sız, yazılmış). 

Türkçe kelimelerde imla hatası 

a- Farklı harf ile yazılan kelimeler: 

Od/Ot Kelimesi: Kelimenin dal ile değil, te harfi ile “ot” şeklinde ya-
zıldığı görülmektedir: 10-126/b, 10-128/b, 11-134/a, 11-135/a, 11-
136/a, 11-138/a, 11-141/a. 

Dal harfi ile yazılan örnekler: 10-121/b, 10-122/b, 7-85/b, 11-
131/a, 11-141/b, 12-145/b. 

1-7/a : bezedi (z harfi yerine zel harfi ile yazılmıştır). 3-27/b : sözØde 

(keskin z yerine zel ile yazılmıştır). 
5-60/a : topraġı (Tı ile yazılan kelime, t ile yazılmış). 
2-14/a (MK nüshasına göre yazıldığı için metinde 2-14/b) : ġayġu 

(kÔayġu kelimesinin ilk harfi olan kaf harfi, gayın olarak yazılmıştır). 

b- Ünlüsü hareke ile yazılan kelimeler: 

1-12/a : gece kim (iki kelime bitişik yazıldığı için “gece” kelimesinin e 
harfi, güzel h ile değil, hareke ile gösterilmiştir.) ; 4-52/a : yüz: (ünlüsü 
hareke ile yazılmış); 5-54/a : sÔular (u sesi hareke ile gösterilmiş.) 5-55/a 

: güneşüñ: (vav’sız yazılmış) ; 5-59/a : döşene (vav’sız) ; 6-68/a : tÔoprakÔ-
dan (vav’sız yazılmış) ; 6-68/a : başın (elifsiz hareke ile) ; 6-68/b : yaşın 
(mısrada iki defa geçiyor. Önce elifli, sonra elifsiz. Vezin icabı olma ihti-
mali düşünülebilir.) ; 6-69/b, 14-172/b : bugün, gündür, gününde (gün 
kelimesi vav’sız yazılmış); 7-87/a, 9-107/b : tañrı (son ünlü hareke ile 
gösterilmiş); 9-113/a : yidi (son ünlü hareke ile); 9-114/a : bölük bölük 
(muhtemelen vezne daha iyi uydurmak için birincisinde uzun yani vav 
harfi ile, ikincisinde kısa, yani hareke ile yazılmış); 7-85/b : tÔamu (son 

ünlü hareke ile yazılmış) ; 8-99/b, 10-120/a : tÔamu, tÔamusın (vavsız ha-

reke ile yazılmış); 10-126/a, 10-130/b: tÔamınuñ, tÔamı (Son ünlü hareke 

ile. Genellikle tamu olarak geçer); 7-91/a : kefe (son ünlüyü h yerine ha-
reke ile yazmış); 13-159/b : çokÔ (vav’sız hareke ile); 14-170/a : kendü 

(son ünlü hareke ile); 14-175/a : ulu (son ünlü hareke ile); 14-173/b yo-
lunu : (yolun ünlüsü hareke ile) 14-176/b : sözi (söz vavsız). 

Osmanlı Türkçesinde yazılmayan ses uyumu birkaç kelimede im-
laya yansımıştır: 

14-172/b : gününde (Osmanlıcadaki imlası “güninde”) ; 14-173/b : 
yolunu (Osmanlıcadaki imlası: yolını) ; 14-175/a : ulu (son ünlü hareke 
ile. Osmanlıcadaki imlası: ulı) ; 10-121/b : görüser (“göriser “olsa imlaya 
ve kafiyeye uygun düşerdi). 

Osmanlı Türkçesinde ayrı yazıldığı halde birleşik yazılan kelimeler: 
6-71/b : sizüñiçün; 6-78/b : ölmişiken. 
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METİN 

1-1 bismillāhi’r-rahÔmāni’r-rahÔiæm 
destān-i ‛arasÔāt ve bihiæ nesta‛iæn 

 bu hÔikāyet geldi hóatruma ‛azÔiæm 
kÔahr lutÔfı yaradan şāh-ı kÔadiæm 

 evvel oldur evveliningè hÔaddi yokÔ 
āhóir oldur āhóiriningè ‛addi yokÔ 

 mahólukÔātı yoġ iken var eyleyen 
bangèa tÔapuñ deyi güftār eyleyen 

1-5 yaradandur on sekiz bin ‛ālemi 
döridendür hÔūr u melek u ādemi 

 cenneti yaratdı sÔālihÔler içün 
tÔamuyı yaratdı tÔālihÔler içün 

 cenneti mü’minler içün bezØedi 
tÔamuyı kāfirler içün düzedi 

 viribidi musÔtÒafā’yı dünyāya 
külli kÔulları çalab’a ündeye 

 musÔtÒafā ünledi kÔulları hÔakÔ’a 
kimi döndi kimisi tÒutdı yakÔa 

1-10 kimisi uydı kimisi uymadı 
diæn-i iæslām’un kÔokÔusun tÒuymadı 

 ol iki cihān güneşi musÔtÒafā 
‛āleme rahÔmet olan kÔāf’dan kÔāf’a 

 ol gece kim varmşidi mi‛rāca 
gökleri seyr eyledi uçdan uca 

 tÒamuyıla uçmaġı gördi ‛ayān 
gelicek esÔhÔābına kÔıldı beyān 

2 cenneti şerhÔ idicek şāz oldılar 
ġayġudan ġusÔsÔadan āzād oldılar15 

2-15 tÒamuyı vasÔf idicek aġlaşdılar 
zārılıkÔ kÔılup yürek tÔaġlaşdılar16 

 ben dahóı vasÔf ideyin anı sÔaña 
ger kÔulakÔ açarısañ benden yaña 

 ilk ‛arasÔāt günini söyleyelüm 
yolumuz kÔanda gider diñleyelüm 

                                                           
15 Bu beyit, MK nüshasındaki sıraya uygun olarak yazılmıştır. 
16 Bu beyit, MK nüshasındaki sıraya uygun olarak yazılmıştır. OFSN: tÔaġladılar. 

160



ABİD N. MAHDUM / KIYAMET KONULU TARİHİ BELİRSİZ BİR MESNEVİ: DESTÂN-I ARASÂT 13 

 ‛arasÔātıñ küccügi ölümdürür 
işbu sözde nasÔiæhÔat delimdürür 

 buña kÔıyāmet-i sÔuġrā didiler17 
köprüdür ilkin buña uġradılar18 

2-20 virelüm hem ol kÔıyāmetden hóaber 
çokÔ hÔikāyet var bu sözde mu‛teber 

 şol gün eger urasın yasduġa baş 
vārisØler mālıñı kÔıla hem tırāş 

 melekü’l-mevt gele cānuñ kÔasÔdına 
azāzil gele iæmānuñ kÔasÔdına 

 ‛aceb āsān vire misin anda.cān19 
kÔurtara mısın ‛āzāzil’den iæmān 

 sın içinde kÔılısarlardür sü’āl 
söyleye misün fasÔiæhÔÔ yā dilüñ20 lāl 

2-25 sınıñı giñideler mi yohósa tÒār 
derece cennet mi ola21 yohósa nār 

 küccük kÔıyāmeti işbudurur didük 
cehd ide gör diæniñi kÔoma gedik22 

3 virelüm ol kÔıyāmetden hem hóaber 
çokÔ hÔikāyet var bu sözØde mu‛teber 

 ol zamānuñ begleri zÔālim ola 
dünye seve kÔāżılar (kÔāżiælar) rüşvet ala 

 kÔılmaya ‛ālimler ‛ilmiyle ‛amel 
yıkÔa23 bunlaruñ dinin24 tÒūl-i emel 

3-30 ol zamānuñ piærleri zāniæ ola 
nev-cüvānlar fāsıkÔ-ı fāniæ ola 

 kÔalmaya hóātūn kişilerde hÔayā 
biæ-hÔayālıkÔ ideler hem ser-mayā (sermāye) 

 piærlere yigitler ‛izzet itmeye 
degme kişi diæn yolunca gitmeye 

                                                           
17 Bu mısra, MK nüshasına göre yazılmıştır. 
18 Bu beyit, MK nüshasındaki sıraya uygun olarak yazılmıştır. 
19 OFS nüshasında silik yazılan kısım MK nüshasına göre okunmuştur. 
20 OFSN : kendü. 
21 OFSN : resūle. 
22 Bu mısra MK nüshasına göre yazılmıştır. Bu mısrada “diæniñi” kelimesi, “diæniñe” şeklinde 
anlaşılmalıdır. 
23 OFSN : buhól. 
24 OFSN : dini. 
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 kÔanda meyhóāne variyse (var ise) hep tÔola 
kÔanda mescid var ise ıssuz kÔala 

 bu hóalāyıkÔ azġunı gümrāh ola 
degmeler varmayısar tÔoġrı yola 

3-35 bir kişi kÔalmayısar hÔakk’a tÒapar 
bu didügümden kÔıyāmet sÔoñra kÔopar 

 pādşāh isrāfil’e emr eyleye 
sÔūruñı ur diyü25 aña söyleye 

 ala ol dem isrāfil sÔūrı ura 
sÔūr āvāzı tÔokÔuna.yir u göge26 

 hep hóalāyıkÔ deng ve de mest ola 
içmedin esrük yimedin bengiæ ola 

 yir yüzinde hep hóalāyıkÔ deng ola 
kiminüñ ‛akÔlı gide kimi öle 

4-40 yinmek içmek añalar ne hÔavāyiş (hóaæhiş?) 
kimesne bulmaya ol dem āsāyiş 

 tÔaġlar aşaġa yıkÔıldı sÔanalar 
gökleri yire döküldi sÔanalar 

 geçe bunuñ üzerine çokÔ zamān 
ikileyin urula sÔūr nāgehān 

 cümle yir ehli gök ehli hep öle 
hÔakÔ te‛ālā bākÔiæ kendüsi kÔala 

 diye kÔanı māl u milk benim diyen 
milk kimüñ imiş gözüñ aç gör beyān 

4-45 li-kÔavlihiæ te‛ālā li-meni’l-mülkü 
el-yevme li’llāhi’l-vāhÔidi’l-kÔahhār 

 bir yile emr eyleye şāh-ı kÔadiæm 
Kim adıdür ol yilüñ riæhÔu’l-‛akÔiæm 

 igne yurdusunca bir eseyidi 
‛ād kÔavminüñ kökün keseyidi 

 ‛arş altında kÔalanı baġluyıdı 
sÔalıvirdi hÔakÔ te‛ālā es didi 

 pādişāh destūr vire ese o yil 
ne şehirler kÔoyısardur ne hóuz il 

4-50 tÔaġları birbirine hem urısar 
yüceleri alçaġa sÔavurısar 

                                                           
25 OFS nüshasında bu kısım silik olduğu için MK nüshasına göre yazılmıştır. 
26 Bu beyit, MK nüshasına göre yazılmıştır. 
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 maġrib u maşrikÔ kÔamusı ola düz 
şöyle düz ola giri kÔalmaya göz 

 yir yüzin pamukÔ gibi hep atısar 
Bir zamān şöyle ısuzlukÔ yatısar 

5 pāre pāre ola gökler söküle 
ay u yılduzlar denize döküle 

 kÔuruya deñizler içinde sÔular 
bunı bilen ādemiæ nice güler 

5-55 güneşüñ ardıyiken yüzi döne 
Çārhó-ı27 felekden miæl kÔadar yire ine 

 hÔakÔ te‛ālā yaradaldan dünyāyı 
zÔāhir edelden bu fāniæ bünyātı (bünyādı) 

 ne kÔadar kim mahólūkÔāt gelmişidi 
öñ ü soñ ölüp türāb olmışıdı 

 titrye yer bunları şöyle ata 
birisin kÔomaya kim yirde yata 

 girü inince döşene yiñi (yiñe ?) yir 
ben dimezem bunı üstāzÔ böyle dir 

5-60 mahólūkÔuñ topraġı ol yire ine 
yiñi yiriñ üzerine ol kÔona 

 bir hÔasÔır gibi bu yiri sÔoyalar 
arş ayaġına tÔayayı kÔoyayalar 

 işid imdi pādişāhuñ kÔudretin 
zØiæ-te‛āl’llāh bilesin hÔikmetin 

 mahólūkÔātıñ kÔamusı ölmişiken 
küllüsi geçüp fenā olmışiken 

 evvel irāfiæl’i dirgüre hóudā 
girü añā rūhÔını kÔıla ‛atÔā 

6-65 lafzÔ-ı kÔudret çün aña emr eyleye 
ur üçünci sÔūru diyi söyleye 

 çün ura isrāfiæl üçünci sÔūrı 
ola yir ehli gök ehli hep diri 

 çünki isrāfiæl sÔūrunı nefhó ide 
ne kim rūhÔ varısa cismine gide 

 musÔtÔafā götüre tÔoprakÔdan başın 
aġlayu ümmet diyü yaşın yaşın 

 gele cebrā’il diye yā musÔtÔafā 
bugün ol gündür ki kÔılasın vefā 

                                                           
27 OFSN : çār. 
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6-70 getüre uçmakÔdan aña hÔülle28 tāc 
şu‛lesine irmeye anuñ sirāc 

 ola miækā’il elinde hÔulle tÔon 
sizüñiçün geldi giyüñ bunı çün 

 ola isrāfiæl elinde bir ‛alem 
anuñ altındaġıya yokÔdur elem 

 ola ‛azrā’iæl elinde bir BurākÔ 
diye yā ahÔmed burākÔdan yaña bakÔ 

 giyüreler hÔulleyi uruna tāc 
vir sÔalevātÔ musÔtÔafāya gövnüñ aç29 

6-75 ahÔmedi ol burāġa bindüreler 
burāġı ‛arşdan yaña döndüreler 

 musÔtÔafā ‛arş gölgesine çün gele 
işid imdi mahólūkÔuñ hÔāli n’ola 

 işid imdi mahÔşer ehli hÔālini 
kimse anda yürümezØdi sÔalını 

 kÔamusı mahÔşer yirirne dirile 
çün hóalāyıkÔ ölmiş iken dirile 

7 emr ola hem cehennem aġzın aça 
mahÔşer ehli üstüne kÔorlar sÔaça 

7-80 Ol odun her birisi tÔaġlar gibi30 
işüdüben ölmedük aġlar gibi 

 güneş ıssısı cehennem heybeti 
kÔaplaya hóalkÔı bularuñ hÔayreti 

 hep hóalāyıkÔ kÔamusı ‛üryān ola 
aġlamakÔdan gözleri giryān ola 

 kÔaplaya hóalāyıkÔı kÔorkÔu deri 
kimse ne ‛avreti bile ne eri 

 yarın kişi kendözini bilmeye 
işi aġlamakÔdan ola hiæç gülmeye 

7-85 ata oġuldan ana kÔızdan kÔaça 
ġiæġurucek tÔamu çün odlar sÔaça 

 kÔavlehū te‛ālā “yevme yefifirrü’l-mer’ü min ahóiæhi31 
ve ummihiæ ve ebiæhi32 ve sÔāhÔibetihiæ ve beniæhi33 li-külli emmri34 

                                                           
28 OFSN : dürlü. 
29 Bu mısra MK nüshasına göre yazılmıştır. OFSN : ol külāh tācı degildür dibāc. 
30 Bu mısra MK nüshasına göre yazılmıştır. OFS nüshasında: degme kÔovuġları (kÔorları ?) ola 
tÔaġlar gibi. 
31 34. ayet, abese suresi. 
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 tañrı kÔāżiæ ola miæzān kÔurula 
varmaġıl miæzān kÔatına kÔurula 

 kÔuralar35 cehennem aġzına sÔırātÔ 
niçelere deger eylükden berāt 

 ola kÔıldan inçe kÔılıçdan iti 
kÔarañu dünden kÔarañusı kÔatı 

7-90 biñ ola yokÔuşı biñ yıllıkÔ iniş 
ola biñ yıllıkÔ düzi şöyle dimiş 

 terāzūnuñ kefesi dünyā kÔadar 
varıcakÔ utanmayasın36 kÔıl37 hÔazØer 

8 niçelerüñ aġır gele yazuġı 
bunda ma‛sÔıyyet idindi azıġı 

 niçelerüñ hóayrı aġır geliser 
pādişāhdan hÔūr-ı cennet alısar 

 niçelerüñ bitisi ola38 kÔara 
süre ferişteler anları nāra 

95 niçelerüñ bitisi virile akÔ 
cennet içine girüp bine burākÔ 

 niçelerüñ açılısar sÔoymacı 
ne şeyhóa hóurmet ideler ne hóāciæ 

 sÔormayalar anda asÔliyle neseb 
ne ki işledüñise ola hÔisāb 

 kimisi bunda ziyān itmişidi 
ma‛sÔıyet aġusını tÔatmışidi 

 niçeler uġurlukÔ eylemişidi 
tÔamu yolun bunda söylemişidi 

8-100 niçeler kÔılmışlaridi bunda kÔan 
öldürüp öçürmüşleridi bunda cān 

 niçeler uġurlayın içmişidi 
tevbesüz āhóirete göçmişidi 

 keşf olısar kÔamusınuñ hÔāleri 
mühr ola hiæç söylemeye dilleri 

                                                                                                                                        
32 35. ayet, abese suresi. 
33 36. ayet, abese suresi. 
34 37. ayet, abese suresi, devamı yazılmamış. 
35 OFSN : gerile. 
36 OFSN : olmayasın. 
37 OFS nüshasında burada “sen” kelimesi mevcuttur. 
38 OFSN : virile. 
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 cümle a‛zÔāları tÔanukÔlukÔ vire39 
niçe yüz suyı dökülüser yire 

 ve tükellimunā eydiæhim ve teşhedü 
ercülühüm bi-mā kānū yeksibūn40 

9-105 niçeler sÔırātÔı yil gibi geçe 
niçeler degmeye kÔuş gibi uça 

 yügrük at gibi geçiser niçeler 
şöyle sür‛atile andan geçeler 

 yıldırım gibi geçiser niçeler 
tañrı ‛āşıkÔlarıdur meger bular 

 niçeler segirdi segirdi geçe 
vara cennetde bular tÔahūr içe 

 niçeler geçemeyüp düşeler 
od içinde zārı (zāriæ) kÔılup bişeler 

9-110 her güni biñ yıl ola ber-tamām41 
kÔuruya diller tÔamakÔlar ey hümām 

 aça aġzını cehennem söyleye 
baña ġıdāmı (ġızØāmı) ilāhiæ vir diye 

 hÔakÔ te‛ālā’nuñ ferişteleri var 
şöyle ‛azÔiæm yaradılmışdur bular 

 yidi deñizüñ sÔuyını başına 
dökselerdi inmeyeydi kÔaşına 

 süreler bölük bölük kāfirleri 
tÔamu içine42 dökeler anları 

9-115 tÔamuyı vasÔf ideyin diñle saña 
ger kÔulakÔ açarısañ benden yaña 

 yidi kÔatdur birbirinden aşaġa43 
hÔurmet eylemez iriye uşaġa 

                                                           
39 Bu mısra MK nüshasına göre yazılmıştır. 
40 65. ayet, Yāsiæn suresi. 
41 Bu mısra MK nüshasına göre yazılmıştır. OFSN : elli biñ yılca ola ol gün tamām. 
42 OFSN : içinde. 
43 Burada Cehennem tabakaları, bazı muteber kaynaklarda bildirildiği gibi değil, farklı şe-
kilde yazılmıştır. Genel olarak Cehennem’in tabakaları şöyle bildirilmiştir: Cehennem yedi 
tabakadır. Birinci tabaka, en hafifidir. Adı Cehennem’dir. Burada, Müslümânlardan bir kıs-
mı yanıp, günâhlarından temizleneceklerdir. İkinci tabakası daha şiddetlidir. Adı Sa’îr’dir. 
Burada, Tevrât’ı değiştirenler yanacak. Üçüncü tabakası daha şiddetli olup, adı Sakar’dır. 
Burada İncîli değiştirenler yanacaktır. Dördüncü tabakanın adı da Cahîm’dir. Burada, gü-
neşe, yıldızlara tapanlar, Hutame denilen beşincisinde, ateşe, ineğe tapanlar, müşrik olan 
Budistler, Brehmenler yanacak. Altıncı tabakası, Lazy’dir. Burada hiç dîni olmayanlar, 
müşrikler yanacak. Cehennemin yedinci tabakası, en dibi, en şiddetli tabakası olup, adı Hâ-
viye’dir. Burada münâfıklar, mürtedler yanacak. Bu yedi tabakanın isimlerinin sırası, Tef-
sîr-i Mazherî’de ve Gâliyye’de başka türlü yazılıdır. 
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 eñ aşaġasında sa‛iær tÔamusı 
anda gider kāfirler kÔamusı 

10 hem ikinci tÔamu adıdur sakÔar 
tañrı münāfıkÔları anda yakÔar 

 bu üçünci tÔamū adıdur sØübūr44 
anda müşrikler gire ehl-i kÔubūr 

10-120 eydelüm dördünci veylün45 tÔamusın 
girmeyesin beklegil diæn nāmusın (nāmuæsın) 

 anda zÔālim pādişāhlar giriser 
od içinde dürlü ‛azØāb görüser 

 çün bşinci tÔamu adı hāviye 
tÔoptÔoludur içi oddan zāviye 

 okÔuduġın tÔutmaz ‛ālimler gire 
‛ilmiyile ‛amel itmedi ziære (ziærā) 

 tÔamunuñ altıcısıdur hÔutÔame 
şefkÔat itmez anuñ odı ādeme 

10-125 anuñ içinde yanısar zāniler (zāniæler) 
cürm-i bākÔiæ oldı sa‛y-i fāniler (fāniæler) 

 tÔamınuñ yedincisi ġayyāyimiş 
otdan içi tÔoptÔlu hÔayyāyimiş 

 şol atasın anası āżarlayan (āzārlayan) 
kÔur’ān’ı terk idüben ır ırlayan 

 dahóı artukÔ aluben evsük sÔatan 
anlar olısardur ot içinde yanan 

 ġıybet idüp niçenüñ etin çeken 
şol46 yalan tohómını dünyāda eken 

10-130 güci yeddügüne nā-hÔakÔ zÔulm iden 
hÔakÔkÔ’ı kÔoyup tÔamı yolunca giden 

11 küll-i bunları süriserler oda 
hóaşm idiser yarın anlara hóudā 

 meger anlar girmeye tevbe kÔıla 
tevbe anlaruñ yarın elin ala 

                                                           
44 Bu isimde bir tabakadan bahseden hiçbir esere rastlayamadık. Bazı kitaplarda sÔübūr 
kelimesinin “helâk” manasına geldiği ifade edilmektedir. 
45 Veyl, Cehennem’de bir vadi olduğu bildirilmiştir. Şöyle bir hadis-i şerif rivayet edilmektedir: “Çok 
Müslüman evlâdı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gideceklerdir. Çünkü, bunların 
babaları, yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünyâ işleri arkasında ko-
şup, evlatlarına Müslümanlığı ve Kur’ân-ı kerîmi öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar 
da, benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler, Cehenneme gideceklerdir”. 
46 OFSN : şöyle. 
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 söyleyelüm sÔıfatından tÔamunuñ 
kÔorkÔup ötündügi47 oldur kÔamunuñ 

 var anuñ içinde otdan taġları 
eridiserdur yürekden yaġları 

11-135 var anuñ içinde otdan dereler 
‛āsÔılara (āsÔiælara) anda ‛azØāb vireler 

 degme zebāniler (zebāniæler) otdan gey ulu 
vasÔf idersem kÔıyāsa gelmez tÔolu 

 ola hūd48 tÔaġı gibi degme dişi 
kÔalanın aña kÔıyās49 it yā kişi 

 deve boynı gibi her otdan yılan 
kÔuş gibi tÔamu içinde hem50 yilen 

 degme ‛akÔreb her biri kÔatır gibi 
ne göñül gözede ne hóātÔır gibi 

11-140 ol zebāniæler tÔuta kāfirleri 
hem yüzi üzere süriye anları51 

 boynuna otdan selāsil52 tÔakÔalar 
süriyüp baġrını oda yakÔalar 

 sÔokÔa ‛akÔrebler yılanlar anları 
şöyle sÔokÔalar acıya cānları 

 dilini kāfirlerüñ çeyneyeler 
tañrı’ya kÔılmaduñ ikÔrār diyeler 

12 od içinde bunça yıllar yanalar 
ne yiyeler ne hóozØ içüp kÔanalar 

12-145 bir yanı yana ve bir yanı bite 
ol biten yanından od girü tÔuta 

 döne gelüp mālik’e söyleyeler 
biz acıkÔdukÔ yiyecek vir diyeler 

 ol mālik bunlara zakÔkÔūm yidüre 
yudamayup boġazlarına dura53 

 sÔusÔadukÔ diyü bu kez yalvaralar 
bunlara hÔammim (hÔamiæm) şarābın vireler 

 ol hÔamiæm şarābını bunlar içe 
içe baġrı külli aşaġa geçe 

                                                           
47 OFSN : üşendügi. 
48 Uhud dağı kastedilmiş olsa gerek. 
49 OFSN : kÔıyās.Ô 
50 Burada kelime, “her” gibi yazılmış ise de, mana göz önüne alınarak “hem” okunmuştur.  
51 OFS nüshasında bu mısra şöyledir: yüz üstine süriyeye anları. 
52 OFS nüshasında : selāsiller. 
53 Bu beyit, MK nüshasına göre yazılmıştır. 
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12-150 od içinde kÔala ebediæ bular 
ziærā kim allāhı inkār itdiler54 

 yine geldük biz kÔıyāmet hÔāline 
gey kÔulakÔ vur rāviælerüñ kÔāline 

 mahÔşer ehlinüñ kÔamu mü’minleri 
kim size vasÔf itdügüdük anları 

 dirilüp ādem ataya geleler 
yā ata meded diyü yalvaralar 

 bizi allāh’dan dile kÔurtılalum 
ıssıdan yandukÔ ferāġat bulalum 

12-155 tÔamu heybeti kÔıyāmet55 ıssısı 
ża‛iæf oldukÔ dile hÔażret’den bizi 

 ādem ata eyde men sÔuç işledüm 
emrini terk idüben buġday yidüm 

13 sÔuçluyam ben dileyimezem sizi 
kesüñüz benden yeñeldiñ [siz sözi]56 ? 

 meger oġlum nūhÔa varasız diye 
hÔakÔ te‛ālā’dan sizi ol dileye 

 aġlasØı aġlaşı nūhÔa geleler 
nūhÔ öñünde çokÔ teżarru‛ kÔılalar 

13-160 eydeler bugün bizi yā nūhÔ dile 
işbu dertden cānımuz ferahÔ bula 

 nūhÔ eyide ben günāh itdüm ‛azÔiæm 
ben sizi dileyemezem nideyim 

 ümmetümüñ ben helākin diledüm 
anlaruñ helākine diş biledüm 

 hÔakÔ te‛ālā virdi anlara tÔufān (tÔufān) 
küllüsi ġarkÔ oldı kÔurtarmadı cān 

 işbu sözim baña olmışdur hÔicāb 
meger ibrāhiæm kÔıla size tÔaleb 

13-165 gelüp ibrāhiæm hóaliæl’i bulalar 
aġlaşalar hep bu degül güleler 

 kÔamusı meded diyü aġlaşalar 
zārılıkÔ (zāriælıkÔ) kÔılup yürek tÔaġlaşalar 

 dilegil bizi çalab’dan yā hÔaliæl 
bizi mahÔşer ıssısı kÔıldı zØeliæl 

                                                           
54 Bu mısra MK nüshasına göre yazılmıştır. 
55 OFSN : cehennem. 
56 MKN : bu sözi. 
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 çünki ibrāhiæm’e bunlar yalvara 
işid ibrāhiæm ne diye bulara 

 dünyede söylemişem ben üç yalan 
bunda oldur uş baña hÔicāb olan 

14-170 şimdi57 bañā kendü nefsüm kÔayisi 
ismā‛il’i (ismā‛iæl) añmazam degül sizi 

 mūsā peyġambere varasız meger 
dilerise sizi hÔakÔdan ol diler 

 aġlaşı bu kez mūsā’ya geleler 
mūsā’yı mahÔşer yerinde58 bulalar 

 diyeler bize meded kÔıl yā mūsā 
bekleyensin diæn yolunu yā mūsā 

 mūsā eyide dileyimezem sizi 
baña nefsüm kÔayısı kÔoñ bu sözi 

14-175 işledüm dünyāda bir gey ulu kÔan 
kÔıbtÔiæyi öldürmişidim ol zamān 

 dileyimezem çalab’dan ben sizi 
kendü nefsim59 kÔayısı kÔoñ bu sözi 

 meger ‛iæsā’ya varasız kÔamuñuz 
küllüñüz bile hóāsÔ u ‛āmuñuz 

 ‛aġlayu bunlar ‛iæsā’ya geleler 
yā ‛iæsā meded diyü yalvaralar 

 bizi allāh’dan dileyivir bugün 
mahÔşer ıssısı bize urdı dügün 

14-180 iki evden birine sÔalsÔun bizi 
yā nebiæ şefiæ‛ dutunuruz sizi 

 ‛iæsā diñleye bularuñ sözüni 
kÔaldurup bakÔmaya hergiz yüzüni 

 diye baña kendü nefsüm kÔayısı 
terk idüñ beni sözüñ uş [eyüsi] (eyidesi işidesi ?) 

15 baña bühtān itdi kāfirler kÔamu 
tañrısın dimediler mi ey ‛amū 

 baña ol dem olıpdurur hem hÔicāb 
nice virem hÔakÔ te‛ālā’ya cevāb60 

                                                           
57 OFSN : uş 
58 OFSN : güninde 
59 OFSN : sÔuçum 
60 Bu mısra MK nüshasına göre yazılmıştır. 
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15-185 musÔtÔafā’ya varıgörüñ kÔamuñuz 
zārılıkÔ (zāriælıkÔ) kÔıluñ hóāsÔ u ‛āmuñuz 

 derdüñüze andan olısar devā 
ol kÔılısar hÔācetüñüzi revā 

 geleler ‛arş gölgesinde ahÔmed’e 
tañrı’nuñ hÔabiæbi ol muhÔammed’e 

 eyideler yā resūlullāh meded 
çekmişüz bugün belā-yı biæ-‛aded 

 bizi allāh’dan dilegil yā hÔabiæb 
derdine yazukÔlu ümmetüñ tÔabiæb 

190 musÔtÔafā bunları görüp aġlaya 
bunları dilemege bil baġlaya 

 tācını kÔoya61 çıkÔara hÔulleyi 
ine62 burākÔdan kÔanı ümmet diyi 

 ura tÔopraġa yüzini musÔtÔafā 
dileye bunları ol bedr-i sÔafā 

 hÔakÔ te‛ālā ahÔmed’e kÔıla nidā 
üçde birin diye kim kÔıldım ‛atÔā63 

 başuñı kÔaldır diye yā musÔtÔafā 
ümmetüñe eyledük bugün vefā 

15-195 musÔtÔafā kÔaldırmayısar başını 
döküser anda gözünüñ yaşını 

16 musÔtÔafā eyde baġışlaġıl baña 
mahÔşer ehlin kÔamusın öñden soña 

 hÔakÔ [diye ki]64 götür başuñ yā hÔabiæb 
derdine yazukÔlu ümmetüñ tÔabiæb 

 cümle iæmān ehlini virdüm65 saña 
mahÔşer ehlin kÔamusın öñden sÔoña 

 musÔtÔafā yerden götüre başını 
gözlerinüñ anda sile yaşını66 

                                                           
61 OFSN : tācı gidere 
62 OFSN : indi 
63 Bu mısra MK nüshasına göre yazılmıştır. OFS nüshasında şöyledir: üç uludan birini kÔıl-
dım ‛atÔā 
64 OFSN silik olduğu için bu ifade MK nüshasına göre yazılmıştır. MK nüshasında burada 
iki beyit tek beyitte toplandığı için mana dikkate alınarak yazılmıştır. 
65 OFSN : didüm. MK nüshasında burada iki beyit tek beyitte toplandığı için mana dikkate 
alınarak yazılmıştır. 
66 MKN buradan itibaren tamamen farklıdır. Nüshada cennet nimetleri uzunca anlatılmış-
tır. 

171



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

16-200 ol ebūbekir ‛ömer ‛osØmān ‛aliæ 
ol ‛alem dibinde hep cümle veliæ 

 ol ‛alem adı livā-yı hÔamd ola 
anda mü’minler kÔamu hÔāżır gele 

 giye hÔulle hem urına tācını 
Tîoylaya ‛ālemlerüñ muhÔtācını 

 ne ki tÔamuda mu‛azØzØeb varısa 
od içinde cānları düşvārısa 

 musÔtÔafā‛izzetine āzād ola 
tÔamuda kāfirleri ebed kÔıla 

16-205 bay u yohósul ulu kiçi hóāsÔ u ‛ām 
şöyle cennete gide hem ol imām 

 geçeler bunlar sÔırātÔı şevkÔ ile 
gireler uçmakÔ içine cevkÔ ile 

 hÔūr u hÔulle tÔāhir u tāc u BurākÔ 
ola mü’min kÔullara cennet tÔurak 

 ebediæ cennet içinde kÔalasız 
rahÔmeti göline dostuñ tÔalasız 

17 derdiñe dermān ola çün musÔtÔafā 
vir sÔalevāt kÔarışasın ol sÔafa 

17-210 bu yahÔyāoġlunun ilāhiæ sÔuçı bol 
tÔutmadı senden yañaya görklü yol 

 kÔalmışuz günāh içinde mübtelā 
meger elümüz girü fażluñ ala 

 bilürüz senden yañaya güçdurur 
illā āzıkÔlarumuz hep sÔuçdurur 

 girü sen yā rabbenā lutÔf eylegil 
ol kÔamu suçlarumuz baġışlaġıl 

 musÔtafā yüzi sÔuyına ey keriæm 
yarlıġa ehl-i iæmānı yā rahÔiæm 
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SÖZLÜK 

‛ād kÔavmi : hûd aleyhisselâmın kavmi 

bu kavim nûh aleyhisselâmın torunlarından 

âd’ın evlâdından çoğaldıkları için bu adı al-

mışlardır. Bu kabile, Yemen’de hadramûd 

bölgesinde, umman ile aden arasında ahkâf 

denilen yeri yurt edindi. Yemen ile Şâm ara-

sında yerleştikleri de rivâyet edilmiştir. 

‛add (a.): sayı, sayma, tutma, sanma. 

‛alem (a): bayrak, işaret 

‛aliæ : resulullah’ın amcası ebu talib’in 

oğlu olup aynı zamanda damadıdır. hicret-

ten yirmi üç yıl önce doğdu. on yaşında 

iman etti. hicri 35 senesinde halife oldu. 

hicri 40, miladi 660 yılında şehit edildi. 

‛ālim (a.) ilim sahibi, bilgili 

‛amel (a.): iş, fiil, amel, tatbik etme, bir 

ilahi emri yerine getirme 

‛amū (a.): amca 

‛arasÔāt (a.): öldükten sonra insanların 

diriltilip toplanacakları meydan 

‛arş (a.): allahü teâlânın yarattığı en bü-

yük varlık. yedi kat göklerin ve kürsînin üs-

tünde olup, halk (madde) âleminin sonu, 

emr (maddesizlik) âleminin başlangıcı. 

‛āsÔiæ (a.): ilahi emirleri yerine getirmeyen, 

günahkar, itaatsiz 

‛atÔā (a.): verme, ihsan 

‛avret (a.): kadın, insan bedeninin gö-

rünmesi haram olup namazda örtülmesi 

şart olan yerleri 

‛ayān (a.): aslı ‛ıyān şeklindedir; görü-

nen, belli 

‛azāzil (a.): şeytan 

‛azÔiæm (a.): büyük 

‛azrā’iæl (a.): mukarreb meleklerden ruh-

ları kabzetmekle vazifeli melek 

a‛zÔā (a.) uzuvlar 

ādem : kur’ân-ı kerîmde ismi geçen pey-

gamberlerden. Yeryüzünde yaratılan ilk in-

san ve ilk peygamber, bütün insanların ba-

bası. 

ādemiæ (a.): insan, adam, insana men-

sup ve müteallık 

ahÔmed : peygamberimiz hazret-i muham-

med’in diğer bir ismi. 

aġu : zehir 

āhóir (a.) (āhóir oldur): allahü tealanın 

varlığının sonu yoktur, hep var olacaktır, 

bakidir. 

āhóiret : (a.) ahiret, ukba 

añ- : hatırlamak, anmak. 

artukÔ : fazla 

āsān (f.): kolay 

āsāyiş (f.) rahat, huzur, emniyet 

asÔl (a.) kök dip, temel, esas, baş, asıl, 

hakikat 

ata : baba 

āvāz (f.): ses 

āzād (f.): serbest, özgür, salıverilmiş 

āzıkÔ : yiyecek, gıda, azık 

bākÔiæ (a.): daimi, kalıcı, allahü teâlânın 

esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). 

devamlı, ebedî, sonsuz, varlığının sonu ol-

mayan. 

bedr-i sÔafā (a.): temiz ve duru dolunay. 

burada peygamber efendimiz kastedilmektedir 

belā (a.): afet, sıkıntı, tasa, kaygı, musi-

bet, mücazat, imtihan.  

biæ-‛aded (f.a.): sayısız, çok fazla 

bengiæ (f.): beng tiryakisi, esrarkeş 

berāt (a.): nişân, rütbe, imtiyaz ve taltif 

için verilen resmi ferman 

ber-tamām (f.a.): eksiksiz, ne eksik ne 

fazla 

beyān (a.): izah, açıklama, açık söyleme, 

anlatma, öğretme 

biæ-hÔayā (f.a.): hayasız, utanmaz, edepsiz 

bil : bel 

bile : ile 

binâ (a.): yapı, ev, yapma, kurma. 

biş- : pişmek. 

biti : yazı, amel defteri 

bular : bunlar 

burākÔ (a.): cennet’e mahsus bir binek 

vâsıtası, (kelimenin kökü; (berk)dir. bu-

rak’ın hadis-i şerife göre ta’rifi: “merkepten 
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büyük, katırdan küçük hacimde bir dâbbe 

ki; ayağını gözünün müntehasına basar.” 

bu ise bir berk ve elektrik sür’atini anlatır 

bühtān (a.): iftira, birine yalandan bir 

şey isnat etmek 

bünyāt [bünyād] (f.): temel, esas, yapı.  

cebrā’il : dört büyük melekten biri. pey-

gamberlere vahy getirmek, onlara allahü 

teâlânın emir ve yasaklarını bildirmekle va-

zîfeli melek. buna cibrîl, rûh-ul-emîn, rûh-

ul-kuds, nâmûs-ı ekber de denir. 

cehd (a.): olanca gücü ve kuvveti sarf 

etmek, çalışma, azim, gayret  

cehennem (a.): kâfirlerin devamlı, gü-

nahkâr müslümanların ise, günahları kadar 

âhirette azab görecekleri yer. cehennemin 

birinci tabakasının adı da cehennemdir.  

cennet (a.): bahçe. âhirette müslüman-

ların nimet ve mutluluk içerisinde sonsuz 

olarak yaşayacakları yer. 

cevkÔ (muarrab) : topluca, deste, cemaat 

cism (a.) : varlığı bilinen, hayyiz olan, 

mekânı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derin-

liği olan şey. 

cümle (a.): hep, bütün, tam 

cürm (a.): kabahat, kusur, hatâ, isyan, 

günah, kanun hilâfına hareket. 

çalab : ilâh, mabud, cenâb-ı hak, rab. 

çün (f.): gibi, zira, çünki, madem ki, na-

sıl, nice. 

degme : her, herhangi 

delim : çok fazla 

deng : şaşkın, hayran 

der : ter 

dermān (f.) : ilaç 

destūr (f.) : emir, izin 

devā (a.) : ilaç, çare 

diæn (a.): allah’a ibadet ve manevi itikat-

lar hususunda tutulan yol 

dirgür- : diriltmek 

dir- : dermek, derlemek 

döriden : var eden 

dügün : düğüm 

dün : gece 

dünyā (a.): yer küresi, ahirete nispetle 

şimdi, ölümden önce olan her şey, kalbi al-

lahü teâlâdan gâfil eden, o’nu unutturan 

her şey. Allahü teâlânın haram (yasak) et-

tikleri ile peygamber efendimizin mekrûh 

dediği şeyler. 

düşvār (f.): zor, güç 

düze- : hazırlamak 

ebed (a.): sonsuz, sonu olmayan gelecek 

zaman 

ebūbekir : hazret-i ebubekir, hulefâ-yı 

raşidinin birincisi. adı abdulluh bin ebu ku-

hâfe’dir. ilk iman eden hür sahabidir. aşere-

i muşerennin birincisidir. hicri 13, miladi 

634 yılında vefat etti. 

elem (a.): ağrı, acı, keder, dert, gam, 

kaygı 

er : erkek 

esÔhÔāb (a.): arkadaşlar, sâhib kelimesinin 

çoğuludur. peygamber efendimizi görüp 

îmân eden ve mü’min olarak vefât eden mü-

bârek kimseler. 

evsük : eksik 

evvel (a.): allahü teâlânın esmâ-i hüs-

nâsından (güzel isimlerinden). herşeyin baş-

langıcı olan, varlığından önce yokluk geç-

meyen, hiçbir şey yok iken, vâr olan. 

eyd- (eyid-) : söylemek. 

fāniæ (a.): yok olucu, geçici, devamlı ol-

mayan 

fasÔiæhÔ (a.): fesâhatla, doğru ve hatasız 

olarak söyleyen, açık ve güzel konuşan 

fāsıkÔ (a.): günahkar, fısk ve fücur sahibi 

fażl (a.): ihsân, üstünlük, fazîlet, zati 

meziyet, marifet, kemal, ahlak ve akide doğ-

ruluğuyla beraber bilgi, ilim 

fenā (a.): yokluk, yok olma  

ferahÔ (a.): sevinç, gönül genişliği 

ferāġat (a.): vazgeçme, istirahat etme 

ferişte (f.) melek 

ġarkÔ (a.): batmak, suda boğulmak 

ġayġu : keder, kaygı, gam 

ġayyā (a.): cehennemin beşinci tabaka-

sındaki çok korkunç bir kuyunun adı. 
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ġıybet (a.): bir kimsenin, yüzüne karşı 

söylendiği zaman hoşlanmayacağı, kalbinin 

kırılacağı bir sözünü, hâlini veya hareketini, 

arkasından, bulunmadığı yerde söylemek, 

hareketiyle göstermek veya îmâ etmek, de-

di-kodu. 

ġiæġur-: bağırmak, seslenmek 

giryān (f.): ağlayan 

görk : güzellik 

götür- : kaldırmak. 

gövn (gövün) : gönül 

ġusÔsÔa (f.): gam, keder, üzüntü 

gümrāh (f.): yoldan sapmış, yolunu kay-

betmiş, sapık fikirlere sahip. 

hÔabiæb (a.): sevgili, peygamberimiz hazret-

i mhammed’e atfen söylenmektedir.  

hÔācet (a.): ihtiyaç, lüzum 

hÔāciæ (a.): hacc farizasını yerine getirmiş 

olan müslüman 

hÔakÔ (hÔakÔkÔ) (a.): allahü teâlânın esmâ-i 

hüsnâsından (güzel isimlerinden). vâcibü’l-

vücûd yâni varlığı lâzım olan, hiç yok olma-

yan, dâimâ var olan ve kendisinden başkası 

yaratmaya lâyık olmayan, islamiyet, doğru, 

gerçek, alacak, pay, hisse. 

hÔāl (a.): durum, vaziyet, dert, sıkıntı, 

kuvvet, mecal 

hóalāyıkÔ [hóalā’ikÔ] (a.): yaratılmış canlılar 

hóaliæl (a.): dost, halîlullah, allahü teâlâ-

nın dostu mânâsına ibrâhim aleyhisselâmın 

lakabı. 

hóalkÔ (a.): mahluk, yaratılmış, insan top-

luluğu, yaratmak, yoktan var etmek 

hÔamiæm (a.): sıcak ve kaynar su. 12 ayet-

te geçen “hamîm” cehennemdeki azap türle-

rinden biri olmak üzere, bunun, cehennem-

liklere içirileceği ve başlarından aşağı dökü-

leceği beyan edilir. 

hóaşm (f.): kızmak, kızgınlık. 

hÔāsÔ u ‛ām (a.): [hÔāsÔ ve ‛ām, ve “u” şeklin-

de bağlacı farsça kaidelerine uygun olarak 

yazılmış] herkes, bütün herkes 

hÔātÔır (a.): riayet, hürmet, zihin, fikir, gö-

nül, kalb, hal, tedbir, vesvese, gadaplandır-

mak, hiddetlendirmek.  

hāviye (a.): cehennem’in 7. tabakası 

hÔayā (a.): utanma, âr, nâmus, çirkin 

şeylerden sıkılma veya edebe uymayan bir 

şeyin meydana gelmesinden dolayı kalbde 

meydana gelen rahatsızlık 

hÔayr (a.): iyilik, dînin ve aklın beğendiği, gü-

zel ve faydalı gördüğü şey. 

hÔayret (a.): taaccüb, şaşkınlık, şuuru 

yerinde olmama hâli 

hÔayyā (a.): canlı, diri olarak 

hÔazØer (a.): çekinme, zarar verebilecek 

şeyden kaçınma, korunma 

hÔāżır (a.): göz önünde olan, amade ve 

müheyya olan, gaib olmayan  

helāk (a.): ölme, telef olma, mahv olma, 

azab, korku, havf, büyük yorgunluk 

hergiz (f.): sakın, asla  

heybet (a.): korku ve hürmet uyandıra-

cak hal, sakınıp korkulacak hal, azamet 

hÔicāb (a.): perde, örtü, utanma, allah ile 

kul arasındaki perde, setretmek, gizlemek.  

hÔikmet (a.): insanın, mevcudatın haki-

katlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı, 

hakîmlik, eşyanın ahvâlinden, hârici ve bâ-

tini keyfiyetlerinden bahseden ilim, (buna 

ilm-i hikmet deniyor), herkesin bilmediği 

gizli sebeb, kâinattaki ve yaradılıştaki ilâhî 

gaye. 

hÔisāb (a.): öldükten sonra, dünyâda yap-

tıkları işlerden dolayı insanların sorguya çe-

kilmesi. 

hóudā (f.): rabb, sâhib, cenab-ı hak 

hÔūr (a.): allahü teâlânın îmân edenlere 

mükâfat olarak yarattığı, nasıl oldukları bi-

linmeyen cennet kızı 

hÔurmet (a.): hürmet, riâyet, haysiyet. 

hÔutÔame (a.): cehennem’in beşinci taba-

kası 

hóuz [hóod] (f.): kendi, kendi kendine 

hÔülle (a.): cennet elbisesi 

ır : şarkı, türkü 

ıssı : sıcak 

ısuzlukÔ : tenha ve ıssızlık 

ibrāhiæm: îbrahim aleyhisselam, kur’ân-ı 

kerîmde ismi bildirilen peygamberlerdendir. 
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ülü’l-azm denilen şerîat sâhibi, yeni din ge-

tiren peygamberlerden altı tânesi ve en bü-

yüklerinden olan peygamberlerin üçüncü-

südür. dicle ile fırat nehirleri arasındaki 

bölgede doğdu. babası mü’min olan târûh’-

tur. âzer, amcası ve üvey babasıdır. putlara 

ve yıldızlara tapan keldânî kavmine pey-

gamber olarak gönderildi. kendisine on su-

huf kitab verildi. bu kavmin o devirdeki hü-

kümdârı olan ve ilâhlık iddiâ eden nem-

rûd’u da îmâna dâvet etti. 

igne yurdu : igne deliği 

ikileyin : ikinci kez 

ikÔrār (a.): açıktan söylemek, kabul ve tas-

dik etmek, hakkı itiraf etmek, karar vermek 

illā (a.): istisnâ (edatıdır) maadâ, olma-

dığı suretle, alel-husus, mutlaka, illâ, me-

ğer, aksi hâlde, ne olursa olsun, bâhusus, 

ancak (gibi mânalara gelir). 

imām (a.): câmi, mescid veya başka yer-

lerde cemâate namaz kıldıran kimse. hadîs, 

fıkıh, kelâm ve tefsîr ilminde ve tasavvuf gi-

bi islâmî ilimlerden birinde en yüksek mer-

tebeye ulaşan âlim. müslümanların devlet 

reîsi. 

iæmān (22): inanmak. “allahü teâlâdan 

başka mâbud, ilâh olmadığına, muhammed 

aleyhisselâmın o’nun kulu ve resûlü oldu-

ğuna” ve o’nun allahü teâlâdan getirdikleri-

ne kalb ile inanıp dil ile söylemek. 

inkār (a.): kabul ve tasdik etmeme, bil-

meme, tanımama. 

ir- : erişmek, yetişmek 

‛iæsā : isrâiloğullarına gönderilen pey-

gamberlerden. yeni bir din getiren peygam-

ber olup, kendisine dört büyük kitaptan biri 

olan incîl verildi. annesinin adı meryem’dir. 

allahü teâlâ onu babasız yarattı. 

ismā‛iæl : yemen’den gelip mekke ve civâ-

rına yerleşen cürhüm kabîlesine gönderilen 

peygamber. kur’ân-ı kerîmde ismi geçen 

peygamberlerden. peygamber efendimizin 

dedelerindendir. cürhüm kabîlesine pey-

gamber olarak gönderildi. ibrâhim aleyhis-

selâmın oğludur. annesi hacer hâtun’dur. 

isrāfiæl : dört büyük melekten biri. kıyâ-

met kopacağı vakit sûr denilen boruya üfür-

mekle vazîfeli olan melek. 

iti : keskin 

‛izzet (a.) kıymet, şeref, hürmet, ikram, 

kudret, kuvvet 

kÔāf (a.): hayali bir kuş olan anka kuşu-

nun ikamet ettiği masallarda anlatılan dağ. 

dünya çevresini kuşattığı anlatılır. metinde 

“kÔāfdan kÔāfa” olarak geçen ifadeyle “baştan 

sona” şeklindeki mana kastedilmektedir. 

kāfir (a.): islâmiyette inanılması lâzım 

olan şeylerin hepsine veya birine inanma-

yan, dînin emirlerini beğenmeyen, hafife 

alan, alay eden. 

kÔahr (a.): mahvetme, helâk etme, zorla-

ma, kızma, gadap etme. 

kÔāl (a.): söz 

kÔamu: hepsi, tamamı 

kÔanda : nerede 

kÔarañu : karanlık 

kÔatı : şiddetli, fazla, yoğun, çok 

kÔayı : sıkıntı 

kÔāżiæ (a.): kadı 

kendözi : kendi, kendisi 

keriæm (a.): allahü teâlânın esmâ-i hüs-

nâsından kudreti var iken affeden, vâd etti-

ğini yapan, vermesi ve ihsânı bol olan, ümîd 

edilenin üstünde olan, ne kadar verdiğini ve 

kime verdiğini hesâp etmeyen, kendisine sı-

ğınanı koruyan ve isteyeni zenginleştiren. 

muhterem, cömert, büyük zât. herkese fay-

dalı işleri yapmak 

keşf (a.): açmak, gizli bir şeyi bulmak, orta-

ya çıkarmak. bir şeyin üzerindeki kapalılığı kal-

dırmak. evliyânın, his ve akılla anlaşılmayan 

şeyleri, kalbine gelen ilhâm yoluyla bilmesi. 

kÔıbtÔiæ (a.): mısır’a ilk yerleşen insanlar. 

Mısır’ın yerli halkına verilen ad. kıbt kavmi-

ne mensup. 

kÔıyāmet (a.): allahü teâlânın emri ile is-

râfil aleyhisselâmın sûru üfürmesi, ile bütün 

canlıların ölüp, her şeyin yok olması, kâi-

nâttaki nizâmın, düzenin bozulması, kıyâ-

metin kopması. 
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kÔıyāmet-i sÔuġrā (a.): küçük kıyâmet, 

herkesin kendi ölümü. 

kÔıyās (a.): bir şeyi diğer bir şeyle ölçme, 

bir şeyi başka şeye benzetme. 

kiçi : küçük 

kÔor : ateş 

kÔubūr (a.): kabirler 

kÔudret (a.): güç, güçlü olma. Allah’ın sı-

fat-ı sübûtiyyesinden biri. allahü teâlânın 

her şeye gücünün yetmesi. 

kÔurula : kuru kuru, eli boş 

küll (a.): hep, tüm, bütün, çok. 

lāl (f.): dilsiz 

livā-yı hÔamd (a.): hamd (şükür) sancağı. 

kıyâmet gününde, canlılar dirilip, arasat 

meydanında toplanınca, allahü teâlâ tara-

fından peygamber efendimize ihsân edilecek 

olan ve altında bütün inananların toplana-

cağı sancak-ı şerîf. 

lutÔf (a.): ihsân, iyilik. 

mahólūkÔāt (a.): yaratılanlar 

mahÔşer (a.): haşr olunacak, toplanılacak 

yer. kıyâmet gününde bütün canlıların ye-

niden dirildikten sonra hesap için toplana-

cakları yer. arasat meydanı 

māl (a.): insanın arzuladığı, ihtiyâç 

olunca, kullanmak için saklanabilen mad-

de, cisim 

mālik (a.): cehennem meleklerinin en 

büyüğü, âmiri, bekçisi. 

ma‛sÔıyyet (a.): itâatsizlik, isyân, günâh 

olan işler, haramlar. allahü teâlânın yasak 

ettiği şeyler, günahlar. 

meded (a.): inayet, yardım, imdad, 

eman. 

melek (a.): nûrdan yaratılmış gözle gö-

rülmeyen mâsum (kötülüklerden korun-

muş) varlıklar. 

melekü’l-mevt (a.): ölüm meleği, azrâil 

aleyhisselâm. 

miækā’il (a.): dört büyük melekten biri. 

ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, 

ferah ve huzûr getirmek ve her maddeyi ha-

reket ettirmekle görevli melek.  

milk (a.): mal cinsinden olan yer. birisi-

nin tasarrufu altında bulunan yer. mülk 

mi‛rāc (a.): merdiven, peygamber efen-

dimizin elli iki yaşında uyanık iken, beden 

ile, hicretten altı ay önce recep ayının yirmi 

yedinci gecesi, mekke’de mescid-i harâm’-

dan kudüs’e ve oradan göklere ve bilinme-

yen yerlere götürülüp, getirilmesi. 

miæzān (a.): terâzi, ölçü âleti. kıyâmet 

günü insanların günâh ve sevâbını tartan 

ve nasıl olduğu bilinmeyen terâzi. 

mu‛azØzØeb (a.): eziyet çeken, azap içinde 

bulunan, sıkıntıda kalan. 

muhÔammed (a.): pek çok, tekrar tekrar 

övülmüş. son peygamber muhammed aley-

hisselamın ismi. 

muhÔtāc (a.): ihtiyaç sahibi.  

mūsā : isrâiloğullarına gönderilen pey-

gamberlerden. ülü’l-azm adı verilen altı bü-

yük peygamberden biridir. yâkûb aleyhisse-

lâmın soyundan, imrân adında bir zâtın oğlu, 

hârûn aleyhisselâmın kardeşidir. 

musÔtÔafā (a.): seçilmiş. peygamberimizin 

isimlerinden biri. 

mübtelā (a.): dertli, hasta, başı sıkıntılı, 

rahatsız, belâlı, düşkün, tutkun, tutulmuş. 

mü’min (a.): 1- allahü teâlânın esmâ-ül-

hüsnâsından, her türlü emân ve emniyet veren. 

2- îmân eden, resûl-i ekremin bildirdiklerinin 

hepsini kalbi ile kabûl edip, dili ile söyleyen. 

münāfıkÔ (a): inanmadığı hâlde, müslü-

manları aldatmak için, inanmış görünen kim-

se. 

nā-hÔakÔ (f.a.): haksız 

nāgehān (f.): birden bire, aniden 

nār (a.): ateş, cehennem 

nebiæ (a.): yeni bir din getirmeyen, daha 

önce gönderilmiş olan bir resûlün dînine 

davet eden, peygamber. resûllere (yeni bir 

dinle gönderilen peygamberlere) tâbi olan 

peygamberler. 

nefhó (a.): üfleme, üfürme. isrâfil aleyhis-

selâmın, kıyâmetin kopup insanların öleceği 

ve tekrar diriltilecekleri zaman, nasıl olduğu 

bizce bilinmeyen sûra üflemesi 
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nefs (a.): can, insanın kendisi, kişi, be-

den, hakîkat, cevher, asıl, öz. insanda ve 

cinde şer, kötülük kuvveti. şerîate yâni dîne 

uymayan isteklerin kaynağı. buna nefs-i 

emmâre de denir.  

neseb (a.): soy, şecere, çocuğu ana ve 

babaya bağlayan kan bağı. 

nev-cüvān (f.): taze genç adam, delikanlı 

nice : nasıl 

nidā (a.): seslenmek, çağırmak 

nūhÔ (ş.i.): peygamberlerin büyükleri olan 

ve kendilerine ülü’l-azm denilen altı peygam-

berin ikincisi 

od : ateş 

‛osØmān : üçüncü halifedir. ilk müslü-

man olanların üçüncüsüdür. resulullah’ın 

iki kızı ile evlendiği için “zi’n-nureyn” denir. 

hicri 35 senesinde şehit edildi. 

öçür- : söndürmek 

‛ömer : resulullah’ın ikinci halifesidir. 

aşere-i mübeşşeredendir. resulullah’ın ka-

yın pederi, hazret-i ali’nin damadı idi. İs-

lam’ın adaletini bütün dünyaya tanıttı. hicri 

23 senesinde şehit edildi. 

öñ ü soñ : önünde, sonunda 

ötün- : şefaat istemek, niyaz etmek, di-

lemek 

pādşāh : allahü teala kast ediliyor. 

pāre pāre (f.) : parça parça 

peyġamber (f.): allahü teâlânın, emirle-

rini ve yasaklarını kullarına bildirmeleri için 

insanlar arasından seçtiği ve kendilerine 

mûcizeler verdiği zâtlar 

piær (f.) : yaşlı 

rahÔiæm (a.): allahü teâlânın esmâ-i hüs-

nâsından (ism-i şerîflerinden). âhirette yal-

nız müslümanlara acıyan 

rāviæ (a.): rivayet edici, nakleden; duydu-

ğu veya gördüğü bir sözü, bir işi, bir olayı 

başkasına haber veren 

resūlullāh (a.) : allah’ın resulü. 

revā (f.): lâyık, uygun 

riæhÔu’l-‛akÔiæm (a.) : ad kavmi üzerine azap 

olarak gönderilen uğultulu, soğuk ve şiddet-

li rüzgar, kur’an-ı kerimde “rîh-i akîm”, 

“sarsar”, “azab-ı elim” ve “atiye” olarak bildi-

rilmektedir. 

rūhÔ (a.) : can; bedene hayâtiyet (canlılık) 

veren kuvvet. 

sa‛iær (a.) : cehennemin ikinci tabakası. 

sÔaf (a.) : saf, bir sıra dizilmiş şey, bir şe-

yi sıra ile uzun uzadıya dizmek 

sakÔar (a.): cehennemin üçüncü tabakası 

sÔal- : dahil etmek, bırakmak 

sÔalevātÔ (a.) : peygamber efendimizin ismi 

anıldığında, işitildiğinde veya yazıldığında 

söylenen ve yazılan “sallallahü aleyhi ve sel-

lem”. sözü ve benzerleri için kullanılan “sa-

lât” kelimesinin çoğulu. 

sÔālihÔ (a.): dinin emir ve yasaklarına ria-

yet eden, uygulayan, iyi ve salih amel sahibi 

kimse. 

sa‛y (a.) : çalışma, çalışıp çabalama, 

gayret sarfetme, bir maksadın meydana gel-

mesi için elden geleni yapma 

selāsil (a.) : zincir gibi olanlar, zincirler 

sın : kabir 

sÔırātÔ (a.): cennet’e geçilmek üzere, ce-

hennem üzerine kurulmuş, mâhiyeti kesin 

bilinmeyen köprü. 

sirāc (a.) : ışık, kandil, meşale, aydınlat-

ma aleti. 

sÔoymac : beden, çıplak vücut, kirli elbi-

se. 

sÔūr (a.) : kıyâmet kopacağı zaman, dört 

büyük melekten biri olan isrâfil aleyhisselâ-

mın üfleyeceği, nasıl olduğu bilinmiyen bo-

ru. 

sü’āl (a.) : soru 

sØübūr (a.): metinde cehennemin üçüncü 

tabakası olarak belirtiliyorsa da hiçbir kay-

nakta böyle bir bilgiye rastlamadım. kay-

naklarda “helâk” gibi ifadeler geçmektedir. 

şāh-ı kÔadiæm (f.a.): kadîm olan, yani var-

lığının evveli, başlangıcı olmayan allahü tea-

la kast edilmektedir. 

şāz (f.) doğru şekli “şâd”. sevinçli, şen. 

şefiæ‛ (a.) : şefâat eden, bir suçun, günâ-

hın bağışlanması için vâsıta, aracı olan. 
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şefkÔat (a.) : acıyarak ve esirgeyerek sevme. 

şerhÔ (a.): açıklama, izah etme 

şevkÔ (a.): şiddetli arzu, çok meyil ve heves 

şeyhó (a.): yaşlı, ihtiyar, bir kabilenin ileri 

geleni. 

şol : o, şu 

tāc (f:): hükümdarların başlarına giy-

dikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü 

başlık. 

tÔabiæb (a.) : tabib, doktor, hekim. 

tÔāhir (a.) : temiz. 

tÔahūr (a.) : hem temiz hem temizleyici, 

çok temiz, cennette verilecek kalp temizle-

yen tahûr şarabı. 

tÔaleb (a.) : talep, isteme, dileme. 

tÔālihÔ (a.): salihin zıddı. kötü amel sahibi, 

bozuk ve kötü işler yapan. 

tÔamu : cehennem 

terāzū (f.) : tartı, terazi, kıyâmet günü 

insanların günâh ve sevâbını tartan ve nasıl 

olduğu bilinmeyen terâzi. 

terk (a.) : terk etmek, salıvermek, bırak-

mak. 

tevbe (a.) : haram, günah işledikten 

sonra, pişman olup, allahü teâlâdan kork-

mak, bir daha yapmamaya karar vermek 

teżarru‛ (a.) : 1. kendini alçaltarak, aşa-

ğı görerek, allahü teâlâya yalvarma. 2. tövbe 

etmek. 

tohóm (f.) : tohum 

tÔon : cübbe. 

tÔoy : düğün 

tÔūl-i emel (a.) : uzun emel; zevk ve safâ 

sürmek için çok yaşama arzusu. ibâdet yap-

mak için çok yaşamağı istemek tûl-i emel ol-

maz.  

türāb (a.) : toprak 

uçmakÔ (uçmaġ) : cennet. 

uġurlayın : gizlice. 

uġurlukÔ : hırsızlık 

ur- : üflemek, vurmak, koymak 

urın- : giyinmek 

uş : işte, şimdi, ancak, çünkü. 

uşaġ : küçük, çocuk. 

ümmet (a.) : topluluk, cemâat, bir pey-

gambere inanan tâbi olan insanlar. bir dîne 

bağlı topluluğun tamâmı. 

ünde- : çağırmak, davet etmek. 

ünle- : davet etmek. 

‛üryān (a.) : çıplak 

üstāzØ (a.) : üstad, hoca 

varıcakÔ : varınca 

vārisØ (a.) : mirasçı 

vasÔf (a.) : sıfat, bir kimsenin veya şeyin 

taşıdığı hâl, bir kimsenin veya şeyin duru-

munu anlatarak tarif etmek. 

ve bihiæ nesta‛iæn (a.) ondan yardım dileriz 

vefā (a.) : ahdinde, sözünde durma, sev-

gi ve dostlukta sebat ve devam. 

veliæ (a.) : allah’ın rızâsını kazanmış sev-

gili kulu; her şeyi allahü için seven ve her 

işi o'nun rızâsı için yapan, her an allahü ile 

bulunan, gafletten uzak kimse, eren. 

veyl (a.) : cehennem’de bir vâdinin adı. 

yakÔa : kenar, kıyı 

yarlıġa- : bağışlamak, affetmek 

yaşın yaşın : gizli gizli, için için. 

yazuġ : günah, cürüm 

yazukÔlu : günahkar. 

yeñeldiñ : azaltın (?). 

yil : yel, rüzgar. 

yil- : koşmak, hızlı yürümek, esmek. 

yügrük : hızlı giden, çok koşan. 

ża‛iæf (a.) : zayıf, güçsüz, takatsız, gevşek. 

zakÔkÔūm (a.): cehennem’de bir ağacın is-

mi, cehennemliklerin yiyeceği. gösterişi gü-

zel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine 

benzeyen bir bitki ismi. 

zāniæ (a.) : zina eden. 

zārı [zāriæ] (f.) : ağlayıp sızlama. 

zāviye (a.) : köşe, tenha yer 

zebāniæ (a.) : cehennem’de vazife gören 

melek. 

ziære [ziærā] (f.) : çünkü 

ziyān (f:) : zarar, ziyan, kayıp, hasar 

zÔāhir (a.) : görünen, âşikâr olan. açık, 

belli, meydanda olan. 

zØeliæl (a.) : hor, hakir, alçak, aşağı tutu-

lan.
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ÇAĞDAŞ TATAR ŞİİRİNDE İDEOLOJİK      
YAKLAŞIMLARIN TÜKENİŞİ VE HASAN TUFAN 

Yrd. Doç. Dr. Alsu KAMALIEVA* 

Öz 

Hasan Tufan, 1900-1981 yılları arasında yaşamış çağdaş Tatar şiirinin 

önde gelen isimleri arasında yer alan önemli bir sanatçıdır. Çağdaş Tatar 

Edebiyatı’nın birçok alanda etki altında kaldığı ve hızlı değişimler yaşadığı 

dönemlere tanıklık eden Hasan Tufan, Tatar şiirini ideolojilerden uzaklaş-

tırmayı başarabilmiş bir şair olarak kendini ortaya koyar. Çok zor şartlar-

da yaşayan, 10 yıl hapis, 6 yıl sürgün ile cezalandırılan, hayatını sürdür-

mek için fabrikalarda işçilik, köylerde çobanlık yapmak zorunda kalan Ha-

san Tufan, yaşadığı zorlukları kelimelere dökmeyi başarabilmiştir. Tatar 

folkloruna son derece vâkıf olan sanatçı, şiirlerinde Tatar dilinin ve kültürü-

nün bütün inceliklerini kullanarak soyut bir anlatım ve üslup zenginliği ile 

eserler vermiştir. Hasan Tufan, çağdaş Tatar şiirinin bugünkü geldiği nok-

taya ulaşmasında çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Tatar Edebiyatı, Tatar Şiiri, Hasan Tufan, İdeo-

loji, Şair. 

Abstract 

The Waning Of Ideologicl Overtures In Contemporary Tatar 

Literature 

Hasan Tufan, who lived between 1900 and 1981, is one of the promi-

nent names of contemporary Tatar literature. Having attested to the era 

when Tatar literature had the impact of a slew of factors in all fields and 

went through radical changes, Hasan Tatar emerged as a poet who suc-

ceeded in weaning Tatar poetry off the influence of ideologies. He lived 
                                                           
* Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. 

185



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

under dire conditions, staying behind bars for 10 years and in exile for 6, 

and scraped a living by working in factories and shepherding cattle in vil-

lages. He created craftily written poetry out of all that putting the entire 

ordeal into words. Well-versed in Tatar folklore, Hasan Tufan used in his 

poetry all the subtleties of the Tatar language and culture, producing 

works of recital famed for their abstract narrative and richness of style. 

Hasan Tufan is a landmark in making Tatar literature what it is today. 

Key words: Tatar Literature, Tatar Poetry, Hasan Tufan, İdeology, Poet. 

Giriş 

Çağdaş Tatar Edebiyatının tarihi gelişimi ana hatlarıyla incelendiğinde 
olayların ve dönemlerin edebiyat üzerinde açıkça etkili olduğu görülür. 
İkinci Dünya Savaşına kadar olan dönemde eski-yeni çatışması, tutucu-
luk ve modernlik tartışmaları geleneksel eğitim-modern bilim çatışmaları 
edebiyata konu olurken, İkinci Dünya Savaşı yıllarında vatan sevgisi, kah-
ramanlık yiğitlik gibi konular edebiyatın malzemesini oluşturur. Savaş 
sonrası gelişen kıtlık ve yokluk yılları edebiyatçıları yoksulluk ve güç ya-
şam koşulları gibi konuları işlemeye itmiştir. Hemen aynı dönemlerde res-
mî ideoloji olarak Tatar edebiyatçılarının önüne konulan sosyalizm ve ko-
münizm, edebiyatçıları bu çerçevede eserler vermek zorunda bırakmıştır. 

Hasan Tufan (Hesen Tufan), tüm edebiyatçıların ortak konulara yö-
neldiği, yöneltildiği bu dönemleri yaşayan bir sanatçı olmasına rağmen, 
kendi duyuş ve düşünüşünü, sanatın tüm gücünü kullanarak eserlerine 
yansıtan farklı bir ses olmuştur. 

Kabul etmek gerekir ki; günümüz çağdaş Tatar edebiyatında “ideoloji” 
devri artık kapanmıştır. Bugünün Tatar edebiyatçıları “kişi merkezli”; 
“ben”i ve “insan”ı sorgulayan, tabiata, olaylara, çevreye, ekolojiye ve top-
luma bu merkezden bakan eserler vermektedir. Kişinin kendini arama-
ya, sorgulamaya ve yazmaya başladığı bu dönemin Tatar edebiyatındaki 
en büyük hazırlıkçısı Hasan Tufan olmuştur. 

Hasan Tufan’ın Şiirlerine Biyografik Bakış: 

Hasan Tufan, 1900 senesinde dünyaya gelmiştir. Daha yirmili yaşla-
rında iken artık “şair” olarak tanınmaya başlamıştır. İlk gençlik dönem-
lerinde Abdullah Tukay ve Taktaş gibi şairlerin eserlerinden etkilenmiş 
ve onların sanat anlayışını devam ettirmiştir. Ancak bu etkileniş fazla 
uzun sürmez ve 30’lu yıllardan itibaren, kendi özgün sanat anlayışı ile 
eserler vermeye başlamıştır. Bu eserlerde “resmî ideoloji”den uzak, kendi 
duyuş ve düşünüşü ekseninde Tatar halkını anlamaya, yorumlamaya 
çalışan, “imge” ve “simge”lerle iç dünyayı arayan şair, bu özgün sanat 
anlayışı ile kısa sürede dikkat çekmiştir. Artık devlet onu “Özünün Sa-
natçısı” olarak tanımış, düşman görmüş ve siyasi kurumlara karşı da 
düşman ilan etmiştir. Ama o, “kendi” olmanın doğal sonucu olarak orta-
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ya çıkan “millî” çizgisinden vazgeçmemiş ve kısa sürede Tatar halkının 
gönlünde taht kurmuştur. 

Bir şairi tanımanın en iyi yolu onun eserlerini okumak ve verdiği 
eserlerden hareket ederek onu yorumlamaktır. Hasan Tufan’ı herhalde 
en iyi anlatan şu dörtlüğüdür: 

Nasılmış senin yüreğin? diyorsun, 
Nasılmış ömrünün günleri? 
Elindeki kitabımda, çağdaş, 
Şiirlerde benim yüreğim1. 

Gerçekten de Hasan Tufan, şair olarak doğmuş, şair gibi yaşamış ve 
şair olarak da ölmüştür. Ama onu iyi anlamak için biyografisini, yaşadığı 
önemli olayları, yaşadığı yerleri, içinde yetiştiği çevreyi bilmek gerekir. 
Çünkü şiirlerinde geçen her sözün, her ifadenin bir anlamı vardır. Hasan 
Tufan’ın eserlerinde kendine has böyle biyografik durumlara, coğrafik 
yerlere Tufan’ın çok fazla rastlanır. Onun eserlerinde Tataristan, Ural ve 
Sibirya gibi yerleri, tabiatı ve görünümünü anlatan betimlemeler çoktur. 
Yaşlanmaya başladığı dönemlere ait eserlerinde bunların yerine bir isme 
çok rastlanır. O isim şairin doğduğu köyün adıdır. Bu köy Kazan vilayeti 
Aksubay ilçesine bağlı Eski Karmet2 diye bilinen köydür. Hasan Tufan 
bu köyde 27 Kasım 1900 tarihinde ailenin onuncu çocuğu olarak dünya-
ya gelir. Onun manzum eserlerinde “Karmet” eski bir köy olarak değil, 
şairin çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği, kayın, söğüt ve meşe ağaç-
larıyla, çiçekleriyle gönlünde yer edinen güzel yer; “gayretli, yapılı erlerin 
vatanı” olarak anlatılır. “Karmet Ufukları”, Hasan Tufan’ın tanınmış ilk 
şiiridir. 

Şair eserlerinde vatanının tarihini ve sosyal gerçeklerini anlatır. Şai-
rin dedeleri, Karmet yöresine özgürlük için derebeylerinden kaçarak yeni 
yurtlar edinmek için gelmişlerdir. Fakat ormanlar içine gelip yerleşseler 
bile, ağaçlar onları her türlü tehlikelerden koruyamamış ve ataları fakir-
lik içinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Onlar kendi dinlerini, örf-adet-
lerini ve dillerini koruyabilmek için mücadelelerine burada da devam et-
mişlerdir. Bu mücadeleden Hasan’ın ailesi de geri kalmamıştır3. 

Otobiyografik eserinde şair ailesini şöyle anlatır: 

Benim annem, yazı yazmayı bilmese de, halkın bir çocuğu olarak ola-

ğanüstü şair ruhlu bir kişiydi. Dünyanın ve tabiatın güzelliklerini ba-
                                                           
1 A.G. Ehmedullin, F.G. Galimullin, T.N.Galiullin, E. Ganievaf, N.G. Yuziev, Edebiyat, Ka-
zan, Megarif Kitap Neşriyatı, 2005, s. 129. 
2 Bu köy halkı İdil Boyu Müslümanları için çok sıkıntılı 1740’lı yıllarda zorla vaftiz edilmiş. 
Müslümanlığı unutturmak için bu Tatarların Müslüman dinindekilerle bir araya gelmeleri 
konuşmaları yasaklanıyor. Zorla Hıristiyan yapmak istemelerine rağmen, bu halk tekrar 
Müslümanlığı seçiyorlar. Ancak bu tam olarak 1905 inkılâbından sonra gerçekleşebiliyor. 
3 F.M. Musin, Z.N. Hebibullina, E.M. Zakircanov, Tatar Edebiyatı, Kazan, “Megarif” Kitap 
Neşriyatı, 2005, s. 164. 
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na ilk önce annem öğretti. Biliyorum bana bunları öğretmesi maksatlı 

bir şey değildi. Bu, doğuştan gelen kendinde olan bir histi. Hayatın 

bizi saran yakışıksız yönlerine o, benim açımdan çalışan, gönül gözü-

mü tabiattaki güzelliklere yöneltmeyi isteyen biriydi4. 

Annesini kendi kaleminden böyle tanıdığımız Hasan’ın babası da 
farklı yetenekleri olan birisidir. Sanatçı, saat tamiri, cam ustalığı, ekin 
ekme, ot biçme ve demircilik gibi birçok hüneri babasından öğrenir. 

O dönemlerde, Tatar köylerinde hayatın zorlukları, köyün gençlerinin 
Ural kasabalarına, Sibirya’ya, Lena5 boyundaki Budaybo altın madenle-
rine çalışmaya gitmelerine neden olur. 

Uzaklara giden köylüler, tekrar köye döndüklerinde gittikleri yerlerin 
türkülerini ve havadislerini de beraberlerinde getirirler. Küçük Hasan 
onlardan duyduğu bazı türkü ve masalları gönlüne işler. İşte bu dönem-
de Hasan’ın ufku ve hedefleri belirginleşir. 

Hıristiyanlıktan vazgeçen ve Hıristiyanlığı istemeyen Tatarlara karşı 
bir baskı olmuştur. Bu nedenle Çar hükümeti Karmet köyünde okul aç-
maya izin vermez. Bundan dolayı Hasan okuma ve yazmayı annesi ile 
babasından öğrenir. Köyde okul 1905 yılındaki iç savaştan sonra açılır. 
Hasan komşu Çuvaş köyündeki okulda bir yıl Rusça eğitim alır, dolayı-
sıyla Rusça öğrenir. 

Şairin yüreğinde derin bir iz bırakan yörelerden birisi de Ural’dır. O, 
Ural’da maden işçisi olarak yeraltında ve daha sonra işçi olarak fabrika-
larda çalışır. Hasan Tufan çileli ve sıkıntılı geçen bu ilk gençlik yıllarında 
hayatın acı gerçeklerini öğrenir. 

Hasan Tufan’ın bundan sonraki tahsil hayatı ve edebiyata yönelişi 
Mesgut Gaynettin’in Hakikat Yolunda isimli edebî tenkit kitabında şöyle 
anlatılır: 

1914 yılının yazında Hasan, Tobol vilayetinin Ahman köyünde yeni 

yer edinmiş olan ağabeylerinin yanına gider ve onlarla birlikte ma-

den ocaklarında bakır madeni çıkarma işinde çalışır. Çalışıp, çalışıp 

da bir varlığa eremeyen ağabeyleri “Biz yapamadık… Bari erkek kar-

deşimizi, küçüğümüzü okula gönderip onu okutsak mı?” diye birbirle-

riyle konuşup Hasan’ı Ufa’daki “Galiye” medresesine gönderirler. 

Gelecekte şair olacak olan Hasan okuduğu Galiye medresesinde öz-

gürlükleri ve idealleriyle yanıp tutuşan, farklı yerlerden, farklı diyar-

lardan gelen Tatar, Başkurt, Kazak öğrencileri arasında eğitimini üst 

seviyelere çıkarır. Hasan, “Galiye” medresesinde Galimcan İbrahi-

mov’dan edebiyat dersleri alır, ondan kendisini eser yazmaya cesa-

retlendiren sözler duyar; o dönemde o medresede okuyan Şeyhzade 
                                                           
4 Gali Halit, İbrahim Nurullin, Hasan Heyri, Nil Yuziev, Azat Ehmedullin, Tatar Sovyet Ede-
biyatı, Kazan, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 1975, s. 266. 
5 Nehrin Adı. 

188



A. KAMALIEVA / TATAR ŞİİRİNDE İDEOLOJİK YAKLAŞIMIN TÜKENİŞİ VE HASAN TUFAN 5 

Babiç’in kurmuş olduğu araştırma grubuna katılarak şiir yazmanın 

inceliklerini öğrenir. Edebi gecelerde Segıyt Remiyev, Mecit Gafuri, 

Segıyt Sunçeley gibi şairlerin konuşmalarını dinler. Seyfi Kudaş ve 

Kazak şairi Baimbet Maylin ile bir sınıfta okur ve dost olurlar. Fikir 

özgürlüğüne önem veren ve şiir yazmaya heves eden Hasan Tufan 

ilk şiir yazma tecrübesini de bu dönemde gerçekleştirir. “Yıldızlar” 

isimli şiiri “Parlak” adlı el yazma dergide yayınlanır6. 

Galiye medresesindeki 2 yıllık eğitiminin ardından Hasan Tufan tek-
rar para kazanma ihtiyacı hisseder ve Ural’daki Lısva fabrikasında işe gi-
rer. Şubat Devrimini ve Ekim Devrimini burada Bolşevizm taraftarı olan 
işçiler arasında yaşar. 1918-1923 yılları arasında Ural ve Sibirya’daki 
okullarda ders verir. Bu dönem Hasan Tufan’ın yetişmesi açısından 
önemlidir. Halk folklorunu, halk edebiyatı sözlü ürünlerini ve halk ede-
biyatı eserlerini bizzat halkın kendisinden, yaşayarak öğrenir. Gerek işçi-
lerle yaşadığı bu dönem gerekse öğretmenlik yaptığı yıllar onun gelecek-
teki eserlerine büyük ölçüde kaynak teşkil etmiştir. 

Hasan Tufan’ın içinde depreşen şiir ve sanat aşkı, eserlerini okumaya 
başladığı, Taktaş ve Tukay gibi şairlerden aldığı ilham onu Kazan’a git-
meye teşvik eder. 1924 yılında Kazan’a gelir. Önceleri Bişbalta semtinde 
öğretmenlik yapar, öğrenciler okutur. Sonra “Sovyet Edebiyatı” dergisi-
nin editörlüğünü yapar, radyo komitesinde çalışır. Kazan, onun kendisi-
ni bulduğu bir sanat ortamı olmuştur. Taktaş, Kutuy, Celil ve Nigmeti 
gibi dönemin önemli şair ve yazarları ile yakın dostluklar kurar. Güzelliği 
ile efsane olan artist Luiza Saligaskarova ile evlenir ve onunla iyi bir ha-
yat kurar. Artık gerçek anlamda edebî eserler yazmaktadır. Bu eserler 
1924 yılından itibaren gazete ve dergilerde yayımlanmaya başlar. 

Tufan’ın 20’li yıllardaki “Başlana Başladı” (1927) ve “Bibiyivler” (1927) 
gibi başlıca manzumeleri Ural işçilerinin hayatıyla bağlantılıdır. Eserdeki 
olaylar 1917 yılındaki Şubat İnkılâbı ve Ekim isyanına kadarki zaman 
aralığında Ural fabrikalarından birinde geçer. Bu dönem eserlerinde şair, 
kendi yaşadıklarını da üzerine koyarak işçi yaşantılarını, duyuş ve düşü-
nüşlerini yoğun olarak işlemektedir. 

Hemen belirtelim, Hasan Tufan’ı sadece bir Tataristan ve Ural şairi 
olarak tanımak yanlıştır. Ural ve Tataristan’dan başka yerler de şairin 
eserlerinde konu edilir. Cayık bozkırı, Kara Kum çölü, Taşkent arıkları, 
Hazar Boyu, Sibirya ormanları ve bozkırları…7 Şair biyografisinde bunlar-
dan da bahseder. Uzun hayatının bir bölümünü seyahat ederek geçirir. 
Romantik ruhu ve duygulu gönlü onu seyahate; yeni yerler, yeni insan-
                                                           
6 Mesgud Gaynetdin, Yulınnan Hakıykat, Edebi Tenkit, Kazan, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 
2001, s. 271-272. 
7 “Ural Eskizları” s. 52-64, “Kaplan-Kırda” s. 268, “Kervan” s. 269, “Kaspi yarı” s. 118, “Taş-
kent Bağlarında” s. 201, “Kara-Kom Yagında” s. 270, Hesen Tufan, Eserler, 2003. 
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lar, yeni yollar keşfetmeye iter. Bu seyahatleri sonucunda “Ural Eskizle-
ri” isimli meşhur şiirlerini ve manzumelerini yazar. Bu süreçten sonra 
artık Hasan Tufan şair olarak tanınır hale gelmiştir. 

Sanatçı, bu dönemi otobiyografisinde şöyle anlatır: 

Yazılar yazıyorum, fakat bir şeyler devamlı eksik kalıyor. Sürekli de 

bir arayış içerisindeyim. Bu düşüncelerle ben 1928 yılı yazında se-

yahate yöneldim. Seyahatim İdil boylarından başlayarak güneye, 

atalarımın yaşam izleri olan yörelere doğru idi. Büyükannemin erkek 

kardeşleri, zorla Hıristiyanlaştırmalardan kaçarak buralarda ömür 

sürmüşler. Bu durum “Geçerken” adlı şiirimde anlatılmaktadır. Güne-

şe de yakın yerlerde, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerindeki 

halkların yeni hayatları içinde iki yıl boyunca yayan bir şekilde se-

yahat ettim. Yaşamak için para gerektiğinde ise kanal kazma, yolla-

ra taş döşeme gibi işlerde çalıştım. 

Seyahatim boyunca türlü Türk halklarının sıradan insanlarıyla karşı-

laşıp, onların yazılmayan folklorlarını öğrendim. Âşıklarını, bahşıları-

nı, akıncılarını, manasçılarını dinledim8. 

Hayatın Kendisine Doğru 

Bu dönem artık şairin gerçek anlamda ideolojilerden uzaklaşıp “ken-
dine”, “hayat”a dönmeye başladığı dönemdir. Şair kendi tarzı içerisinde 
gezilerini “Hayat İçine Seyahat” diye adlandırır. “Hayatın kendisine yö-
nelme” şaire çok şeyler verir. Hepsinden daha çok hayat ile nazım ara-
sındaki ilişki açıkça görülmektedir. O, kurulan yeni hayata canlı olarak 
şahit olur. Okuyucuların artışını da, beklentilerini de görür. Lirik şiirler-
den yoksun kalan edebiyatı komutansız bir orduya benzetir. Şairin ha-
yata yönelmesi onun nazım anlayışında da değişikliklere yol açar. Bu ge-
zilerden sonra Tufan’ın nazım eserlerinde lirik akımın ve halk şekilleri-
nin etkisinin artması hiç de sıradan bir olay değildir. “Ak Kayın”9 (1933) 
ve “Ozatu”10 (1933) gibi şiirlerinde bu etki açıkça görülür. Bu arada, Orta 
Asya ve Kafkasya’ya olan seyahatin, şairin eserlerini yeni temalar, yeni 
hisler ve yeni şekiller ile zenginleştirdiğini de belirtmek gerektir. 

Sanatçı, hayatı boyunca seyahat etmekten vazgeçmemiştir. Kendisi 
durmak istese de şartlar onu durdurmamıştır. Bu durum biraz da onun 
hayatının ağır, dramatik yönleriyle ilgilidir. Vatanında uğradığı baskı ve 
yıldırma politikaları şairi seyahat etmeye zorlamıştır. 

Hasan Tufan’ın “Ant” şiirinde anlattığı görüşleri “hata” olarak görülür 
ve söylemleri basında ağır şekilde eleştirilir. Bu eleştiriler giderek dozu-
                                                           
8 A.G. Ehmedullin, F.G. Galimullin, T.N. Galiullin, F.E. Ganieva, N.G. Yuziev, Edebiyat, 
2005, s. 133-134. 
9 Tufan Hesen, Eserler, Beş Tomda. 1 Tom. Kazan, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 2003, s. 129. 
10 “Uğurlama”, A.G. Yahin, Edebiyat, Kazan, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 2001, s. 8. 
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nu arttırır ve onu bir “siyasî suçlu” konumuna düşürür. 1937 yılında 
onu Yazarlar Birliği’nden çıkarırlar. Bir dönem kaçak yaşar ve izini kay-
bettirmek için sürekli yer değiştirir. 1940 yılında yakalanıp Kazan hapis-
hanesine atılır. Şair, vatana ve halka ihanetle, milliyetçilikle suçlanır. 7 
Mart 1940’ta hâkim onu idam cezasına çarptırır. Ama o, ölümünü bek-
lerken bile şiir yazmaktan geri kalmaz. Nihayet ölüm cezası 10 yıllık ha-
pis cezasına çevrilir. O, hapiste savaş araç-gereçleri imalatı timinde çalı-
şır, çalışkanlığından dolayı tim başkanı derecesine yükseltilir. Mordov-
ya’daki metalürji fabrikası çelik döküm atölyesinde de çalışır. Burada da 
şiirler yazmaya devam eder. Sanatçı hapiste iken İkinci Dünya Harbi 
başlamıştır. Kendisinin bu zamanlarda cephede bulunamayışı, cezaevin-
de olması ona çok ağır gelir. S.S.S.R. Verhovnıy Sovyeti Prezidyumına 
yazdığı dilekçesinde onun şu sözlere yer verir: 

Vatan düşmanlarına karşı savaşa götürülen halkımdan dışarıda bu-

lunarak, düşmanlara cezalarının verilmesi mümkün değildir, hatta 

imkânsızdır. 

Halkımızın ve partinin yanında benim bir damlacık suçum yoktur. 

Büyük halkımın en güzel evlatları! Sizin beni savaşın en dehşet verici 

yerine göndermenizi, ölümden kurtulamayacağım işleri bana verme-

nizi, elime el bombası alıp düşmanların silahlarının önüne beni sür-

menizi istiyorum… Partisiz şaire vatanıma doğruluğunu ispatlayıp, 

sizin kan kardeşiniz olarak hayattan gitme imkânını bana veriniz…11 

der. 

Bu isteklerin olduğu yazıyı şair, hapishaneden türlü yollar ile çıkarıp 
Moskova’ya göndermiş fakat onun vatana olan görevini yerine getirme is-
tekleri sonuçsuz kalmıştır. Kasım 1950 tarihinde 10 yıllık cezası biter. 
Tam özgürlüğüne kavuştuğunu düşünürken rejim, bu sefer onu Sibir-
ya’ya sürgüne gönderir. 

Ona Novosibirsk bölgesinin Ustarka ilçesinde Pokrovka adındaki Rus 
köyünde yaşaması izni verilir. Önceleri kolhozda çoban olarak çalışır, 
hayvanlara bakar, daha sonraları ise toprağı kazıyıp kendine ev yapar. 

Hasan Tufan’ın toplam 16 yılı bulan hapis ve sürgün hayatı, ancak 
Stalin ölümü onun siyasetindeki ciddi hataları ortaya çıktıktan sonra 
nihayet bulur. Şair 1956 yılında özgürlüğüne kavuşur ve Kazan’a döner. 
Evine döndüğünde oğlu da karısı da ölmüştür, tek kızı ve yazar dostları 
onu karşılar. 

1956 yılından sonra hayatında yeni bir devir başlar. Bu dönemde o 
artık zamanın ruhunu anlamaya daha çok yönelir, daha özgür bir or-
tamda yeni ilhamlar edinip eserler vermeye başlar. Hislerinin sıcaklığı, 
                                                           
11 Gaziz Kaşapov, “Hesen Tufanın Ülim Sorap Yazgan Hatı”, Kazan Utları, Fevral (Şubat) 
1989, s. 164. 
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duyuş ve düşünüş zenginliği, yaşadığı acılı ve zor dönemlerin etkisi ve 
birikimiyle oluşturduğu iç zenginliği eserlerine yansımaya başlar. 

Hasan Tufan Eserlerindeki Duyuş ve Düşünce Gelişimi 

Hasan Tufan’ın eserlerindeki fikirsel gelişim uzun yılların tecrübesi, 
acıları ve çilesi ile olgunlaşarak gelişmiştir. O, bu anlamda canlı bir ede-
biyat tarihidir. Onun sanatçı kişiliğinin gelişimini izlerken yine kendi ifa-
delerine bakmak gerekir: 

Şairlerin, ediplerin gönülleri gergin telli arp12ı hatırlatır. Hayat onun di-
ri, canlı, hassas tellerine parmak ucu ile yeteri kadar, azıcık bile değse 
yankılanmaya başlar o13 diye tanımlar şair kendisini. Bu çağrışım şairin 
kendi sanat yaşamında da tezahür eder. Hayatın dalgalarına, zamanın 
rüzgârlarına her zaman önemli ve aşırı hassas olan bu arp, yaklaşık bir 
asırdır Tatar halkının yaşamındaki değişikliğin de hikâyesi olur ve yeni 
dönem sanat anlayışının ortaya çıkmasında öncülük eder. Artık ideoloji 
için feda edilen insanlar yerine, hayatı anlamaya çalışan, sorgulayan, ya-
şayan, yaşatan, merkezinde insanın olduğu yeni Tatar yaşamı ve bu ya-
şamı yansıtan yeni şiirler vardır. Ülke ve halkın hayatındaki bu büyük 
değişim Hasan Tufan’ın eserlerinde tezahürünü bulur, beste olup söyle-
nir, dilden dile, gönülden gönüle yankılanmaya başlar. 

Hasan Tufan’ın eserlerini sanat ve edebî değerleri itibariyle 3 büyük 
döneme ayırarak incelemek mümkündür: 

1) Şiirleri ve manzumeleriyle ünlü Tatar-Sovyet şairi olarak tanındığı 
devir (1920-1940 dönemi). 

2) Siyasi nedenle suçlanıp baskın güçler tarafından edebiyattan 
uzaklaştırıldığı devir (1940-1956). 

3) Siyasi tutukluluktan kurtulup, eserlerle dolu özgün şair olarak de-
vam eden devir (1956-1981). 

1. Dönem Sanatçılığı 

Eleştirmenler H. Tufan’ın 1920-30’lu yıllardaki eserlerini Tatar 
edebiyatı için önemli bir kazanım olarak kabul ederler14. Eleştirilerde 
bu dönem Hasan Tufan şiiri Yapmacıklıktan, isyankârlıktan uzak, 
Ural işçilerinin düşünce ekseninden hareketle yoğun fikir arayışları ile 
süzülmüş fikir şiirciliğine heveslenen bir şairin altyapısını hazırlayan 
eserlerin yoğun ve başarılı bir şekilde sunulduğu dönem olarak tanım-
lanır. Bu dönem şiirlerinde şairin içerisinde yaşadığı Ural işçilerinin 
hayatı bütün olağanlığı, hayatın gerçek renkleri ve gerçek karakterler 
ile verilir. 
                                                           
12 Dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı. 
13 Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 5-22. 
14 G. Segdi, G. Nigmeti. 
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Hasan Tufan’ı dönemin diğer şairlerinden ayıran ve edebî eserlerinin 
daha ilk döneminde kendisini gösteren duyuş ve düşünüş farklılıkları 
nelerdir? Kısaca bir göz atalım: 

1) Gerçekle yakın ilişki kurar, toplum hayatına çok duyarlıdır. Halkı 
çok iyi gözlemler ve onun gönlündeki yeniliklere dikkat eder, o yenilikle-
re karşı hassas olur. 

2) Bu devirde o, halkın kaderi üzerine dikkatini yoğunlaştırır. Geç-
mişteki ağır, zahmetli hayattan kurtulup, dünyayı özgür, ülkeyi mutlu 
kılma hayalini gönülden, yüksek sesle söylemeye başlar. (“Tataristan-
da”15 [1925], “Yıllar İteginde”16 [1925], “Zenger Büre”17 [1928]). 

3) Şiirinde, fikirlerini, duygu ve düşüncelerini devamlı arka arkaya 
açıklaması ona has bir özelliktir. O, ruhî durumunu en küçük ayrıntıla-
ra kadar devamlı olarak eserlerinde anlatır. Lirik bir şiirin yapısı içeri-
sinde bir Ural işçisinin hayatını, hüznünü, hayallerini, duygu ve düşün-
celerini, özlemlerini verebilecek bir yeteneğe sahiptir. 

4) Vâkıf olduğu geniş halk kültürü eserlerine yansır. Şiirlerinde folklorik 
öğeleri ustaca kullanır ve fikirlerini anlatabilmek için bunlardan sıklıkla ya-
rarlanır. Onun eserlerinde hikmetli sözlere, atasözü ve deyimlere rastlanır. 

“Ayagüre ülip bullır miken?”18 şiirinden örnekler aşağıdadır. 

“Zordur, fakat hasta, 
Tek prolog biçimde ölmeler.” 

“Eh, düşünce de uzun, dostlar, 
Yol da uzun, ömür ise kısacık” 

“Azarlamak millep19 olsa 
Başı okşamaksa milimetrelerle.”20 

5) Şiirinde yeni anlatımlar, semboller kullanır. Daha önce hiç kulla-
nılmayan bu semboller okuyucunun dikkatini toplar ve şairin vermek is-
tediği bazı mesajların hem daha kolay anlaşılmasını sağlar hem de bir 
anlamda baskılar karşısında üstü örtülü bir eleştiri yöntemi olur. Anla-
tımları, sembolleri yenileştirir. Bazı örnekler: 

Eğik yatan Ural tütün çekiyor, 
Tütün sapı uzun taş boru. 

(Yıllar İteğinde, 1925). 
                                                           
15 “Tataristanda”, Hesen Tufan, Eserler, Beş Tomda. 1 Tom. Kazan, Tatarstan Kitap Neşri-
yatı, 2003, s. 22-25. 
16 “Yıllar Eteğinde”, Hesen Tufan, Eserler, Beş Tomda. 1 Tom. Kazan, Tatarstan Kitap Neşri-
yatı, 2003, s. 34-38. 
17 “Mavi Kurt”, Hesen Tufan, Eserler, Beş Tomda. 1 Tom. Kazan, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 
2003, s. 28-33. 
18 “Ayakta ölünür mü?” (1926). 
19 Burada: kilometre. 
20 Hesen Tufan, Eserler, 2003, s. 49. 
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Görüldüğü gibi hem yaşamın günlük unsurları ustaca kullanılmakta 
hem sembolik bir anlatımla mesaj verilmektedir. 

Düşüncede vida gevşese 
Hangi anahtar ile sıkılır?21 

(Ural Eskizleri - Duslar Yanında, 1926). 

İçinde yaşadığı işçi kültürünün yaşam unsurları olan “anahtar” ve 
“vida”; “düşünce” gibi soyut bir kavramı açmak için kullanılarak başarılı 
bir mecaz ve istiare yapılmaktadır. 

Geniş dünyaya sığmaz büyük ömürler 
Sığındılar  
Mavzer22 arkasına23 

(Songı Saray Yanında). 

Hakikaten son derece başarılı dizeler. “Geniş dünya”ya “büyük ömür-
ler”, “mavzerin arkasına sığınmak”… Tezat, soyut anlatım, somut tahki-
ye; hepsi iç içe ve çok başarılı bir hayat sorgusu… Mavzer gibi bir imge-
den hareketle dönemin yarı askerî rejimine yapılan gönderme, köy haya-
tının vazgeçilmezi yegâne savunma unsuru “mavzer”in gücü ve büyüsü… 

Hasan Tufan’ın yeteneği yılların geçmesiyle artar. Fikirlerinin özellik-
leri artık netleşmeye başlamıştır. Şairin sanat anlayışı artık iyice belir-
ginleşmiştir; sadelik ve halka yöneliş. 

Şairin eserindeki bu yeni yönelişler daha çok 30’lu yılların ortalarında 
ortaya çıkar. 

Halkın kendisi canlı klasik: 
Ezgisi, türküsü, ölmez diliyle. 

diye yazar Hasan Tufan, 1936 yılında eserin yönelişini bilerek Altın dilli 
halkı ile gururlanır24. 

2. Dönem Sanatçılığı 

Hasan Tufan, sanat hayatının ikinci dönemi olarak kabul ettiğimiz 
1940’lı yıllarda edebiyattan siyasi sebeplerden dolayı uzaklaştırılmak is-
tenir. Şairin edebiyat ortamlarındaki hâkimiyeti tamamen yok edilmeye 
çalışılır. İsmi dersliklerden silinir, kütüphanelerdeki kitapları yaktırılır. 
Hapishanelerde eser yazmaktan men edilir. Ama o, bunlara bakmadan, 
aldırış etmeden şiirler yazmaya devam eder. Gardiyanlardan gizli gizli in-
                                                           
21 “Ural Eskizleri”, Hesen Tufan, Eserler, 2003, s. 55. 
22 Silahın bir türü. 
23 A.G. Ehmedullin, F.G. Galimullin, T.N. Galiullin, E. Ganievaf, N.G. Yuziev, Edebiyat, 
2005, s. 138. 
24 http://kitap.net.ru/tufan3.php (Bazı şiirlerine Şair ad vermemiştir. Bu şiir de bunlardan 
bir tanesi). 
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ce sigara kâğıtlarına gönlündeki duygularını yazar, onları peksimet par-
çaları içinde saklar. 

Sürgüne Sibirya’ya gönderildiğinde eser yazma açısından rahatlar. 
Ama o orada da siyasete karşı inançsızdır, kendisi için eserler yazar. 
Ama bu eserleri basılmaz. Esir olduğu zamanlarda yazdığı bu şiirlerini 
aklandıktan sonra bastırır. 

Hasan Tufan hayatının bu ikinci döneminde gerçekten çok kötü gün-
ler geçirir. Hapis, sürgün, acımasızca kolhozlarda çalıştırılma… Tam an-
lamıyla çile doldurur. Hayata bağlılığı, vatanına ve halkına olan inancı, 
can dostu olan şiirden ayrı kalması, suçsuz tutukluların can havli ile çı-
kardıkları ağıtlarını başkalarına da işittirmek isteği ömrünü ve şiirlerini 
mucize bir şekilde korur. 

Onun bu dönemde yazdığı hapishanenin demir parmaklıklarını 
aşarak çıkan şiirleri çağdaş Tatar edebiyatında yeni bir dünya açar. 
Yeni kuşak şairler onun verdiği bu büyük mücadelenin etkisi ve sa-
natının gücünden yola çıkarak benzer bir mücadele dönemini başla-
tırlar. Tatar sanat yaşamında “ideoloji” yerini yavaş özgürlük arayışla-
rına bırakmaktadır. Bireysel duyuş ve düşünüş, insanı merkeze otur-
tan ve onu esas alan bir sanat anlayışı artık şekillenmeye başlamıştır. 
Bu kapsamda vatan sevgisi, Tatar halkının özgürlüğü sadece M. Celil 
ve Fatih Kerim’de değil, Hasan Tufan’da da kendisini göstermeye baş-
lamıştır. 

Bu esaret dönemindeki değişikliği Hasan Tufan 1956 yılında yazdığı 
bir şiirinde şöyle anlatır: 

Her işi ben 
Yaptım sadece 
Senin için gerektiğine. 
İstendiğinde ateşe, suya girdim 
Batarak ve yanarak.25 

(Gomirim Yulı, 1956). 

Bu dönemde onun şiirlerinde yeni anlatımlar da denenir. Anlatımla-
rında yeniliklerin olduğu, yeni anlamların yüklendiği bazı şiirleri “Ka-
yınlar Sarı İdi” (1942), “Ağırlaşan Dakikalarda” (1942), “Hayat” (1942)’-
tır. 

“Hayat” şiirini şair kendisi hakkında ölüm kararı verildikten sonra 
yazar. Bilindiği gibi “Hayat” Arapça kökenli “yaşam, can, canlılık” an-
lamlarına gelen bir sözcüktür. Ancak “hayat” kelimesi Tatarcada aynı 
zamanda kadın ismi olarak da sıkça kullanılmaktadır. İlk bakışta şiir 
“Hayat” adlı bir kadına karşı şairin duyduğu aşkı anlatır. Ama şairin bi-
yografisi ile metin dikkatle incelendiğinde “hayat”ın burada bir kadın is-
                                                           
25 “Ömrümün Yolu”, Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 328. 
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mine ve ona duyduğu aşkının arkasında, “ölüm” ve “yaşam” kavramları-
nı karşılaştırdığı ve sorguladığı görülür: 

Sen gidiyorsun Hayat, uzağa, 
Ben de, ben de tüm gücümü 
Bu yola verdim değil mi? 
Bir hatırla, düşün bu hakta, 
Bugünlerden uzak uzakta26. 

(Heyet,1942). 

“Kayınlar Sarı İdi” şiiri ilk bakışta savaş döneminin zorluklarını anla-
tan bir eser olarak görülür ama şiirin detaylarını, devrin özelliklerini ve 
şairin hayatını da dikkate alarak baktığımızda farklı bir anlam taşıdığını 
görürüz. Babasız kalan bir çocuğun sararan yüzü, mavi gözlerini örten 
gözyaşları, aslında o devirde söylenmesi gerçekten zor olan, Tatar halkı-
nın çektiği sıkıntıları ve uğradığı zulmü ironik bir bakış açısı ile anlat-
maktadır: 

Güz idi… Yerin böyle 
Neşesiz çağı idi. 
Astralar27, güller kırağılı  
Kayınlar sarı idi28. 

(Kayınnar Sarı İde, 1943). 

Sarı kayınlar, kırağı denen güller sadece doğanın gözü önündeki hali 
değil toplumun da kırağılı sonbaharı anlatır. 

“Hastalandığım Dakikalarda” şiirinde de tabiatı mecazî manada an-
latmaya devam eder. Güllere düşen kırağı, kış olmasa da pek erken 
serpilmeye başlayan yapraklar bu “sosyal içerikli” geçide varıp birikir. 
Şair kendisinin gizli yazılarının toplumsal çevrenin açıkladığı detayları 
içine almayı da gerekli görür. Esir şair düşünde vatanından haksızca 
sürülen edipleri Ovidiy Nazon’u, Nazım Hikmet’i, Gertsen İskender’i gö-
rür. Şairin facialı yaşantısını içtimai-siyasi olarak aydınlatmak için bu-
luşurlar. 

Yatsam da ben inde ayı gibi 
Sessiz kalamıyorum arkadaşlar, 
Rüyama bile giriyor Nazım Hikmet 
Rüyama Giriyor Gertsen - İskender. 

(Avırgan Minutlarda, 1942). 

Gönlünün derinliklerindeki keder, tatlı ve hüzünlü düşünceler onun 
başka şiirlerinde de büyük bir ustalıkla tasvir edilir. “Kırda İki Ak Ka-
                                                           
26 “Hayat”, Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 228. 
27 Çiçek adı. 
28 “Kayınlar Sarı İdi”, Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 230. 
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nat Yata” (1953) şiirinde onun doğayla kurduğu duygusal bağ betimle-
nir: 

Yatıyor kırda iki ak kanat… 
Onlar göğe 
Kanat çırpmıyor artık: 
Tilki de esner yeli 
Bıyığındaki kanları yalayarak… 
Yatıyor yerde 
İki ak kanat29. 

(Kırda İki Kanat Yata, 1953). 

Şiirde anlatılanlar ile şairin kendi hayatı arasındaki benzerlik eserin 
oluşumunda çok net bir şekilde görülür. “Kırda İki Ak Kanat Yatıyor” şii-
rinde “bıyığındaki kanları yalayan tilki” tevriyeli kullanılmıştır. Toplum-
sal hayatı sembolize eder. 

O, bu şiirinde hayatı şöyle yorumlar: 

Kederleniyorsun, kuğu bozkırda. 
Bizim hayat, belki, aynıdır. 
Sen de, belki, benim gibisindir 
Seslenip kaybettiğin çocuğuna 
Üzülüyorsun, kuğu bozkırda. 
Üzülüyorsun… kuğu… bozkırda… 

Bozkırda çocuğunu kaybettiği için üzülen kuğu, bu devrin tarihinin 
kanlı, kişiliksiz görüntülerini şairin hayatıyla olan ilişkisine irtibatlandı-
rılır. 

Üçüncü Dönem Sanatçılığı 

Hasan Tufan eserlerinin üçüncü devri, şairin 1956 yılında özgürlüğü-
ne kavuşup Kazan’a dönüşüyle başlar. 

Sürgün hayatından kurtulmak onun şiir dilini de değiştir. Bu dönem-
de artık umut ve heyecan dolu, coşkulu eserler vermeye başlar. Acı ve 
keder yerini coşkuya, sevince bırakmıştır. Artık onun şiirlerinde hayat 
vardır, yaşamak vardır: 

Gel haydi, gel 
Öpeyim seni bir! 
Seviyorum seni yerkürem! 
Kucağıma benim sığmasan da, 
Canıma sığıyorsun ki, canım! 

(Selam, 1953). 
                                                           
29 “Kırda İki Kanat Yatıyor” Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 286. 
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Fikirlerinde, şiirinin ahengindeki değişim ise daha birkaç sene önce-
sinden başlamıştır. Bu değişimi 1953 yılında Stalin’in devrilme süreci ile 
eşleştirmek mümkündür. Onun bu yılda yazılan “Cir Baribir Eylene!” 
isimli popüler şiiri yeni devrin doğuşunu haber vermektedir: 

Börkün yanar, börkün, inkvizitor30, 
Haksızca dökülen kanlar yanıyor börkünde!31 

diye hitap eder. Onu doğrudan doğruya “Yirminci asır formasına uygun-
laştıran maske giyen inkvizitör” diye adlandırmıştır32. O tarihten itibaren 
içerik itibariyle popüler, ahenk dolu eserler yazmaya başlar. Kinayeli dili 
artık arka plandadır. Ama o derin manalı, umumileştirmelere sahip olan 
sembolik anlatımı kullanmayı da yine “manevi görev” bilerek sürdürür. 
Bunu yaparken tabiat unsurlarından, doğal betimlemelerden yararlan-
mayı ihmal etmez: 

Yüreğimin susmak bilmedi, 
Bundan sonra da susmas, inşallah. 
Yel - fırtına ile karşılaşıp, 
Güç ekler ilham perime33 

(Tugızunçı Dulkın). 

Hasan Tufan’ın bu dönem şiirlerinde tematik açıdan da değişiklikler 
gözlenir. Meselâ bu dönem şiirlerinde “milletin kaderi”, “Tatar dilinin gü-
zelliği” onun şiirlerinde işlediği konular arasında yer bulabilmiştir. 1960-
70 yılları arasında yazdığı şiirlere baktığımızda onun bu meseleleri bir 
hayli yoğun olarak işlediği ve kendisine problem ettiği açıkça görülmek-
tedir. 

Tatar halkının tarihi ve kültürel değerleri Hasan Tufan’ın ikinci dö-
nem şiirlerinde de yer bulabilmiştir. O, mahkûm olduğu dönemlerde bile 
Tatar halkının tarihine duyduğu merakı, bir anlamda milletine olan sev-
gisini dizelerine konu edinmiş, şiirin derinliklerine bu sevgiyi yerleştire-
bilmiştir: 

Kaplan Kırda kemikler yatıyor… 
Biz onları unutacak mıyız? 
Biz bu yolda dönecek miyiz?34 

(Kaplan-Kırda, 1947). 

Mahkûm olduğu dönemlerde bile ana diline duyduğu sevgiyi anlatır: 
                                                           
30 Burada diktatör anlamında kullanılmıştır. 
31 “Yer İse Hâlâ Dönüyor”, Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 290. 
32 Hesen Tufan, Eserler, Beş Tomda. 1 Tom. Kazan, Tatarstan Kitap Neşriyatı, 2003, s. 290. 
33 A.G. Ehmedullin, F.G. Galimullin, T.N. Galiullin, F.E. Ganieva, N.G. Yuziev, Edebiyat, 2005, s. 143. 
34 “Kaplan Kırda”, Hesen Tufan, Eserler, Beş Tomda. 1 Tom. Kazan, Tatarstan Kitap Neşri-
yatı, 2003, s. 268. 
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Bu dünyanın rengini, güzelliğini, zevkini 
Kimin aracılığıyla öğrendim ben? 
Beşikten beri benim öğreticim, 
Ana dilim canım, sen o, sen!35 

(Tugan Tel, 1951). 

Aslında Hasan Tufan’ın özgürlüğüne kavuştuktan sonra da millet 
sevgisi ve anadiline duyduğu özlemin devam ettiğini görürüz. Bu dö-
nemde onun, gençlerdeki “millî ruh”un azalmasına üzüldüğünü, halk-
ta yeteri kadar millî bilinç kalmadığı için endişelendiğine dair fikirler 
taşıdığını görürüz. Özellikle Komünist Parti’nin tüm Sovyet topluluk-
larını ortak bir dilde birleştirmek adına Tatar dilini yok etmeye yöne-
lik politikalarına Tufan bu üçüncü dönem şiirlerinde karşı çıkmayı 
sürdürür. 

“Almaz” (1953) şiirinde kendi fikrini ortaya koyar, kinayeli bir dil kul-
lanır, bu devrin siyasetine karşı kendini savunur. Tatar dilinin hiçbir dö-
nemde kaybolmadığını vurgular: 

Çıra ışığında kaybolmadı, 
İliç36 ışığında kaybolmaz! 
Ana dilimiz olmuş bu almaz!37 

Tatar dilinin kötü kaderi, onun gündelik hayatta, devlet kademelerin-
de yeteri kadar önem görmemesi ve millî ruhun azalması konusu Hasan 
Tufan’ın gerçek bir üzüntü kaynağıdır. Onun bu kaygılarla yazdığı şiirler 
arasında, “Lale ile Kelebek”, “Geldin mi Sen İliç Karşısına?”, “Hülli Mey-
münoviç’in Kaloriler ve Kaloritler Hakkındaki Felsefesi” gibi eserleri sayı-
labilir. Bu eserlerin bir kısmı sadece yazıldığıyla kalmış, basılamamıştır. 
Basılmayan bazı şiirleri “Güzel Gam” (1990) adlı derlemeyle yakın za-
manda ilk kez okuyucu ile buluşabilmiştir. 

Hasan Tufan, savaşlara hep karşı çıkmıştır. Onun savaş karşıtlığı ve 
barıştan yana tavır alması pek çok eserinde kendisini gösterir. Şiirleri, 
kanlı savaşlar için, sebepsiz üzülen hayatlar için derin üzüntüler içerir. 
Şair savaşların insan için olağan olmadığını bu şiirlerinde söyler. Fakat o 
bu konuları işlerken derin sanat gücünü de ortaya koymayı başarabil-
miştir. 

“…Ansızın ay bulutlar arasına daldı. Ateşler söndü. Dünya karanlık 

ve sessiz… Yavaşça, korkarak Avrupa’nın kapısını döven kimdir? 

Yok, sessizlik olsa da dünya rahat değil. Ay herkese tarafsız olsa 

da, dünya böyle tarafsızlığa yabancıdır. Dürüstçe dünyayı rahatlık 

ve kaygısızlık içerisinde bulmayan bir güç var. O güç hangi güçtür?” 
                                                           
35 http://kitap.net.ru/tufan4.php. 
36 Lenin. 
37 “Alma”, Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 410. 
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Zindan alfabesini38 hatırlatıp, 
O çalan kimdir? 
Sana kim gerek? 
Ben diyor o, ben Ana yüreğiyim, 
Çocuklarımı arayan yürek… 
Onların isimleri 
Telman39, Fuçik40, Musam41, Abdullam42… 
Sizde, belki 
Bir haber vardır? 
Selam vardır onlardan43. 

(Bitaraf Ay, 1956). 

Dil ve Üslubuna Dair 

Hasan Tufan’ın tarz ve üslubunu değerlendirirken, onun edebiyata 
yeni semboller getirdiğini ve başarı ile uyguladığını söylemek gerekir. 
Kullandığı tarzlar, anlatımlar, yeni semboller, okuyucuyu bugün insanı-
nın entelektüel dünyasının içerisine alır. Hayatın yanında doğa ve insan 
münasebetini, coğrafya ve insan kaderini de içine alarak düşündürür: 

Ben, bu kırlar, sular, yellerdeki 
Atomların eski kardeşi; 
Maddesi benim, canım 
Onun sadece 
Söyleyeni, okuyanı, özleyeni44. 

(Söyli Torgan Materiya, 1953). 

Bu dizeler “Konuşan Madde” şiirinden. Giden yolcu hangisidir? Ken-
disi… Yol kenarında düşünceye dalıp oturan menekşeye hitap eder ve 
onunla derin bir yakınlık kurup, böyle zor meselelerde sohbete dalar. 
Tufan, bu tür lirik şiirlerinde doğal bir varlığı kişileştirerek onlarla diya-
log kurar, söylemek istediklerini bir çiçeğin dilinden rahatlıkla aktarabi-
lir. Meselâ çiçek hasret çeker, böcek türkü söyler: 

Gelecekte, 
Gerekmez belki 
Bu yoksunma, özlem, sevgiler 

                                                           
38 Mors Alfabesinden söz ediliyor. 
39 Buhenvald hapishanesinde Naziler tarafından öldürülen Alman Ernst Telman. 
40 Nazilere karşı Hareketlere katılır, Pletsenzeye hapishanesinde öldürülen Slovak yazar ga-
zeteci Yulius Fuçik. 
41 Pletsenzeye hapishanesinde Naziler tarafından öldürülen büyük Tatar şairi Musa Celil. 
42 Pletsenzeye hapishanesinde Naziler tarafından öldürülen Tatar yazarı ve şairi Abdulla 
Aliş. 
43 “Bitaraf Ay”, Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 357-358. 
44 “Söyleyen Madde”, Hesen Tufan, Saylanma Eserler, Kazan, 1964, s. 289. 
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Gönüldeki güzel anıtları 
Hatırlayıp başı eğmeler?45 

Tufan’ın şiirinde yeni sıfatlar, yeni tanımlamalar, özlemler, aşklar iş-
lenir. Şair, ateşler içinde olan güzel aşkı, aşklarına sahip çıkan yiğit ka-
dınları yüceltiyor46. Aşk teması onun büyük bir heyecan ve coşku ile iş-
lediği, daima önemsediği ve arkasında durduğu, takdir ederek övgüyle 
verdiği bir konu olmuştur. Fakat o aşkı da kendine has kuyumcu titizliği 
ile seçerek kullandığı sözcüklerle ördüğü şiirlerinde işler: “Sina”47, “Ro-
maşkalar”48, “Kaysıgıznın Kulı Cılı”49, “Tamçılar ne diyorlar?”50, “Turgay 
Nige Deşmi?”51, “Eytken idin”52 şiirleri aşk konulu lirik şiirlerinin incileri 
olarak sayılsa yeridir. 

Sevgi ve aşk şiirlerinde insan gönlünün bütün sıcaklığını yansıtmayı 
başarabilen şairin, kötü ve zor olayları anlattığı şiirleri de kendi alanla-
rında aynı şekilde başarılı betimlemelerle kurulmuştur.  

Şüphesiz o bu tarz şiirlerini kendi yaşadıklarının etkileriyle kaleme alır. 
Tufan hapse atıldığında karısı Luiza’yı da işten atarlar. Luiza, hapis-

hanedeki kocasına yardım etmek ve çocuklarına bakmak için askeri has-
taneye gidip kanını satmaya mecbur kalır. Oradan aldığı paralarla peksi-
metler hazırlayıp hapisteki kocasına gönderir. Acı gerçeği şair sürgünden 
evine döndükten sonra öğrenir: 

Peksimetlerle yardım ettin 
“Biz ki vatanda… evde” dedin. 
O yardım ise 
Kanına değiştirdiğin 
Senin erzaklarınmış… 
Yaka söylersin düşünür müydüm: 
Sen beni kandırmışsın ya: 
Kesilecek durumdaki ömrümü 
Sen canınla bağlamışsın!”53 

(Tamçılar ni diler? 1957). 

Yaşadığı dramı bu kadar akıcı, içten ve mecazlı bir şekilde dile getirebil-
mesi onun sanat gücünü ortaya koyması bakımından önemli bir örnektir. 
                                                           
45 A.G. Ehmedullin, F.G. Galimullin, T.N. Galiullin, F.E. Ganieva, N.G. Yuziev, Edebiyat, 
2005, s. 147. 
46 “Sonbahar Gittiyse”, “Papatyalar”, “Sana” v.b. 
47 “Sana” Hesen Tufan, Eserler, 2003, s. 285. 
48 “Papatyalar” Hesen Tufan, Eserler, 2003, s. 354. 
49 “Hanginizin Eli Sıcak” (1956) Hesen Tufan, Eserler, 2003, s. 364. 
50 “Damlalar Ne Diyorlar?” Hesen Tufan, Eserler, 2003, s. 376-377. 
51 “Turgay Neden Susmuş?”. 
52 “Söylemiştin”. 
53 “Damlalar Ne Diyorlar?”, Hesen Tufan, Eserler, 2003, s. 376-377. 

201



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18 

Şairin bahtsız kaderli sevgisi bu devrin toplum hayatında bir aile faci-
ası olarak adlandırılır. “Kaysıgıznın Kulı Cılı” şiirinde işte bu facia, “döne-
min siyasi temelini oluşturan afet” olarak adlandırılır. 

Hanginizin eli sıcak? 
Sarılmalı yüreğim!54 

Şairin Sibirya soğuklarında hissettiği “yürek sıcaklığı” hem yaşadıkla-
rının hem de hissettiklerinin özeti gibidir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Hasan Tufan çağdaş Tatar şiirinin bugün bulunduğu seviyeye gelme-
sinde önemli katkılar sağlayan, birçok eleştirmen tarafından “Tatar şiiri-
nin gururu” olarak kabul edilen bir şairdir. Onun sanat öyküsü bir an-
lamda Tatar şiirinin ideolojik yaklaşımlardan kurtulup, kendine, özüne, 
sanatına dönmeye başarmasının hikâyesidir. 

Çok zor ve sıkıntılı yaşam sürecinin tezgâhından geçerek gelen Hasan 
Tufan’ın sanat hayatını üç ana dönemde incelemek gerekir. Birinci dö-
nemde işçi edebiyatı diyebileceğimiz, kendi yaşadıklarını Tatar halk kül-
türünün sözlü zenginlikleri ile süsleyerek şiire dönüştürür ve kendi içe-
risinde yine başarılı örnekler verir. 

İkinci dönemde Tufan hapis ve sürgündedir. Stalin döneminin tüm acı-
masızlığı içerinde esaret hayatı yaşayan ve yazmaktan men edilen şair, 
hissettiklerini mecazların zenginliğinden yararlanarak kaleme alır. Bu dö-
nem eserlerinde acı, hüzün ve özlem kendini yoğun biçimde hissettirir.  

Üçüncü dönem Hasan Tufan’ın “kendisini bulduğu dönem”dir. Artık 
özgürdür. Coşkulu, aşklı şiirler yazar. Her türlü ideolojinin ötesinde, 
merkezinde “insan”ın olduğunu, insan olmayı, insanın duygusunu, dü-
şüncesini, zaaflarını, coşkularını merkeze koyup, bu duygu ve düşünce-
leri gerçekten söz sanatının bütün inceliklerini kullanarak anlatan bir 
Hasan Tufan vardır artık. 

Hasan Tufan, soyut imgeleri somutmuş gibi rahatlıkla kullanabilen, 
Tatar dilinin ve folklorunun inceliklerini ustaca değerlendirerek şiirini 
oluşturabilen, üzerinde derinlemesine sanat çalışmaları yapılması gere-
ken çağdaş bir şairdir. 

Yazdığı şiirler büyük bir coşku ile okunan ve diğer sanatçıları da etki-
leyen Hasan Tufan’ın yaşamı ve sanatçı kişiliği, çağdaş Tatar şiirini ideo-
loji ekseninden uzaklaşarak “insan merkezli” sanat anlayışına taşınması-
na zemin hazırlamıştır. 
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Öz 

Türk halk kültürünün en önemli ürünlerinden olan atasözlerimizi gün-

lük hayatta daha çok bir konuyu kısa, etkili ve çarpıcı bir biçimde anlat-

mak istediğimizde kullanırız. Atasözlerinin ders öğretimi sırasında kulla-

nılmasına ise daha çok anadil veya yabancı dil öğretiminde rastlamakta-

yız. Ancak atasözlerimizin pek çoğu coğrafya dersi öğretimi sırasında da 

kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Çünkü atalarımızın uzun yıllar içinde 

edindikleri tecrübelere dayanarak söyledikleri sözler birçok coğrafi gerçe-

ği doğrudan anlatmaktadır. Bu anlamda atasözleri öğretici ve insanlara 

yol göstericidir. Bu çalışmada coğrafya ders öğretiminde kullanılabilecek 

Türk atasözleri araştırılmış ve hangi coğrafya konularında kullanılabile-

ceği açıklanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk Atasözleri, Coğrafya, Coğrafya Öğretimi, 

Türk Halk Kültürü. 

Abstract 

The Using Of Turkish Proverbs In Geography Teaching 

Proverbs are important products of Turkish folk culture in daily life, 

which are used when we wish to tell an issue more shortly, effectively, 

and dramatically. However, many of these proverbs can be used in teac-

hing geography lectures. Because, many experiences of our ancestors 

which were gained over years are related to geographic realities. At this 

meaning proverbs are educational and guiding.  
                                                           
* 18 Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, kgulum@comu.edu.tr 
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In this study, Turkish proverbs are researched which can be used in 

geography teaching and explained which geography subject are ex-

pressed. 

Key words: Turkish Proverbs, Geography, Geography Teaching, Tur-

kish Folk Culture. 

Giriş 

Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yapılarını genel kural, bilgece 
düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulu-
nan, kamuca benimsenmiş özlü sözler1 olarak tanımlanan atasözleri, 
toplumların duygu, düşünce inanç ve kültür yapılarını yansıtır. Dünya 
üzerinde tüm Türk halkları tarafından ortak yaşam biçiminin canlı ifa-
deleri olarak kullanılan kültür ürünlerinin başında da atasözleri gelmek-
tedir. Binlerce yıllık ortak geçmişleri olan, ortak değerleri paylaşan, belir-
li kültürel gelenekleri olan, Türk halkları geleneksel halk kültürünün 
ürünlerinden atasözlerini sözlü gelenekte yaşatarak günümüze kadar 
ulaştırmışlardır2. Dünya üzerinde farklı coğrafi bölgelerde yaşayan Türk 
topluluklarının asırlar boyunca karşılaştıkları olaylardan ve tecrübeler-
den ilham alarak ortaya koydukları, benimsedikleri ve kendilerinden 
sonra gelecek kuşaklara aktardıkları atasözleri toplum ve doğa olaylarını 
anlamada öğütleyici, yol gösterici, uyarıcı ve öğreticidir. Bir doğruyu ve-
ya gerçeği ortaya koyan içinde yargı bulunan tümceler3 olduklarından 
dolayı da bir düşünceyi açıklarken veya savunurken tanık olarak da gös-
terilirler. Çünkü atasözlerinde Allah inancından, doğal olay ve olgulara 
kadar pek çok konu yer alabilmektedir. Oy4 atasözlerini konularına göre: 
Türklük, ulusal değerler, Sosyal Yaşantı ve Sosyal Değerler, Din, Tasav-
vuf İzleri, Sağlık ve Ölüm, Ekonomi, Doğa (Tabiat) ve Evren (Kâinat), 
Hayvanlar, Tarım ve Hayvancılık, İklim ve Halk Takvimi olarak sınıflar-
ken, Soykut5 Allah ve İnsan, İnsan ve Tabiat, İnsan ve Toplum; İnsan ve 
Çeşitli Mârifet, Meslek ve Sanatlar; İnsanoğlunun Hayat Boyunca Rast-
ladığı Maddî Davranışlar, Durumlar, Hükümler, Olaylar ve Tepkiler; İn-
sanoğlunun Hayat Boyunca Rastladığı Manevî Davranışlar, Hayvanlar ve 
bunların özellikleriyle ilgili sözler olarak sınıflamıştır. Bu konular arasın-
da coğrafi unsurları içeren atasözleri oldukça fazladır. Coğrafi unsurlar 
arasında da en başta sayılabileceklerden bazılarını ise Fiziki Coğrafya 
                                                           
1 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkılâp Kitabevi Yayınları, İstanbul 
1989, s. 37. 
2 Mehmet Yardımcı, “Makedonya ve Diğer Türk Yurtlarında Söylenen Ortak Atasözleri ve 
Deyimler”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 1998, s. 6, ss. 739-750. 
3 Nurettin Koç, İslamlıktan Önce Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılâp Yayınları, İstanbul 2002, s. 
375. 
4 Aydın Oy, Tarih Boyunca Türk Atasözleri,  İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
1972, s. 118. 
5 Hilmi Soykut, Türk Atalar Sözü Hazinesi, Ülker Yayınları, İstanbul 1974, s. 47. 
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elemanlarından “iklim”, “yeryüzü şekilleri”, “toprak”, “bitkiler” ve “sular” 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte Beşeri ve Ekonomik Coğrafya eleman-
larından “nüfus artışı”, “göçler” ve “ekonomik faaliyetler” başlıca esin 
kaynağı olarak atasözlerinde işlenmiştir. Ayrıca atasözlerinde çeşitli “çev-
re sorunları ve çevreye duyarlılık” da yaygın olarak dile getirilmektedir. 
Atasözlerinde en çok vurgu yapılan alanların başında coğrafi unsurlar 
gelmektedir. Coğrafi unsurlar arasında da en başta sayılabileceklerden 
bazılarını ise Fiziki Coğrafya elemanlarından “iklim”, “yeryüzü şekilleri”, 
“toprak”, “bitkiler” ve “sular” oluşturmaktadır. Bununla birlikte Beşeri ve 
Ekonomik Coğrafya elemanlarından “nüfus artışı”, “göçler” ve “ekonomik 
faaliyetler” başlıca esin kaynağı olarak atasözlerinde işlenmiştir. Ayrıca 
atasözlerinde çeşitli “çevre sorunları ve çevreye duyarlılık” da yaygın ola-
rak dile getirilmektedir6. Bu konuda Türkiye’de ve Türklerin yaşadığı di-
ğer topraklarda, ağızdan ağıza dolaşan; nesillerden nesillere geçen 
10.000’i aşkın atasözü hakkında pek çok yayın yapılmış, birçok kitap ve 
makale yayımlanmıştır. Türk atasözleri üzerine hazırlanmış ve basılmış 
kitap, broşür ve makalelerin sayısı bugün 700’ü aşmaktadır7. Bu çalış-
malardan bazıları şunlardır. (Altun, 2004; Çelik, 1998; Çobanoğlu, 
1963; 2006; Özkul, 2003; Elçin, 1963; Gökçeoğlu, 1997; Hatiboğlu, 
1972; Gökdayı, 1982; Güleç, 1970; Musağoğlu, 1997; Emir, 1969; Sağ-
lam, 2001; Sarıca, 2004; Tülbentçi, 1963; Yunt, 1944; Çakmak, 2006, 
Kazıcı, 2008; Üstüner, 1989; Yasen, 2006; Pınar, 1983). 

Bu çalışmada, atasözlerinin yaşantı ve deneyim sonucu elde edildiği, 
insanlara yol gösterdiği ve uyardığı gerçeğinden hareketle coğrafi unsur-
ları içeren Türk atasözlerinin coğrafya öğretimi sırasında kullanılması ve 
hangi konuda kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. 

1- Çalışmanın Amacı ve Önemi: 

Bu çalışmanın amacı; içinde coğrafi unsurların geçtiği Türk atasözle-
rinin coğrafya öğretimi sırasında kullanılabileceğini ortaya koymaktır. 
Çalışmanın bu alanda yapılan ilk çalışmalardan biri olması ve coğrafya 
dersinin hayatın ta kendisi olduğu gerçeğini göstermesi bakımından ol-
dukça önemli olduğu düşünülmektedir. 

2- Çalışmanın Yöntemi: 

Çalışmanın temeli literatür taramasına dayanmaktadır. Bu çalışma-
da, başta Acaroğlu8nun “Dünya Atasözleri” ve Aksoy9un “Atasözleri ve 
                                                           
6 Okan Yaşar ve Funda Örge Yaşar, “Çanakkale Atasözleri ve Coğrafi Analizi”, Elektronik 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2007, C. 6, S. 19 (95-105). 
7 Bayram Baş, “Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı”, Pa-
mukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002, s. 12, ss. 60. 
8 Mehmet Türker Acaroğlu, Dünya Atasözleri, Referans Yayıncılık 2006, Ankara. 
9 Ö. Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, 1997, İstanbul. 
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Deyimler Sözlüğü” kitapları olmak üzere atasözleri üzerine yazılmış ma-
kaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel bildiriler, öğrenci ödev-
leri ve yerel internet siteleri taranmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen 
toplam (100.000) yüz bine yakın atasözü tek tek gözden geçirilmiş ve 
bunlar arasından coğrafi unsurları içeren atasözleri konularına göre 
gruplandırılmıştır. Sonuçta coğrafya dersi konularına uygun olup derste 
kullanılabilecek olanlar seçilerek hangi konunun işlenişi sırasında kulla-
nılabileceği ortaya konulmuştur. 

Atasözlerinin Coğrafya Öğretiminde Kullanılması 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 yılı Coğrafya Müfredat Programına gö-
re Coğrafyanın amacı; Çocuğun yakın ve uzak çevresini tanıyarak top-
lumsallaşmasını ve içinde yaşadığı toplumun kültürünü, tarihini, ku-
rumları tanımasını sağlayarak; toplumdaki rollerinin gerektirdiği davra-
nışları, çevrenin kendisine sağladığı olanakları ve bunlardan yararlanma 
yollarını kazandırmaktır. Ayrıca yakın çevresinden başlayarak ülkesine 
ve dünyaya ait mekânsal değerlere (doğa ve insanın ürettikleri ve birik-
tirdikleri) sahip çıkma bilinci geliştirmek Ülkelerin oluşturdukları bölge-
sel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik 
örgütlerin coğrafî açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak, coğ-
rafî değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümsetmek-
tir10. Bu amaçlar doğrultusunda ülkemizde coğrafya dersleri İlköğretimin 
4. 5. 6. ve 7. sınıflarında Sosyal Bilgiler dersi içinde, ortaöğretimde ise 9. 
ve 10. sınıflarda mecburi olarak, 11. ve 12. sınıflarda ise genel liselerin 
fen alanlarıyla, fen liselerinde seçmeli olarak okutulmaktadır. Coğrafya 
öğretiminin amacına ulaşabilmesi için iyi hazırlanmış bir öğretim ve ders 
programına, gerekli araç-gerece, uygun fiziksel ortama ve mesleki ve 
alan bilgisiyle tam donanımlı öğretmenlere ihtiyaç vardır. Burada diğer 
faktörlerin yanında yine de en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmek-
tedir. Çünkü araç-gereç ve uygun fiziksel ortam gibi unsurlar ancak öğ-
retmenin kullanacağı uygun yöntem ve tekniklerle verimli hale gelecek-
tir. Öğretmenin girdiği derslerde takip edeceği yöntem, öğrencilerin gele-
cekte kazanacakları davranışları da doğrudan etkileyecektir. Öğretmen-
ler dersin içeriği ve konusuna göre en uygun öğretim stratejilerini geliş-
tirmekle yükümlüdürler ve zaman zaman günlük olaylara da değinmeli-
dirler. Çünkü, bu durum öğrencinin sadece ilgisini çekmekle kalmaz, ay-
nı zamanda dünyayı anlamalarına yardımcı olurken, geçmiş olaylar ile 
günümüzdeki olaylar arasında bağ kurabilmelerini de sağlar11. Öğret-
men aynı zamanda konuları da çok yönlü olarak işlemelidir. Örneğin, 
Türkiye’nin coğrafî bölgeleri ele alınırken, Millî Mücadele yıllarında bu 
                                                           
10 MEB, Coğrafya Dersi Öğretim Programı 2005, s. 12, Ankara. 
11 Kemalettin Şahin, “İlk ve Ortaöğretimde Coğrafya Müfredat Programlarının Geliştirilme-
si”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2003, C. 11.  
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bölgedeki faaliyetlere yer verilerek, coğrafya, tarih ve vatandaşlık konula-
rı ile ilişkilendirilerek, millî bilinç ve tarih duyarlılığı oluşturulmaya çalı-
şılmalıdır. Benzer şekilde edebî ürünler ve yazılı materyallerden (efsane-
ler, destanlar, masallar, atasözleri, halk hikayeleri, türküler ve şiirler 
vb.) yararlanılarak, sosyal bilgiler, edebiyat ve coğrafya kaynaştırılmalı, 
öğrencilere vatan sevgisi kazandırılmalıdır12. Bu nedenle öğretmen Coğ-
rafya öğretimi sırasında atasözlerinden yararlanarak derse katılımı arttı-
rabilir, etkili öğrenmeyi sağlayabilir ve öğrencilerine atasözlerine farklı 
bir bakış açısı ile bakma davranışı kazandırabilir. Özellikle atasözlerinin, 
ilköğretimin ilk sınıflarında şarkılar, masallar, eş anlamlı kelimelerle dü-
zenlenmiş oyunların; daha üst sınıflarda hikâye, şiir, deneme, söyleşi ve 
anı türlerinin; ilköğretimin ikinci basamağında ise bu türlere ek olarak 
bilgi verici nitelikteki fıkra, makale, röportaj vb. türlerin içeriğine ya da 
ana fikrine işlenmesi, öğrencilerin dinlemeye konsantre olmasını, konu-
yu daha iyi anlamasını ve dinleme anında konuya motive olarak dinleme 
sürelerini artırmalarını sağlar13. Bu çalışmada ders öğretimi sırasında 
kullanılabilecek coğrafi anlam taşıyan atasözleri konularına göre grup-
landırılarak incelenmiştir. 

A. Fiziki Coğrafya Konuları İle İlgili Olan Atasözleri 

Fiziki Coğrafya konuları içinde iklim, bitki örtüsü, dünyanın şekli ve 
hareketleri, yer şekilleri (dağlar, ovalar, platolar, akarsular, göller vb.) 
konular işlenmektedir. 

A.1. İklim Özellikleriyle İlgili Olanlar 

İklim herhangi yerdeki uzun süreli hava olaylarının ortalama duru-
mudur. İklim elemanları sıcaklık, basınç ve rüzgar, nemlilik ve yağıştır. 
Bunlarla ilgili olarak coğrafya dersi konularında kullanılabilecek atasöz-
leri ve konular şunlardır: 

Bulut geçerken, hava nemlenir; Bulutlu havalar ıslak olur; Bulutsuz 
yağmur yağmaz; Gökte bulut olmadan yağmur yağmaz. Nemlilik konusu. 

Dumanlı dağlar görünmez; Dumanlı havada çoban sürüyü yitirir; Du-
manlı havada kurt tepede olur; Dumanlı havada yolculuk olmaz. Sis, sis-
lerin oluşumu ve etkileri. 

Çığ’ı bir küçük serçe harekete geçirir. Çığ, çığın oluşumu ve etkileri. 
Gök çok gürleyince, az yağmur yağar; Gök gürlemeden yağmur yağ-

maz. Yağış çeşitleri ve bahar yağışlarının özellikleri. 
Lodosun gözü yaşlı olur; Lodosa kar dayanmaz. Yerel rüzgarlar ve etkileri. 

Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz; Yel esmeyince, çalı çıtırdamaz; 

Yel esmeyince, kral bile uçurtmasını uçuramaz; Yel esmezse, ağacın 

tepesi kımıldamaz; Yel olmasa çöp başı kımıldamaz; Yele karşı durul-
                                                           
12 MEB, Sosyal Bilgiler Dersi İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Programı, 2005, s. 6, Ankara. 
13 MEB, a.g.e., s. 8. 
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maz; Yel değmedik dal olmaz; Yel gelen deliği kapamalı; Yel gibi ge-

len, sel gibi gider; Yel otları kurutur, üzüntü de insanları; Yelin, selin, 

elin önüne geçilmez; Yel, kayadan ne koparır; Yel eser, kum kalır; 

Yelin içinden geçemeyeceği duvar yoktur. 

Rüzgarlar ve etkileri. 
Güneş giren eve hekim girmez; Güneşin olduğu yerden hastalıklar kaçar; 

Güneş doğduğunda çalışmaya başla, güneş battığında ise çalışmayı dur-
dur; Güneşli havada şenlik olur. Sıcaklık ve güneşin yeryüzündeki etkileri. 

A.2. Dünyanın Şekli ve Hareketleri İle İlgili Olanlar 

Çıktığın dağ yüksek ise, attığın taş uzağa gider; Dağın tepesine hangi yol-
dan çıkarsan çık, manzara aynıdır, ancak çıkarken gördüğün manzara farklı-
dır; Dağlara çıkmayan, uzakları göremez. Dünyanın şeklinin sonuçları. 

Gün, gece olduğu için vardır; Güneş bir doğar bir batar; Güneşin batışı 
faydasızdır, güneş sabah iyi ki tekrar doğacak; Günün günü var; Her gece-
nin bir gündüzü var; Her günün bir gecesi vardır. Dünyanın günlük hareketi. 

Çok ağacın gölgesi uzağa düşer; Gölgede yetişen ağacın gölgesi olmaz; 
Gölgene bakıp boyunu ölçme; Kavağın gölgesi dibine düşmez. Güneş ışın-
larının geliş açısı ve gölge boyları üzerindeki etkisi. 

Ağustosun 15’inden sonra ere kaftan, ata çul; Ağustosun yarısı yaz, yarısı 
kıştır; Güzün gelişi yazdan bellidir; Güneş terazi burcuna girdikten sonra yaz 
olmaz, Nevruz’dan sonra kış olmaz. Mevsimler ve yıllık hareket konusu. 

Kış güneşine, yaz yağışına inan olmaz; Kışın güneşli hava, ödünç şey 
gibidir; Yaz günü: kırk gün yağmur, bir gün çamur; kış günü: bir gün yağ-
mur, kırk gün günü: kırk gün yağmur, bir gün çamur; kış günü: bir gün 
yağmur, kırk gün çamur; Yaz yağmuru, tez geçer; Yazın yağmuruna kışın 
güneşine inanma. Mevsimlerin özellikleri konusu. 

A.3. Yer Şekilleri ve Oluşumu İle İlgili Olanlar 

Dağın yüksek olduğu yerde ırmaklar derindir; Dağ ne kadar yüksek ol-
sa, geçidi vardır. Vadilerin oluşumu konusu. 

Akarsu çukurunu kendi kazar; Akan su akacağı kulvarı da aşındırır. 
Bir damla su, taşı deler; Dağları, taşları su bozar; insanları söz bozar; Su 
damlaya damlaya taşı deler. Akarsuların aşındırma gücü. 

Irmağı takip eden, denizi bulur. Irmak kenarına çeşme yapılmaz. Çay 
kenarında kuyu kazılmaz. Çayın yanında çeşme çağlamaz. Akarsuların 
faydaları ve kullanım alanları. 

Her inişin bir yokuşu vardır; En yüksek dağın bile ayağı ovadadır; Her 
dağın ardında bir koyak (vadi) vardır. Yer şekillerinin genel özellikleri. 

Dağ yıkılmasa dere olmaz. Heyelanlar, oluşumu ve sonuçları. 

A.4. Besin Döngüsü İle İlgili Olanlar 

Ağacı besleyen toprak, toprağı besleyen yaprak. Azot ve fosfat döngüsü. 
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A.5. Çevre Sorunları ve Küresel Isınma İle İlgili Olanlar 

Doğa, hiçbir şeyi boşuna yapmaz; Doğa, on öküzün yapamayacağı işi ya-
par; Doğada hiç boşluk yoktur; Nerede doğa en azını yaparsa, orada insanoğ-
lu en çoğunu yapar; Dağ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aşar; Zora 
dağlar dayanmaz. Genel çevre sorunları ve insanın doğaya müdahalesi. 

Damla damla deniz tükenir; Damla sudan dal göğerir; Damlalarla fıçıyı 
doldururlar; Damlaya damlaya göl olur, damlacıktan sel olur; Damlaya 
damlaya göl olur, düşman gözü kör olur; Damlaya damlaya göl olur, hiç 
damlamasa çöl olur; Damlayı hor görenin yurdu yanar çöl olur. Su kirlen-
mesi ve suyun önemi konusu. 

Akan su yosun tutmaz. Akan su, pis tutmaz. Akan su asla kokmaz, ka-
pı menteşesi paslanmaz; Durgun su, pis koku yaymağa başlar. Durgun 
su, solucan yetiştirir. Durgun göl, kurtlu olur. Sulardaki kirlenmeye etki 
eden faktörler. 

Ağacı çok olan yerde kıtlık olmaz; Ağacı çok olan yerin yağmuru eksik 
olmaz; Ağacın verdiğini komşun vermez; Ağaçlı köyü su basmaz; Bir ağa-
cın gölgesinde bin koyun yatar. Küresel ısınma ve etkileri. 

Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme; Rüzgârın önüne düşme-
yen yorulur; Rüzgarlı günde pamuk atılmaz; Suya göre yelken kullan; Su-
yun akıntısına gitmeyen boşa yorulur. Doğaya uygun ve doğru müdahale 
etme konusu. 

A.6. Doğal Afetler İle İlgili Olanlar 

Sel aşağıya, yel her yana; Sel gibi geldi, kum gibi kaldı; Sel gider kum 
kalır; Sel nereye giderse, kütük de oraya gider; Suyun altında açlık, karın 
altında ekmek. Sellerin oluşumu ve etkileri. 

B. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Konuları İle İlgili Olan Atasözleri 

Beşeri ve ekonomik coğrafya konuları içinde nüfus, nüfus hareketleri, 
yerleşmeler, yerleşme tipleri, tarım, hayvancılık, turizm, ticaret, ulaşım, 
el sanatları madencilik, ormancılık vb. konular girmektedir. 

B.1. Çalışma Hayatı İle İlgili Olanlar 

Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar; Ağustosta 

gölge kovan, zemheride karnın ovar; Ağustosta yatanı zemheride bü-

ğelek tutar; Gölgeyi hoş gören, tekneyi boş görür; Güneşte kalmayan, 

gölgenin zevkini bilmez; Karınca, kış azığını yazdan hazırlar; Yaz gü-

nü gölgede oturanın, kış günü unu kar olur. Yazda terlemeyen, kışta 

donar. Yazın dikeni kışın bademidir. Yazın gölge hoş kışın çuval boş; 

Yazın ağzını havaya açan, kışın göğe bakar; Yazın eli yaş olanın, kı-

şın ağzı yaş olur; Yazın gölge çeviren zemheride tırıs gider; Zahirenin 

ambarı sabanın ucundadır. Yazlık zor olur, güzlük bol olur.  

Tarımla uğraşan insanların mevsimsel çalışmaları. 
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B.2. Yerleşmelerle İlgili Olanlar 

Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yere yatma yel alır; Dağ başına 
harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütür-
sün sel için; Derede tarla sel için, tepede harman yel için. Yerleşmeler ve 
yerleşme tipleri. 

B.3. Tarımla İlgili Olanlar 

Bağ, dua değil, çapa ister. Bağ maşallahı özlemez, beli özler; Bağa 

bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun; Bakarsan bağ, bakmazsan 

dağ olur; Ekme bitmeyen yere, dikme tutmayan yere. Tarlada izi ol-

mayanın, harmanda yüzü olmaz. Tarlayı koçan zaptetmez, saban 

zapteder. Toprağını derin sürmeyen kıt mahsul alır; Toprak saban 

yerse, orak altın biçer. Bahçeni sulamak için yağmur bekleme; Ek to-

humun hasını, çekme yiyecek yasını. Tohumu derine atan, çok ekin 

alır; Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.  

Tarımda verimi arttıran faktörler konusu. 

Kar çiftçinin yorganıdır; Kar küreyen, tahıl kürer; Kar yağar iz örtülür; 
Kar yağar, bereket artar; Kar yerin gömleğidir; Kar yılı var yılı; Karla yağ-
mur olmasa, tahıl o yıl pahalı olur; Kışın derin kar olursa, yazın tahıl uzun 
olur; Şubat’ta yağan kar, yılın tacıdır; Sel basarsa kıtlık, kar yağarsa bol-
luk olur. Tarımda verim için kar yağışlarının önemi. 

Karakışta karlar, martta yağmaz, nisanda durmazsa değme çiftçinin 

keyfine; Mart kurak, Nisan sulak; Mart kuruluk, nisan yağmurluk; 

Mart yağar, nisan övünür; nisan yağar, insan övünür; Mart’ta kurba-

ğa işemesin, Nisan’da kırk kez damlasın (yağsın), kırk kez olmasa 

da bir kez damlasın; Martla mayıs arasında yağmur yağarsa, öv sa-

banı, yağmazsa sat sabanı; Martla nisan ağlarsa, rençber güler; 

Martta sıçan siymesin, Nisan yağsın dinmesin; Martta tezek kuruya, 

nisanda seller yürüye; Mayıs ayında bir tipi, bir araba yükü saman, 

demektir; Nisan yağar sap olur, mayıs yağar çeç olur; Nisan yağmur-

suz, mayıs güneşsiz yakışmaz; Nisan yağmuru altın araba, gümüş 

tekerlek; Nisan yağmuru Mayıs çiçeği getirir.  

Bahar (Nisan) yağışlarının verim üzerindeki etkisi konusu. 

Gök ağlamasa, yer gülmez; Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi; 

Gökten nem inmeden, yerden çimen göğermez; Gökten rahmet, yer-

den nimet, olur bereket; Gökten yağmur yağmasa, yerden otlar gö-

ğermez; Köylü yağmur ister, yolcu güneş; Yağmur ile yer yeşerir, dua 

ile il (ülke) yeşerir; Yağmur ile yer yeşerir, emek ile millet gelişir; Yağ-

mur yağmadan çift olmaz; Yağmurda ekilen, güneşte biçilir.  

Yağışların tarım ve yeryüzü için önemi. 
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Sonuç 

Türk kültürünün en zengin ürünlerinden olan atasözleri, atalarımızın 
uzun yıllar içinde edindikleri tecrübeleri sonucu ortaya çıkmış söyleyeni 
bilinmeyen anonim özellikteki sözleridir. Dünya’daki tüm ulusların ken-
dilerine ait atasözleri bulunmaktadır. Türk atasözleri de bu anlamda ol-
dukça zengindir. Hemen her konuda söylenmiş atasözlerimiz olmasına 
rağmen coğrafi olay ve olgulara ait atasözlerinin çokluğu dikkat çekici-
dir. Bu konudaki atasözlerinin çokluğu ve kullanım sıklığı coğrafi şartla-
rın insan ve toplum hayatı üzerinde ne denli önemli olduğunun gösterge-
sidir. Atasözleri insanları bilgilendirici, uyarıcı, yol gösterici, yönlendirici-
dir. Bu nedenle günlük hayatta çok sık kullanılır. Ancak doğal olgu ve 
olaylarla ilgili atasözlerinin pek çoğu coğrafya öğretimi sırasında kullanı-
lacak özelliktedir. Atasözlerinin coğrafya öğretimi sırasında kullanılması 
Milli Eğitim Bakanlığının gerek coğrafya müfredat programında gerekse 
Sosyal Bilgiler Müfredat programında desteklenmektedir. Coğrafya dersi 
yaklaşımı gereği konulara bütünsel bir bakış açısı getirmiştir. Konular 
işlenirken kazanımların çerçevesinden çok uzaklaşmamak kaydıyla etki-
leşim hissettirilmeli, öğrencilerde olaylar ile ilgili çok boyutlu düşünebil-
me becerisi geliştirilmelidir14. Öğretmen konuları tarih ünitesi, coğrafya 
ünitesi, insan hakları ve vatandaşlık ünitesi diye ayrı ayrı değil, çok yön-
lü olarak işlemelidir. Örneğin, Türkiye’nin coğrafî bölgeleri ele alınırken, 
Millî Mücadele yıllarında bu bölgedeki faaliyetlere yer verilerek, coğrafya, 
tarih, insan hakları ve vatandaşlık konuları ilişkilendirilerek, milli bilinç, 
insan hakları ve tarih duyarlılığı oluşturulmaya çalışılmalıdır. Benzer şe-
kilde edebî ürünler ve yazılı materyallerden (efsaneler, destanlar, masal-
lar, atasözleri, halk hikayeleri, türküler ve şiirler vb.) yararlanılarak, sos-
yal bilgiler, Türkçe dersleriyle kaynaştırılmalı, öğrencilere vatan sevgisi 
kazandırılmalıdır15. Bu nedenle atasözlerini ders ortamlarına taşımak 
onlar üzerine çalışmak her öğretmenin görevidir. Coğrafya dersleri işle-
nirken atasözlerinin ders ortamına taşınması sonucunda: 

1- Dersler daha eğlenceli ve çekici hale gelir. 
2- Öğrencilerin atasözlerine farklı bir açıdan bakması sağlanır. 
3- Öğrencilerin çok boyutlu düşünmesi teşvik edilir ve bu davranışı 

kazanması sağlanır. 
4- Kültürel değerlerimizden olan atasözlerimizin canlı kalmasına ve 

yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanır. 

Kaynakçalar: 

Acaroğlu, M.T., Dünya Atasözleri, Referans Yayıncılık, 2006, Ankara. 
                                                           
14 MEB, Coğrafya Dersi Öğretim Programı, 2005, s. 6. 
15 MEB, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Uygulanma-
sı İle İlgili Açıklamalar, 2005, S. 4-8. 
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Öz 

Oguz Kagan Destanı’nın içinden süzülüp gelen Dede Korkut Hikâyele-

ri, Oguzların yeni yurt tuttukları coğrafyalardaki tarihi olaylardan da et-

kilenerek bir muhteva kazanmış olmalıdır. Çünkü Dede Korkut’ta değişik 

Türk bölgelerinde ve kabileleri arasında anlatılan varyantları da görebil-

mekteyiz ki, mesela bunlardan birisi Bamsı Beyrek (Bey Böyrek) adıyla 

tanınan Alpamış Hikâyesi aşağı-yukarı bütün Türklerce meşhurdur. İşte 

biz de burada, onlardan birisi üzerinde durmak istiyoruz. 

Anahtar kelimeler: Dede Korkut, Bogaç Han, Tulcubay. 

Abstract 

The Story Of Bogac Khan’s Reflection In Kırghizs-Hakas 

The stories of Dede Korkut which slipped into Oguz Kagan Epic must 

have won contents affecting the historical events in areas where Oguz’s 

having chosen for a new place. Because we see the different variants 

which were told among the different Turkish areas and clans in Dede 

Korkut and as an example, one of these is Alpamış story called as Beyrek 

(Bey Böyrek) which is famous among all of Turkish clans. And now, we 

want to mention about one of them.  

Key words: Dede Korkut, Bogaç Han, Tulcubay. 

Dede Korkut Hikâyeleri de Türk tarihi ve kültürünün vazgeçilmez 
kaynakları arasındadır. Bu destanların hangi çağlarda teşekkül ettiğine 
dair muammalar halâ gündemde ise de, bunlarda esasında Oguzların 
                                                           
* Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 
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kültürel ve sosyal hayatlarına dair izler ön plana çıkar. Hikâyeler içinde 
değişik Türk kabilelerine ait bilgilere rastlanılıyor, ama yine muhtevasın-
da özellikle Oguzların hem Hazar’ın doğusunda, hem de batısındaki 
yurtlarında başlarından geçen olaylar söz konusudur. 

Hikâyelerde İslam öncesi ile İslami döneme ait izlere rastlanılması, 
onun teşekkülünün eski Türk yurtlarında, yani Hazar’ın doğusundaki 
coğrafyada, kadim devirlerde oluştuğunu gösteren önemli delildir. Örf ve 
adetlerin büyük bir kısmı ile isimlerin arkaikliği buna işarettir. Yine 
Oguzların Kıpçak, Peçenek vs. gibi Türk uruglarıyla yaptıkları mücadele-
lere baktığımızda, muhtemelen Azerbaycan ve Anadolu topraklarına gel-
meden evvelki bir devreye ait hususlar göze çarpıyor. Batıya göçmeleriyle 
beraber ön plana çıkan kabile ise Ak Koyunlu cemaati olup; bu, yazıya 
geçirildiği yerin Ak Koyunlu, Kara Koyunlu ve Osmanlı sahası olduğu-
nun ipucudur. 

Oguz Kagan Destanı’nın içinden süzülüp gelen Dede Korkut Hikâ-
yeleri, Oguzların yeni yurt tuttukları coğrafyalardaki tarihi olaylardan 
da etkilenerek bir muhteva kazanmış olmalıdır. Çünkü Dede Korkut’-
ta değişik Türk bölgelerinde ve kabileleri arasında anlatılan varyant-
ları da görebilmekteyiz ki, mesela bunlardan birisi Bamsı Beyrek (Bey 
Böyrek) adıyla tanınan Alpamış Hikâyesi aşağı-yukarı bütün Türkler-
ce meşhurdur1. İşte biz de burada, onlardan birisi üzerinde durmak 
istiyoruz. 

Dede Korkut Destanlarının birincisini Dirse Han-oglu Bogaç’ın Hikâ-
yesi meydana getirir. Burada anlatılanları hatırlayacak olursa; Bir gün 
Kam2 Kan-oglu Han Bayındır uyanmış, alacalı otağını kurdurmuş, her 
tarafa ipek halıları döşetmişti. Hanlar Hanı Bayındır Han, yılda bir kere 
toy verip, Oguz beylerini ağırlardı. Yine toy yapıp, attan aygır, deveden 
bugra, koyundan koç kestirmişti3. Bir yere ak, bir yere kızıl, bir yere de 
kara otağ kurdurdu. “Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa, oğlu ve kı-
zı olmayanı da kara otağa kondurun; altına kara keçe döşeyin, önüne ka-
ra koyunun yahnisinden getirin, yerse yesin, yemezse kalksın, gitsin. Oğ-
lu, kızı olmayana Allah lanette bulunmuştur, biz dahi ona uyarız ki, bunu 
bellesin” dedi. 

Oguz beyleri birbir gelip, toplandılar. Meğer Dirse Han denen bir be-
yin ne oğlu, ne de kızı vardı. Söylemiş, hanım bakalım ne demiş: 
                                                           
1 Geniş bilgi için bakınız: S. Gömeç, Türk Destanlarına Giriş, Ankara 2009, s. 309-313. 
2 Eski Türkler din adamı manasına “kam” terimini kullanıyorlardı. Devlet adamlarının doğ-
rudan dini işlerle alâkaları olmayıp, zaman zaman istisnai durumlar ortaya çıkabilmekteydi 
ki, bunlardan birisi Bengü Kagan’dır. Aslında kaganın senede bir kez halkın önünde bütün 
toplumca kutsal olan bir mekanda kurban ayinine katılması, onun gerçek manada kam ol-
masını gerektirmez. Bu dini liderlik tamamen semboliktir. 
3 Gerek bugün Kök Tengri dinini devam ettiren Türklerde, gerekse müslüman olmuşlarda 
kurban için en makbul hayvan erkek olanlardır. Bunun için bakınız: S. Gömeç, Şamanizm 
ve Eski Türk Dini, Ankara 2008, s. 76-77. 
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Salkım salkım tan yelleri estiğinde, 
Sakallı boz turgay öttüğünde, 

Sakallı uzun baneri banladığında, 
Cins atlar sahibini görüp, kişneyince, 

Aklı, karalı belli olan çağda, 
Göğsü güzel koca dağlara gün vurunca, 

Bey yiğitlerin, kahramanların, 
Birbirine koşulduğu çağda. 

Sabahın aydınlığında, Dirse Han yerinden doğrulup, kalkarak kırk yi-
ğidini beraberine alıp, Bayındır Han’ın sohbetine katılmaya geliyordu. 

Bayındır Han’ın yiğitleri Dirse Han’ı karşıladılar ve getirip kara otağa 
yerleştirdiler. Altına kara keçe döşeyip, önüne kara koyun yahnisinden 
koydular. “Bayındır Han’ın buyruğu böyledir, beyim” dediler. Dirse Han 
da; “Bayındır Han benim ne eksiğimi gördü; kılıcımdan mı, soframdan mı? 
Benden aşağı kişileri ak ve kızıl otağa oturttu. Benim suçum neki, kara 
çadıra kondurdu”, dedi. Onlar da şöyle söylediler: “Hanım, bu kez Bayın-
dır Han’ın buyruğu böyledir. Oğlu, kızı olmayanı Tanrı lanetlemiştir, biz 
de beddua ederiz” diyor. Dirse Han yerinden doğrulup; “kalkın yiğitlerim, 
bu acaiplik ya benden veya hatundandır” buyurdu. Evine gelince, hatu-
nunu çağırıp, konuştu. Görelim hanım ne söyledi: 

Beri gel başımın bahtı, evimin tahtı, 
    Evden çıkıp, yürüyünce selvi boylum, 
  Topuğuna sarılan saçı karalım, 
    Kurulu yaya benzer, çatma kaşlım, 
  Çifte badem sığmayan, dar ağızlım, 
    Güz elmasına benzer, al yanaklım, 
  Kadınım, direğim, döleğim. 

“Görür müsün, neler oldu? Bayındır Han bir yere ak, bir yere kızıl, bir 

yere de kara otağ diktirmiş; oğulluyu ak otağa, kızlıyı kızıl otağa, oğ-

lu, kızı olmayanı kara otağa kondurun, altına kara keçe serin, önüne 

kara koyun yahnisi getirin, oğlu, kızı olmayana Tanrı beddua etmiş-

tir, biz de ederiz, böyle biline demiştir. Senden midir, benden midir? 

Tanrı bize bir yiğit oğul vermez nedendir”  

diye sordu ve şöyle konuştu: 

  Han kızı yerimden kalkayım mı, 
    Boğazına yapışıp, yakandan, 
  Ayaklarım altına alayım mı? 

Kara çelik, kılıcımı alıp, 
  Öz gövdenden başını keseyim mi? 

Can tatlısını sana bildirip, 
  Al kanını yere dökeyim mi? 

Han kızı sebebi nedir, söyle bana, 
  Çok gazap ederim, şimdi sana. 
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Dirse Han’ın karısı da bakalım ona nasıl cevap vermiş: 

 “Hey, Dirse Han bana gazap etme, incinip acı söz söyleme! Yerin-

den kalk, ala çadırını kurdur! Attan aygır, deveden bugra, koyundan 

koç kes. İç ve Dış Oguz’un beylerini çağır. Aç görürsen doyur, çıplak 

görürsen giydir4. Borçluyu borcundan kurtar. Tepe gibi et yığ, göl gibi 

kımız sağdır. Ulu bir toy yap, dilekte bulun. Ola ki bir mübarek kulun 

duasıyla Tanrı bize topaç gibi bir oğlan verir”. 

Dirse Han, kadının sözüyle büyük bir toy düzenledi. Attan aygır, de-
veden bugra, koyundan koç kestirdi. İç Oguz ve Taş Oguz5 beylerini ba-
şına topladı. Açları doyurdu, çıplakları giydirdi. Borçluyu borcundan 
kurtardı. Tepe gibi et yığdırdı, göl gibi kımız sağdırdı. İnsanlar avuçlarını 
açarak, dilekte bulundular. Bir ağzı dualının yakarışıyla ve Allahû Tea-
lâ’nın inayetiyle hanımı hamile kaldı. Allah ona bir oğul verdi. Bir müd-
det sonra oğlan doğdu ve bakılması için dadılara verildi. 

At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Her kemikli gelişir, kaburgalı bü-
yür. Oğlan onbeş yaşına girdi. Oğlanın babası Bayındır Han’ın ordusuna 
katıldı. Bayındır Han’ın bir boğası, bir de erkek devesi vardı. O boğa, ka-
yaları boynuzlasa, un gibi öğütürdü. Bir kere yazın, bir defa da güzün 
boğa ile bugrayı güreştirirlerdi. Bayındır Han da, yiğit Oguz beyleriyle bu 
gösteriye bakar, eğlenirdi. 

Yine bir yaz boğayı saraydan çıkardılar. Üç kişi sağ yanından, üç kişi 
de solundan boğayı zincirlerle tutmuşlardı. Meydanın ortasına gelince, 
onu koyuverdiler. Meğerse Dirse Han’ın oğluyla, üç çocuk daha orada 
aşık oynuyorlarmış. Boğayı bırakınca, oğlanlara “kaçın” diye bağırdılar. 
O üç oğlan kaçtı ama Dirse Han’ın oğlu kaçmadı. Meydanın ortasında 
bakakaldı. Boğa da oğlana sürdü, geldi. Çocuğu yok etmek istiyordu. 
Oğlan yumruğunu boğanın alnına kaya gibi dayadı. Boğa arka arka gitti. 
O tekrar üzerine doğru yürüdü. Çocuk yeniden yumruğunu boğanın ba-
şına vurdu, iterek meydanın başına kadar götürdü. Boğa ile oğlan bir 
müddet boğuştular. Boğanın ağzından çıkan köpükler kürek kemikleri-
nin üzerine yığıldı. Ne oğlan yenebildi, ne de boğa galip geliyordu. O za-
man oğlan şöyle düşündü: “Bir dama direk koysalar, o destek olur, ben 
bunun alnına niye destek oluyorum” diyerek yumruğunu çekti, yolundan 
                                                           
4 Açları doyurmak, çıplakları giydirmek Türk Devletinin başlangıçtan beri en önde gelen 
sosyal vazifelerinden birisidir. Bunun da son derece çarpıcı örneğini Kök Türk Yazıtların-
da görüyoruz. Bakınız: Köl Tigin Yazıtı, Doğu tarafı, 29; Bilge Kagan Yazıtı, Doğu tarafı, 
24. 
5 İç Oguz ve Dış Oguz (Taş Oguz) meselesi eski Türk devlet ve kabile teşkilatlanmasının des-
tana aksetmiş şeklidir. Bu bir nev’i sağ kol, sol kol ayrımı olup, bundan öte bir de merkez, 
yani “ordu” söz konusudur. Oguz Kagan Destanı’na bakıldığında, Oguz’un iki hanımından 
olan çocukları vardır. Bunlar Üç Ok, Boz Ok şeklinde adlandırılmaktadırlar. Oguz Kagan 
kurultayda sağ yana Boz Okları, sol tarafa da Üç Okları oturtmuştur ki; Dede Korkut’a göre, 
Üç Ok, İç Oguz, Boz Ok da Dış Oguz’dur. Bunun yanısıra Dede Korkut Hikayelerinde İç 
Oguzlar ön plandadırlar. 

220



SAADETTİN GÖMEÇ / BOGAÇ HAN HİKÂYESİNİN KIRGIZ-HAKASLARDAKİ BİR YANSIMASI 5 

savuldu. Boğa ayaklarının üzerinde duramadı ve tepe üstü yere yığıldı. 
Çocuk bıçağına el atıp, boğanın başını kesti. 

Oguz beyleri oğlanın başına toplanarak, “aferin” dediler. Sonra, “De-
dem Korkut gelsin, bu çocuğa ad koysun, yanına katıp, babasına gitsin 
ve babasından oğluna beylik istesin, taht alsın” buyurdular. Çağırdılar, 
Dedem Korkut geldi. Çocukla beraber babasına vardılar. Dede Korkut 
oğlanın babasına ne söylemiş bakalım: 

Hey, Dirse Han beylik ver bu oğlana, 
Taht ver, o erdemlidir. 

  Uzun boylu cins at ver, bu oğlana, 
Binit olsun, o hünerlidir. 

  Ağılından onbin koyun ver, bu oğlana, 
    Şişlik olsun, o erdemlidir. 
  Ahırından kızıl deve ver, bu oğlana, 
    Yük taşısın, o hünerlidir. 
  Altın tepeli otag ver, bu oğlana, 
    Gölge olsun, o erdemlidir. 
  Omuzu kürklü elbise ver, bu oğlana, 
    Giyim olsun, o hünerlidir. 

“Bayındır Han’ın ak meydanında bu çocuk cenk etmiştir, bir boğa öl-
düren senin oğlunun adı Bogaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah ver-
sin”6. 

Dirse Han da oğluna beylik ve taht bağışladı. Babasının kırk yiği-
dini görmez oldu. Onlar da kıskanıp; “gelin bu oğlanı babasına çekiş-
tirelim, belki onu öldürür, yine bizim itibarımız hanın yanında yükselir” 
dediler. 

Kırk yiğidin yirmisi bir tarafa, yirmi tanesi öbür yana ayrıldılar ve ön-
ce yirmisi hana şu haberi getirdi:  

“Görüyor musun Dirse Han neler oldu? Serpilip, büyümesin senin oğ-

lun hayırsız çıktı. Kırk erini yanına alıp, güçlü Oguz’un üzerine yürü-

dü. Nerede bir güzel varsa kaçırdılar, ihtiyarların ağzına söğdüler, 

ak saçlı kadınların sütünü çektiler. Akan duru sulardan haber geçe, 

yan yatan Ala Dağ’dan haber aşa, Hanlar Hanı Bayındır’a ulaşa. 

Dirse Han’ın oğlu şöyle şöyle yapmış diyeler. Bu şekilde yaşayacağı-

na ölsen daha iyi olur. Bayındır Han seni çağırır, çok kızmıştır. Böyle 

oğul senin neyine? Öyle oğlun olacağına, öldürsen daha iyi”  

diye öğütlediler. Dirse Han da; “varın getirin öldüreyim” buyurdu. 
Bu sözler işitilince o namertlerin yirmi tanesi daha gelip, bir dedikodu 

da onlar anlattılar:  
                                                           
6 Eski Türklerde ad verme büyük meclislerde ve merasimlerle oluyordu. 
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“Senin oğlun yerinden kalktı, göğsü güzel koca dağa ava çıktı, sen 

varken av avladı, kuş kuşladı. Anasının yanına vardı. Al şarabın 

sertinden içti. Anasıyla anlaşıp, babasına kastetti. Senin oğlun nan-

kör çıktı, hayırsız çıktı. Yan yatan Ala Dağ’dan aşan haber, Hanlar 

Hanı Bayındır Han’a vardı. Dirse Han’ın oğlunun görülmemiş şeyler 

yaptığı duyulup, seni çağırdıklarında, Bayındır Han sana eziyette 

bulunur. Böyle oğul nene gerek, öldürsene”  

dediler. Dirse Han onlara da, “koşun onu bana getirin, öldüreyim. Böyle 
çocuk bana lazım değil” diye söyledi. 

Bunun üzerine Dirse Han’ın adamları;  

“biz senin oğlunu nasıl getirelim? Oğlun bizim sözümüzü dinlemez, 

bizim dediklerimizle buraya gelmez. Yerinden kalk, yiğitlerinin gön-

lünü al, oğlunun yanına git, onunla ava çık. Kuş uçur, av avla, bu sı-

rada da oğlunu oklayıp, öldürmeye bak. Eğer bu şekilde onu orta-

dan kaldırtamazsan, bir daha onu öldüremezsin, bunu iyi bil”  

diye cevap verdiler. Deyiş: 

Salkım salkım tan yelleri estiğinde, 
Sakallı boz turgay öttüğünde, 

Cins atlar, sahibini görüp, kişneyince, 
Sakallı uzun baneri banladığında, 

Aklı, karalı belli olan çağda, 
Kudretli Oguz’un gelini, kızı süslendiği çağda, 

Göğsü güzel koca dağlara gün vurunca, 
Bey yiğitlerin, kahramanların, 

Birbirine koşulduğu çağda. 

Gün doğarken, Dirse Han yerinden doğruldu. Evladını alıp, kırk yiği-
dini de yanına salıp, ava çıktı. Av avladılar, kuş kuşladılar. O kırk na-
merdin birkaç tanesi oğlanın yanına gelerek; “baban, geyikleri kovalayıp, 
getirsin. Benim önümde tepelesin. Oğlumun at sürüşünü, kılıç sallayışını, 
ok atışını göreyim. Sevineyim, övüneyim, güveneyim, dedi” diyerek, ona 
yalan söylediler. Çocuk ne bilsin. Geyiği kovalayıp, getiriyor ve babasının 
önünde vuruyordu.  

“Babam at koşturuşuma baksın, övünsün, ok atışıma baksın, güven-

sin, kılıç çalışıma baksın, sevinsin” demekteydi. O kırk hain; “Dirse 

Han görüyor musun oğlanı? Kırda, bayırda geyiği kovalayıp, senin 

önüne getiriyor. Geyiğe atıyorum deyip, okla seni öldürür. Çocuğun 

seni öldürmeden, sen onu yok et” 

diye söylediler. 
Oğlan geyiği kovalarken, babasının önünden geçip, gidiyordu. Dirse 

Han sert yayını eline aldı. Üzengisinde dikildi, yayını gerdi ve doğrultup, 
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savurdu. Oğlanın iki kürek kemiğinin arasından vurarak, yıktı. Baktı, ok 
isabet etmiş, al kanı fışkırıp, koynuna dolmuştu. Çocuk atının boynun-
dan süzülerek, yere düştü. Dirse Han oğlunun üzerine kapanmak iste-
diyse de, o alçak adamları buna izin vermediler, o da atını döndürüp, 
karargâhına doğru yola çıktı. 

Dirse Han’ın hatunu, çocuğunun ilk avı olması şerefine attan ay-
gır, deveden bugra, koyundan koç kestirdi. “Avcı Oguz beylerine ziya-
fet vereyim” dedi. Yerinden kalkıp, kırk güzel kızı beraberine alarak, 
Dirse Han’ın yanına gitti. Başını kaldırdı, Dirse Han’ın yüzüne baktı. 
Sağına, soluna göz gezdirdi, fakat oğlunu göremedi. Bağrı ağrıdı, yü-
reği titredi, kara gözlerine kanlı yaş doldu. Dirse Han’ı çağırıp, baka-
lım ne söyledi: 

Beri gel, başımın bahtı, evimin tahtı. 
Han babamın güveyisi, hatun anamın sevdiği. 

Babamın, anamın verdiği, göz açıp da gördüğüm, 
Gönül verip, sevdiğim Dirse Han! 

Yerinden kalkıp, doğruldun, 
Yelesi kara, Kazılık atına bindin, 

Alnı güzel, koca dağa ava çıktın, 
İki gittin, bir gelirsin, yavrum hani? 

Kara gecede bulduğun oğul hani? 
Çıksın benim görür gözüm, Dirse Han kötü seğrir. 

Kesilsin oğlanın süt emdiği damarım, kötü sızlar. 
Sarı yılan sokmadan, akça tenim, kalkıp, şişer. 

Yalnızca oğul görünmez, bağrım yanar. 
Kuru kuru çaylara su saldım, 

Kara elbiseli dervişlere, adaklar verdim. 
Aç görsem doyurdum, çıplak görsem, giydirdim. 

Tepe gibi et yığdım, göl gibi kımız sağdırdım. 
Dilek ile bir oğlu zor buldum. 

Yalnız oğul haberini Dirse Han, söyle bana! 
Karşı yatan ala dağdan, bir oğul uçurdunsa, söyle bana! 

Taşkın akan sudan, bir oğul akıttınsa, söyle bana! 
Arslanla, kaplana bir oğul yedirdinse, söyle bana! 

Kara donlu, kötü dinli, kafire, bir oğul aldırdınsa, söyle bana! 
Han babamın katına varayım. 

Paralanıp, cins atımdan inmeyince, 
Yenim ile al kanımı silmeyince, 

Kol, bacak olup yerüstüne düşmeyince, 
Yalnız oğul yollarından dönmeyeyim. 

Yalnız oğul haberini Dirse Han, söyle bana. 
Kara başım kurban olsun, bugün sana! 
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Deyip, feryat, figan ile ağladı. Bunların üzerine Dirse Han hatununa 
cevap vermedi. O, kırk alçak; “oğlun sağdır, esendir, avdadır. Nerde ise 
bugün, yarın gelir. Korkma, kaygılanma, bey sarhoş olduğundan cevap 
veremez” dediler. 

Dirse Han’ın hanımı, dayanamadı. Kırk selvi boylu kızı yanına aldı. 
Cins atına binip, çocuğunu aramaya gitti. Kışın, yazın karı erimeyen Ka-
zılık Dağına geldi. Aşağıdan yukarıya doğru koşarak, çıktı. Bir de baktı 
ki; derenin birisinin içerisinde karga ile kuzgun inip, çıkarlar. Konup ko-
nup, kalkarlar. Atını ökçeleyip, o tarafa yürüdü. Meğer oğlan orada yıkı-
lıp, kalmış. Kargayla, kuzgun kan gördüğünden üstüne konmak istiyor-
du. Çocuğun iki köpeği vardı, onlar da karga ile kuzgunu kondurmayıp, 
kovalıyorlardı. Oğlan oraya düştüğünde boz atlı Hızır ona görünmüştü. 
Üç defa yarasını eliyle sıvazladı: “Bu yaradan korkma çocuğum, bu yüz-
den ölmeyeceksin. Dağ çiçeğiyle, ananın sütü sana merhemdir” diyerek 
kaybolmuştu. 

Bogaç’ın anası ona doğru koştu. Gördü ki oğlu al kanlara bulanmış, 
yatıyor. O zaman oğluna ne söyledi, bakalım: 

Kara gözlerini uyku bürümüş, aç oğul! 
Oniki kemiğin kırılmış, topla oğul! 

Tanrının verdiği tatlı canın gezmekte, yakala oğul! 
   Vücudunda can var ise, oğul haber ver bana, 
 Kara başım kurban olsun oğul sana. 
   Akar senin suların Kazılık Dağı, akarken akmaz olsun. 
 Biter senin otların Kazılık Dağı, biterken bitmez olsun. 
   Koşar senin geyiklerin Kazılık Dağı, 

Koşarken koşmaz olsun, taş kesilsin. 
   Ne bileyim oğul, arslandan mı oldu, 
 Yoksa kaplandan mı oldu, ne bileyim oğul? 
   Bu kazalar sana nerden geldi? 
 Vücudunda can var ise, oğul haber ver bana, 
   Kara başım kurban olsun oğul sana. 
 Ağzındaki dil ile birkaç şey söyle bana. 

Bunları söyleyince, çocuk işitti. Başını kaldırarak, birden gözlerini aç-
tı. Anasının yüzüne baktı. Söylemiş, görelim ne söylemiş: 

Beri gel ak sütünü emdiğim kadın ana, 
Ak pürçekli, izzetli canım ana. 

 Akan suları lanetleme, 
    Kazılık Dağının günahı yoktur. 

 Biten otlarını lanetleme, 
    Kazılık Dağının günahı yoktur. 
 Koşan geyiklerini lanetleme, 
    Kazılık Dağının günahı yoktur. 
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 Arslanıyla, kaplanlarını lanetleme, 
    Kazılık Dağının günahı yoktur. 

 Beddua edersen, babama et. 
    Bu suç ve günah babamındır. 

Oğlan yine şöyle devam etti: “Anacığım ağlama, bu yara yüzünden öl-
meyeceğim, korkma. Boz atlı Hızır yanıma geldi ve üç kere yaramı sıvaz-
ladı. Bu yaradan sana ölüm yoktur, dağ çiçeği ve ananın sütü sana mer-
hemdir” dedi. Bunu anlatınca kırk güzel kız dağıldılar, dağ çiçeği topladı-
lar. Kadın memesini bir sıktı süt gelmedi, bir daha denedi yine olmadı. 
Üçüncü kez zorlayınca kanla karışık süt aktı. Dağ çiçeği ile sütü çocu-
ğun yarasına sürdüler. Onu ata bindirip, yurda döndüler. Oğlanı Dirse 
Han’dan saklayıp, hekimlere emanet ettiler. 

At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Çocuğun yarası kırk günde iyileş-
ti, sapasağlam hale geldi. Ata binip, kılıç kuşanmaya başladı. Av avlayıp, 
kuş kuşlar oldu. Dirse Han’ın bunlardan haberi yoktu, oğlunu öldü bili-
yordu. 

O kırk namert bunu öğrenince, ne yapalım diye birbirlerine danıştı-
lar: “Dirse Han oğlunu görürse, bizi sağ bırakmaz, hepimizi kırar. Gelin, 
Dirse Han’ı tutalım, el ve ayaklarını bağlayıp, boğazına da ip geçirip, kafir 
illerine yönelim” diyerek; Dirse Han’ı tutukladılar. Ak ellerini arkadan 
bağladılar. Kıl sicimi boynuna geçirdiler. Vücudundan kan çıkıncaya ka-
dar dövdüler. Han yayan, onlar atlı olarak yürüdüler, birlikte kalabalık 
kafir memleketlerine gittiler. Onun esir olduğundan Oguz beylerinin bile 
haberi yoktu. 

Meğerse Dirse Han’ın hanımı bunu duymuş. Oğluna bu durumu söy-
lemiş, bakalım ne demiş:  

“Görür müsün ey oğul, neler oldu? Sarp kayalar oynamadı, yer oyul-

du. Yurtta düşman yokken, babanın üstüne düşman geldi. Babanın 

yoldaşı olacak kırk alçak onu tuttular, ellerini ardından bağladılar, 

ak boynuna ip doladılar. Kendileri atlı, babanı yayan yürüttüler. 

Onu alıp, kafir ülkelerine yöneldiler. Han oğul kalk, yerinden doğrul. 

Sen de kırk yiğidini yanına al. Babanı o kırk hainden kurtar. Yürü 

oğul, baban sana kıydıysa da, sen babana gel kıyma”. 

Çocuk anasının sözünü kırmadı. Bogaç Beg yerinden kalktı; kara çe-
likten kılıcını beline kuşandı, ak kirişli sert yayını eline aldı, altın mızra-
ğını kavradı, Değerli atını tutturdu, bir hamlede bindi. Kırk arkadaşıyla 
birlikte babasının peşinden koşturdu. O alçaklar da bir yere konmuşlar-
dı. Al şarabın en keskinini içiyorlardı. Bogaç Han oraya yetişti. Bu kırk 
hain onu gördü ve şöyle dediler: “Haydi şu yiğidi de tutalım ve ikisini bir 
arada kafire ulaştıralım”. Bunun üzerine Dirse Han; “Kırk yoldaşım 
aman. Tanrı’nın birliğine şüphe yoktur. Benim elimi çözün. Uzun kopuzu-
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mu elime verin. Onu döndüreyim. O vakit ister beni öldürün, ister sağ ko-
yun” dedi. Elini çözüp, kopuzunu uzattılar. Dirse Han bu gelenin oğlu 
olduğunu halâ bilmiyordu. Ne söyledi görelim: 

Boynu uzun cins atlar giderse benim gider, 
Senin de içinde bineğin varsa, gel bana söyle. 

Savaşmadan, kapışmadan alayım, dön geri. 
Ağıllardan onbin koyun giderse benim gider, 

Senin de içinde şişliğin varsa, gel bana söyle. 
Savaşmadan, kapışmadan alayım, dön geri. 

Develerden kızılları giderse benim gider, 
Senin de içinde yükletin varsa, gel bana söyle. 

Savaşmadan, kapışmadan alayım, dön geri. 
Altın başlı otağlar giderse benim gider, 

Senin de içinde çadırın varsa, gel bana söyle. 
Savaşmadan, kapışmadan alayım, dön geri. 

Ak yüzlü, ela gözlü gelinler giderse benim gider, 
Senin de içinde nişanlın varsa, gel bana söyle. 

Savaşmadan, kapışmadan alayım, dön geri. 
Ak sakallı kocalar giderse benim gider, 

Senin de içinde baban varsa yiğit, gel bana söyle. 
Savaşmadan, kapışmadan kurtarayım, dön geri. 

Benim için geldinse, oğlumu öldürmüşüm, 
Yiğit sana bunun günahı yok, dön geri. 

Oğlan da babasına bakalım ne söyledi: 

Boynu uzun cins atlar giderse senin gider, 
   Benim de içinde binetim var, bırakmam o kırk namerde. 
 Develerden kızılları giderse senin gider, 
  Benim de içinde yükletim var, bırakmam o kırk namerde. 
 Ağıllardan onbin koyun giderse senin gider, 
  Benim de içinde şişliğin var, bırakmam o kırk namerde. 
 Ak yüzlü, ela gözlü gelinler giderse senin gider, 
  Benim de içinde nişanlın var, bırakmam o kırk namerde. 
 Altın başlı otağlar giderse senin gider, 
  Benim de içinde çadırın var, bırakmam o kırk namerde. 
 Aksakallı kocalar giderse senin gider, 
  Benim de içinde aklı şaşmış, şuuru yitmiş koca babam var. 
 Bırakmam o kırk namerde. 

Bogaç Han, kırk yoldaşına mendil salladı, el etti. Kırk yiğit Türk-
men atlarını sürüp, oğlanın etrafında toplandılar. O, bu adamlarını 
yanına aldı, atı üzerinde vuruştu. Kiminin boynunu kesti, kimini tut-
sak yaptı. Babasını kurtarıp, geri döndü. Dirse Han, oğlunun sağ ol-
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duğunu anladı. Hanlar Hanı Bayındır Han, çocuğa beylik ve taht ver-
di. Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı, bu Oguz-nâme’yi düzdü, 
şöyle dedi: 

Onlar da bu dünyaya geldi, geçti, 
Kervan gibi kondu, göçtü. 

  Onları da ecel aldı, yer gizledi. 
    Fani dünya yine kaldı. 
  Gelimli, gidimli dünya, 
    Son ucu ölümlü dünya. 

“Kara ölüm geldiğinde geçit versin. Sağlıkla, akılla devletini Hâk ar-

tırsın. O övdüğüm yüce Tanrı yardımda bulunsun”. 

“Dua edeyim hanım: Kara dağların yıkılmasın. Gölge veren ulu ağa-

cın kesilmesin. Coşkun akan güzel suyun kurumasın. Kanatlarının 

ucu kırılmasın. Ak-boz atın koşarken sendelemesin. Savaşırken kara 

çelik kılıcın çentilmesin. Dürter iken güzel kargın parçalanmasın. Ak 

saçlı ananın yeri cennet olsun. Hâkk’ın yandırdığı ışığın sönmesin. 

Kadir Tanrı seni namerde muhtaç etmesin”7. 

Dirse Han-oglu Bogaç’ın Hikâyesi bu şekilde hatırladıktan sonra, ge-
lelim Kırgız-Hakaslardaki Tulcubay’ın boğa ile güreşmesine: 

Kırgızların yaşadığı topraklarda birgün, böğürdüğü zaman evleri ve 
ağaçları deviren bir kök boğa zuhur etmiş. Bu boğanın, Kırgız hanının 
ordusuna yaklaştığı haberi duyulunca, han Tulcubay adlı beyini çağırdı. 
Bu cesur yiğit, boğa ile güreşmek üzere meydana çıktı. Yedi gün birbirle-
riyle boğuştular, ama sonunda boğa yenildi ve öldü. Onun cesedi bir ta-
şa dönüştü. Onların güreştiği yerdeki (bugün Hakasya’daki Aksaba böl-
gesi) bütün dağlar, taşlar parçalanmış, ağaçlar yıkılmış ve her taraf tarla 
gibi sürülmüştü. Kırgız hanı kendisine pek çok mükâfat önerdiyse de, 
kahraman Tulcubay hiçbirini almadı. Eve dönüş yolunda, boğanın açtığı 
yaralardan dolayı Tulcubay da öldü. İşte Kırgız Türklerinin bu güçlü yi-
ğidinin vefatını duyan Mogollar, onların üzerine bir akın yaparak, Kırgız 
ülkesinin her tarafını kolayca ele geçirip, onları yurtlarından kovarak, 
Törbet yurduna götürdüler. 

Mogollarla girişilen bu savaşta Tulcubay’ın karısı Sagırkaya Dağında-
ki bir mağaraya saklanmış idi. Bu sırada o hamiledir ve fazla bir zaman 
geçmeden iki oğul dünyaya getirdi. Birine Çabıcak, diğerine de Çabınday 
adını verdi. Bu çocuklardan bugünkü Hakaslar arasındaki Kırgız aşireti 
türedi. Tulcubay’ın asil atı da Törbet bölgesine götürülmüştü. Onun kaç-
masını istemeyen Mogollar, ayaklarına demirden bir köstek taktılar. Fa-
kat o bu engele rağmen kendi ülkesine kaçmayı başardı ve Oglaktı Dağı-
na gitti. Su içmek için bir dere kıyısına indiğinde Koyballardan bir oy-
                                                           
7 Dirse Han-oglu Bogaç’ın Hikâyesi için bakınız: Gömeç, Türk Destanlarına..., s. 320-335. 
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mak olan Haydınglar onu gördüler. Ata sessizce yaklaşarak, oklayıp etini 
yediler. Ama Haydınglar da bu kutlu atı öldürdüklerinden dolayı cezasını 
çektiler. Hepsi çiçek hastalığına tutularak, kırıldılar8. 

Dirse Han’ın başından geçenler, Bogaç’ın doğumu ve büyümesi hadi-
sesi anlaşıldığı gibi Tulcubay’ın hikâyesinde yoktur. Elbette Dede Kor-
kut, işlenmiş mükemmel bir edebiyat şaheseridir. Muhtemelen Tulcubay 
çok sonraları yaşamış bir kişi ve bu hikâyede sembolize edilen de Mogol-
larla olan mücadeledir. 

Tulcubay, boga ile yaptığı güreş sonucunda aldığı yaralardan ötürü 
ölür. Ama Bogaç Han’ın başından pek çok macera daha geçer ve nasıl öl-
düğü de belli değildir. Tulcubay’ın vefatının ardından, rivayette atı ön 
plana çıkar ki, tıpkı Bogaç Han’ın yoldaşlarının ona kurduğu tuzak gibi, 
Koyballar da bu ata hainlik yapmışlar ve bunun cezasını da hastalana-
rak çekmişlerdir. 

Sonuç 

Esasında bizim amacımız bu iki hikâye arasındaki bütün farklılık ve-
ya aynılıkları göstermek değildir. Bunu yapacak uzmanlarımız mevcut. 
Biz, Türk dünyasında benzer hikâyelerin anlatıldığına ve bunlardan biri-
sinin de Bogaç Han Destanı olduğuna işaret etmek istedik. 
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8 Bakınız, V. Ya. Butanayev - I.I. Butanayeva, Hakaskiy Istoriçeskiy Folklor, Abakan 2001, 
s. 71-72. 

228



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

Sayı: 184                Şubat 2010 

 
 
 
 
 
 
 

YABANCI ARAŞTIRMACILARIN GÖZÜNDE   
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Öz 

Bu makalede Kazak halk edebiyatı mahsullerini derleyip, araştıran 

ünlü türkologlar V.V. Radlof, G.N. Potanin, G. Zelinskiy çalışmaları ve 

eserleri üzerinde durulmuştur. Yabancı araştırmacılar ve bilim adamları-

nın Kazak Edebiyatı üzerine yapılmış olan çalışmaları ve çevirileri kaleme 

alınmıştır. Dünyanın birçok diline çevrilmiş olan Kazak yazarları ve şair-

lerinin seçmeli eserlerinin adları verilmiş. Kazak Edebiyatı ürünlerinin 

dünya dillerine çevrilip dağıtılması sırasında birçok kurumlar ve organi-

zasyonların büyük katkılarda bulunduğu da belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Orta Asya, Kazak Bozkırları, V.V. Radlof, Bukar 

Jırau, Bozkır, Er Töstik, Ş. Valihanov, M. Auezov, Şiir, Jır, Ege Üniversitesi. 

Abstract 

In The Eye Foreign Researchers Kazakh Literature 

This article is about studies and works of famous turkologists V.V. 

Radlov, G.N. Potanin, G. Zelinskiy, who compiled and studied works of 

Kazakh Folk Literature. Studies and translations of Kazakh Literature 

that have been written by foreign researchers and scientists. There are 

names of some works of Kazakh writers and poets that were translated 

into many languages of the world. The works of Kazakh Literature are 

translated into world languages and their distribution have contributed to 

many institutions and organizations. 

Key words: Central Asia, The Kazakh Steppes, V.V. Radlof, Bukar Jı-

rau, Steppe, Er Töstik, Ş. Valihanov, M. Auezov, Poetry, Jır, Ege University. 
                                                           
* L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Astana, Kazakistan. 
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Bağımsızlığına kavuşan Kazakistan Cumhuriyeti, dünya kamuoyu-
nun dikkatini sadece geniş toprakları ve zengin yer altı kaynaklarıyla de-
ğil, siyasi sistemi ve devlet teşkilatı, uluslararası barışı koruma geliştir-
me de gösterdiği çabayla, ayrıca bağımsızlık, eşitlik ve barış gibi evrensel 
kavramlara karşı olan ilgisiyle de çekmektedir. Bu nedenle diğer devlet-
lerle olan dostani ilişkilerini, maddi ve manevi bağlarını korumak sure-
tiyle uluslararası bir itibara sahip oldu. 

Fakat, hayat yolu eğridir büğrüdür... Geçmişimizi ve bugünkü görüşle-
rimizi karşılaştıracak olursak milletimizin gelişim süreci de hayatın kendi-
si gibi kâh geniş, kâh dar ve buzlu yol ve geçitleri de fazlasıyla ihtiva eder. 
Tarih sayfaları biraz etüt edildiğinde, yabancı devletlerin Orta Asya / Tür-
kistan ve Kazakistan topraklarına, halkına ve halkın manevi hazinelerine 
göz koyduğu görülebilir. Komünizmin ilmi temellerini atan düşünürlerden 
birisi olan F. Engels, “Rusya’nın Orta Asya’ya Açılışı” adlı makalesinde 
Kazak halkının Rusya’nın idaresi altına geçmesi durumunda Rusya’nın el-
de edilebileceği güce dikkat çekmiştir. Birinci Petr ise şöyle diyor: “Kırgız-
Kaysak (Kazak) bozkırı, bütün Asya halkının ve topraklarının anahtarıdır”. 

Geniş bozkırları araştırmak amacıyla yapılan ilmî araştırma heyetleri, 
sürgüne gönderilmiş bilginler ve çeşitli amaçlarla gelen tarihçi ve etnolog 
akını Kazak halkının gelenek, görenek ve kültürü ile ilgili bilgilerin toplan-
ması ve yayınlanmasına imkân sağlamıştır. Mesela, Rusya İmparatorlu-
ğu’nun bütün bir haritasını hazırlayanlardan biri olan (Orınbor diyarını 
araştıran) Rus bilim adamı P.K. Kirilov (1689-1737) “Kırgız-Kaysak ve Ka-
rakalpak Orduları” adlı çalışmasında Kazak yeri, bozkırları ve tabiatı hak-
kında geniş bilgiler vermiştir. Tarihçi ve etnolog P.I. Rıyçkov (1712-1777) 
ise “Orınbor Şehrinin Tasviri”, “Tatarlar Hakkında Kısa Bilgi” gibi makalele-
rinde Rus-Kazak hayatını incelemiştir. Kazak halkının tarihi, askeri hüne-
ri, yer, su ve kişi adları, halk edebiyatı örnekleri hakkındaki bilgilere ya-
bancı seyyahlar ve ekipleriyle araştırmalar yapan bilim adamlarının çalış-
malarında bol bol karşılaşabiliriz. Örneğin, Alman gezgin alim P.S. Pallas 
(1741-1811) “Rusya İmparatorluğunun Her Yerine Seyahat” adlı çok ciltli 
eserinde Türk halklarının hayatları; ayrıntılı olarak da Kazakların yaşamı, 
baksılık geleneği hakkında bol bilgi vermiştir. İtalyan seyyah Marko Polo 
(1254-1324) Çin ve Orta Asya, Kazak halklarının sosyal hayatı, medenî ve 
manevî yaşamı, gelenekleri hakkında önemli bilgiler bırakmıştır. Macar bi-
lim adamı A. Vamberi’nin “Orta Asya’ya Seyahat” (1865), “Orta Asya Yazı-
ları” (M. 1868) adlı çalışmalarında Kazak konusu, ay, göçebe halkların ya-
şamı ve gelenekleri, inançları ayrıntılı olarak işlenmiştir. 

Birkaç yabancı aydın; E.S. Vulfson, G.Y. Klaport, K. Rihard, İ. Şiltber-
ger v.s. çalışmalarında Kazakların hayatı ve tarihi, yaşamları, terbiyeleri, 
toprağı, dil yapısı gibi önemli konuları araştırarak ilginç detaylar ve 
önemli bilgiler sunmuşlardır1. 
                                                           
1 Kazak Talim ve Düşünce Antolojisi, Almatı, 1994, s. 219-246. 
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Kazaklar hakkındaki ilk monografi çalışmasını yapan bilgin, A.P. Lev-
şin’dir (1799-1879). Onun “Kırgız-Kazak veya Kırgız-Kaysak bozkırlarının 
Tasviri” adlı önemli çalışmasında Rus-Kazak ilişkilerinin yanı sıra Ka-
zakların söz hüneri, mimarîleri, halk edebiyatları hakkında derinlemesi-
ne bilgilere yer veriyor. O da Kazakların şairlik geleneğinin ve irticali hü-
nerlerinin girdabına giriyor. 

Ayrıca, P.S. Pallas ve A.P. Levşin “Kozı Korpeş ve Bayan Sulu” adlı ef-
saneyi ilk araştıran ve halk arasında bu efsaneyle ilgili hikâyeleri derle-
yip yayınlayan ilk araştırmacıdır. 

Kazak Halk Edebiyatı mahsullerini derleyip, araştıran ünlü Türkolog-
lardan biri V.V. Radlof’tur (1837-1918). Onun Altay, Kazak, Sibirya halk-
larının kültürü, görüşü ve tarihiyle ilgili birçok eseri vardır. Bunlar; “Ku-
zey Türkçesi’nin Karşılaştırmalı Grameri”, “Türk Lehçeleri Sözlüğü’nün 
Yapısı”, “Kuzey Türkçesi’nin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi” v.s.dir. Ayrıca 
“Turan Dünyası” ve “Türk Boyları Halk Edebiyatı Örnekleri” adlı çok ciltli 
eseri de vardır. Adı geçen eserin 3. cildinde Kazakların dünya sahnesine 
çıkışı ve gelişmesi, sosyal hayatı, yaşamı ve sözlü edebiyatından bol ör-
nekler verilmiştir. Mesela, saz şairlerinden “Bukar Jırau”, “Şortanbay”ın 
eserleri, “Janak akın” ve “Tübek akının”, “Şortanbay” ve “Orınbay” adlı 
akınların (saz şairlerinin) atışmaları ve bilmece atışmaları; destanlardan 
“Bozjigit Sakıpjamal”; halk şarkılarından “Er Kökşe”, “Sayın Batır”; efsa-
ne ve tarihi jırlardan (manzumelerden) “Abılay Han”, “Kazak Kökü”, “Ke-
nesarı Şiiri”, “Koygeldi” gibi eserler millî kültürümüz için ayna değerini 
taşıyan çok kıymetli eserleridir. Bu araştırmalar sırasında Radlof Kazak 
Edebiyatı’yla ilgili önemli sınıflandırmalar da yapmıştır, mesela halk sö-
zü ve kitabî şiirleri (manzum eserleri) “şiir” ve “jır” olarak; tahkiyelileri 
“masallar” ve “kahramanlık şiirleri” diye ayırarak, her edebî türü kendine 
has özellikleriyle tasniflemiştir. Kazakistan’a yaptığı ilk gezisinde (1862) 
Radlof Doğu Kazakistan’dan İle Nehri ve Issık Göl’e kadar gezmiştir. 
1868 yılı Sırderya ülkesini, 1869’da Kapal, Altın Emel ve Jetisu diyarını 
gezmiştir. Bu yaptığı gezilerin neticesinde Kazak, Kırgız Halkları edebiya-
tı, tarihi ve etnografyasıyla ilgili çok değerli malzemeler toplamıştır. 

Kazak Edebiyatı ve Kültür tarihinin tanıtımında G.N. Potanin’in (1835 
-1920) yaptığı çalışmalar çok önemlidir. Onun çalışmalarının çoğu (“Ku-
zey Moğol Yazıları”, “Kazakların ve Altaylıların Efsaneleri, Hikâyeleri ve 
Masalları”, “Kazakların Son Hanzadesinin Evinde” vb.) Kazak folkloru ve 
edebiyatıyla ilgilidir. Abılay, Aldar Köse, Alaşa Han, Az Janibek, Jirenşe 
Şeşen gibi şahıslar ve “Er Töstik”, “Er Köşke”, “Kozı Körpeş ve Bayan Su-
lu” efsanelerini yazıya geçirerek, diğer varyantlarıyla karşılaştırmıştır. 

G.N. Potanin’in anı, makale ve mektuplarının önemli bir kısmı Kazak 
alimi Ş. Valihanov’la ilgilidir. Kazak halkı ve onun zengin manevî yaşamı 
hakkında bilgiler toplamada kendisine çok yardımda bulunan İ. Valiha-
nov’un aracılığıyla P.P. Semenov-Tyanşanskiy, S.F. Durov gibi Rus ay-
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dınlarıyla tanıştığını ve yine Valihanov’un sayesinde onlarla çok sıkı irti-
bat kurduğunu yazmıştır. 

Kazakların zengin Halk Edebiyatıyla ilgili pek çok çalışma yapan ve 
önemli değerlendirmelerde bulunan bilginlerden biri de A.E. Alektorov 
idi. Eğitim alanında uzun süre çalışma yapan A.E. Alektorov, Kazak hal-
kı ve yaşamı, edebiyatı üzerine mühim çalışmalar yapmıştır. Mesela, Do-
ğu edebiyatı tesiriyle yazılmış “Bozjigit”, “Yusuf ile Züleyha”, “Munluk ve 
Zarlık”, “Şakirat”; destan-kıssalar “Er Targın” ve “Kız Jıbek” jırları hakkın-
da yazdığı edebî tespitler çok kıymetli ilmi bilgiler olarak değerlendirilir. 

Kazakların hayatı ve yaşamı edebî eserlere de konu olmaya başlamış-
tı. B.A. Uşakov’un “Kırgız-Kaysak” adlı romanı, V.İ. Dal’in “Bekey ve 
Maulen”, “Mayna” ve “Gece Yarısı” adlı hikayeleri, “Ural Kazakları” anısı, 
“Dür Bahadır” kıssası; D.N. Mamin-Sibiryak’ın “Ak Boz At”, “Baymagan”, 
“Köşim’in Hazinesi”, “Padişah Kadının Göz Yaşı” adlı efsane hikayeleri 
vb. eserlerde Kazak bozkırları, halkın yaşamı ve örf adetleri, sosyal prob-
lemleri, inanç meseleleri, hünerleri gibi meseleler konu edilmiştir. 

On yıllık sürgün hayatını Kazakistan çöllerinde geçirmiş olan T.G. 
Şevçenko, “Mutsuz”, “Varnak”, “İkizler” adlı hikâyelerinde ve mektupla-
rında Kazak halkının sosyal hayatını, bozkırlarını tanıtmıştır. 

Kazak Edebiyatı ve kültürünü dünyaya tanıtan eserlerden bazıları da 
Sovyetler döneminin en ünlü edebi şahsiyetlerinden biri olan A.M. Gor-
ki’nin eserleridir. A.M. Gorki “Kazak Halkı’nın Bin Şarkısı” adlı çalışma-
sında müzik ve folklora büyük önem vermiştir. Sabit Mukanov, N.İ. Anov 
ve başka yazarlarla buluşarak onlarla edebî sohbetler yapmıştır. S. Mu-
kanov, Gorki’yle görüşmesinden sonra onu “Dağ gibi bir yazar” olarak 
görmüştür. Bu sebeple birkaç makale (“Kişiliği Büyük Bir İnsan”, “Ulu 
Öğretmenimize Heykel”) ve çalışmalarında (“Benim Mekteplerim”, “Geliş-
me Yollarımız”) Gorki’nin etkisini görebiliriz. 

XVIII. yüzyıllın ilk yarısında Kazak bozkırlarına gelen Rus ve Batılı 
seyyahlar, yerli halkın yaşamı ve tarihini yakından tanıyarak dünyaya 
da tanıtma şansını buldular. 1735-1737 yılları aralığında “Orınbor İlmi 
Heyeti” üyeliğinde bulunan İngiliz ressamı Djon Kastl “Gezi Günlüğü” 
adında bir eser yazmıştır. Günlüklerinde XVIII. asrın otuzlu yıllarındaki 
Rus, Kazak ve Başkırt ilişkileri, Kazakistan’ın Rusya’yla birleşmesi sonu-
cu Kişi Jüzde (Küçük Yüz) ortaya çıkan siyasi durumları, sosyal teşkilat-
ları, görüşleri, Kazakların el sanatları, giyim kuşamları, gelenekleri, Orta 
Asya halklarıyla ticari ilişkileri, maddi ve manevi kültürleri hakkında çok 
değerli bilgilere yer vermiştir. 

Ayrıca, bu eserde Kazakların göçebe hayatı, çalışmalarıyla birlikte Abul-
hayır Han, Eralı Sultan, Bopay Hanım’ın fotoğrafları da yer almaktadır. 

İngiliz tüccarları P. Ganvey, Dj. Tompson, R. Houg ve bilim adamları 
A. Jarri de Mansi, Genrih Yuliy Klaport Kazak Dili’nin bol imkânları ol-
duğunu belirtmişlerdir. 
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Bu diyara sürgüne gönderilmiş olan aydınların Kazak halkını yurt dı-
şına tanıtmak amacıyla yaptıkları çalışmaları çok önemlidir. Mesela, T. 
Zan, B. Zalesskiy, G. Zelinskiy, A. Suzin, L. Turno, A. Yanuşkeviç vb. 
Kazak topraklarında bulunmuşlar ve bu halkın yaşamını yakından tanı-
ma imkânını bulmuşlardı. Her türlü sosyal problemleri, sömürü politika-
sını, bozkırların güzel tabiatı, insanların ilişkilerini ve özelliklerini tanı-
mışlar ve anlamışlardı. Polonya ve Kazak siyasi kültürel ilişkilerinin ge-
lişmesinde yukarıda adı geçen şahısların çalışmalarının büyük bir yeri 
vardır. 

Polonya’da Kurtuluş Savaşı sırasında esir düşen ve Kazak toprakları-
na, Balhaş, Jetisu ve Esil, Tobol nehri kıyısındaki Kazak köylerine sürgü-
ne gönderilmiş olan G. Zelinskiy (1809-1881) bozkır hayatı ve gelenekleri-
ni iyi öğrenmiştir. Onun Kazak ili, hayatı ve yaşamıyla ilgili “Kazak”, “Dala 
(Bozkır)” şiirlerinin konu ve üslubunda gerçekçi bir özellik görebiliriz, 
muhtevası çok ilgi çekici olup şiirlerde zengin tasvirlere yer verilmiştir. 

“Kazak” adlı şiirinde sosyal haksızlıkların sırları, zalimlik ve aşk, ada-
letsizlik konu edilmiştir. Avrupa’da birçok dile çevrilen bu şiir Kazakça’-
ya A. Ahmetov ve T. Jarokov (1964) tarafından çevrilmiştir. 

“Bozkır” şiiri ise 4 bölümden (“Bozkır”, “Dağlar”, “Yarışma”, “Jır”) olu-
şur. G. Zelinskiy bu manzum eserinde Kazak halkına has bütün özellik-
lerle birlikte kahramanlıkla ilgili efsaneler hakkında da bilgi vermiştir; 
tabiat olayları ve mevsimleri, geniş bozkırları ve dağların muhteşem tas-
virini yapmıştır. 

Yukarıdaki “Kazak”ı konu edinmiş olan iki eser de içerik ve edebî de-
ğeri bakımından çok kıymetli eserlerdir. 

Kazak halkını Avrupa’ya tanıtma amacıyla yazılan eserlerin içinde A. 
Yanuşkeviç’in (1803-1857) çalışmalarının da önemli bir yeri vardır. Po-
lonya’daki Kurtuluş Savaşı sırasında esir düşerek sürgüne (Sibirya, To-
bolsk, İşim, Ombı) gönderilen A. Yanuşkeviç, sürgündeyken bir bilim he-
yetiyle Kazakistan’a gelir ve birçok yerleri gezer (Ayaköz, Jetisu, Kapal, 
Semey, Bajaş, Tarbagatay). Bütün gördüklerini ve işittiklerini günlük ve 
mektup şeklinde yazarak annesine, arkadaşlarına gönderir. Bu yazıları 
1966 yılında F. Steklova tarafından Rusçaya çevrilerek “Kazak Bozkırla-
rına Seyahat Sırasında Yazılmış Günlükler ve Mektuplar” adıyla yayımla-
nır. Aynı eser 1979 yılında M. Sarsekeev tarafından Kazakçaya çevrilerek 
“Jalın” Dergisi’nde yayımlanmıştır. 

1950’li yıllarda M. Auezov’un “Abay Jolı” adlı romanı, A. Nurpeyi-
sov’un “Kan ve Ter” adlı trilojisi, G. Musrepov’un “Kazak Askeri” ve M. 
Simaşko’nun “Mazdak” adlı romanları gibi pek çok Kazakça edebî eser 
Fransızca’ya çevrilerek Fransız halkının manevi dünyasının zenginleşme-
sine katkıda bulunmuştu. Lui Aragon, Andre Vyurmser, Pyer Filiber, 
Tristan Reno, Alen Boske gibi yazarlar ve münekkitlerin bu eserler üzeri-
ne yaptıkları tahlil ve tenkitler çok önemlidir. 
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Kazaklarla ilgili önemli bilgeler veren G. Meyendorf’un Paris’te yayım-
lanmış olan “Orınbor’dan Buhara’ya Seyahat” adlı çalışmasında, Dyu-
ma’nın “Paris’ten Astrahan’a Seyahat” adlı denemesinde, J. Vern’in “Klo-
diyus Bombarnak” ve “Mihail Strogov” adlı eserlerinde, Fransız bilim 
adamları Kapyu ve Bonvalo’nun “Kırgız Trubaduru” adlı eserinde Kazak-
lar ve Kazak coğrafyası hakkında geniş bilgilere yer verilmiştir. 

Kazak etnografyası ise T. Atkinson ve R. Krauts’un “Orta Asya ve Batı 
Sibirya”, “Mangıstau’daki Kırgızlar ve Türkmenler Arasında” adlı kitapla-
rına konu olmuştur. Bu eserde Kazakların söz hüneri, millî nakışları ve 
desenlerinin gizli sırları, edebiyat ve medeniyet tarihine dair ayrıntılı bil-
giler yer almaktadır. 

Kazak edebiyatçılarının eserleri dünya dillerine çevrilmeye XX. yüzyı-
lın ilk çeyreğinde başlamıştır. Örneğin, Ş. Valihanov’un bazı çalışmaları 
Berlin ve Londra’daki ilmi dergiler dizisine alınmıştır. Devlet adamı ve 
sosyoloji uzmanı E. Reklo’nun hazırladığı 19 ciltlik araştırma kitabında 
Ş. Valihanov’un çalışmalarına da yer verilmiştir. 

Kazak halkının millî şairi Abay’ın ismi bütün dünyaya yayılmıştır. 
Abay’ın doğumunun 150. yıldönümü kutlamaları vesilesiyle şairin külli-
yatı 70’ten fazla yeni kitap halinde basılıp 1,5 milyon tirajla Kazakistan’a 
ve yurt dışına dağıtılmıştır. “Abay Ansiklopedisi”nin ise 100 bin adet ba-
sımı yapılmıştır. “Abay’dan Seçme Eserler” adlı kitap ilk olarak Türkiye 
Türkçesi’ne çevrilmiştir (Ankara, 1995). Bu kitapta şairin şiirleri ve kara 
sözleri (nesir yazıları) çevrilmiş ve çeviri de Kazakçası Latin ve Rus harf-
leriyle verilmiştir. 

Abay Kunanbayoğlu’nun eserleri Türkiye Türkçesi’nin dışında da bir-
çok dile (İngilizce, Arapça, Çince, Moğolca, Çekçe, Azerice, Ermenice, 
Gürcüce, Rusça, Özbekçe, Türkmence, Moldova, Ukrayna dillerine vb.) 
çevrilmiştir. 

Macaristan’da basılmış “Sovyet Şiir Antolojisi” adlı iki ciltlik kitapta 
Kazak şairleri J. Jabayev, G. Ormanov, K. Bekhojin, A. Sarsenbayev, H. 
Ergaliyev, J. Moldagaliyev, S. Maulenov, G. Kayırbekov, K. Mırzaliyev ve 
O. Suleymenov gibi sanatçıların seçilmiş eserlerine yer verilmiştir. 

Kazak yazarları ve şairlerinin seçmeli eserleri dünyanın birçok diline 
çevrilmiştir, mesela: I. Altınsarın’ın eserleri Macarca’ya, Moğolca’ya ve 
Rusça’ya; M. Alimbayev’in eserleri Bulgarca, Almanca, Kırgızca, Rusça ve 
Türkmence’ye; K. Ahmetova’nın eserleri Başkırca, Rusça, Özbekçe, Ta-
cikçe ve Ukrayna diline; S. Asanov’un eserleri Başkırca, Almanca, Leton-
ya Dili, Kırgızca, Yakutça ve Rusça’ya; S. Bakbergenov’un eserleri Erme-
nice, Başkırca, Gürcüce, Kırgızca, Rusça, Ukrayna ve Estonya dillerine; 
K. Bayanbayev’ın eserleri Özbekçe, Rusça, Kırgızca, Letonyaca ve Türk-
mence’ye; K. Bekhojin’in eserleri İngilizce, Macarca, Almanca ve Rusça’-
ya; T. Berdiyarov’un eserleri Almanca’ya; O. Bokeyev’in eserleri Bulgar-
ca, Rusça, Estonca, Almanca ve Kırgızca’ya; S. Gabbasov’un eserleri İn-
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gilizce, Fransızca, Almanca, Kırgızca ve Rusça’ya; Jambıl’ın eserleri İngi-
lizce, Macarca, Almanca, Rusça, İspanyolca, Çince, Moğolca, Romence, 
Çekçe ve Fransızca’ya; S. Dönentayev’ın eserleri Macarca’ya; M. Düyse-
nov’un eserleri Özbekçeye; A. Düysenbiyev’in eserleri Bulgarca ve Kırgız-
ca’ya; A. Elşibekov’un eserleri Moğolca’ya; U. Esdauletov’un eserleri İngi-
lizce, Rusça ve Bulgarca’ya; M. Etekbayev’in eserleri Alman ve Ukrayna 
dillerine; T. Jarokov’un eserleri İngilizce ve Almanca’ya; H. Esenjanov, S. 
Jiyenbayev, M. İmanjanov, M. Makatayev’in eserleri Almanca’ya; T. Jurt-
bayev’in eserleri Kırgız ve Ukrayna dillerine; K. Idırısov’un eserleri Ma-
carca ve Almanca’ya; G. Kayırbekov’un eserleri Macarca, Rusça ve Al-
manca’ya; S. Maulenov’un eserleri İngilizce, Rusça, Bulgarca, Macarca, 
Özbekçe, Almanca, Fransızca’ya; T. Moldagaliyev’in eserleri İngilizce, Öz-
bekçe, Rusça ve Almanca’ya; G. Ormanov’un eserleri İngilizce, Rusça ve 
Macarca’ya; N. Orazalin’in eserleri Moldova, Kırgız ve Ukrayna dillerine; 
N. Orazov’un eserleri Kırgızca ve Ukraynaca’ya; T. Rahım’ın eserleri Öz-
bekçe, Kırgızca ve Ukraynca’ya; J. Sayn’ın eserleri Macarca ve Alman-
ca’ya; S. Sanbayev’in eserleri Macarca, Rusça, Almanca ve Polonca’ya; A. 
Sarsenbayev’ın eserleri Bulgarca, Almanca, Rusça, Tacikçe, Türkmence, 
Estonca’ya; O. Sarsenbayev’in eserleri Ukrayna, Macar, Rus, Eston ve 
Yakut dillerine; S. Seyfullin eserlerini İngilizce ve Moğolca’ya; A. Seydim-
bekov’un eserlerini Macarca, Kırgızca, Özbekçe, Rusça ve Almanca’ya; S. 
Samatayev’in eserleri Rusça ve Slovak dillerine; O. Suleymenov’un eser-
leri İngilizce, Arapça, Bulgarca, Macarca, İspanyolca, Viyetnamca, Mo-
ğolca, Rusça, Türkçe, Fransızca ve Almanca’ya; A. Tajibayev’ın eserleri 
İngilizce, Rusça, Macarca, Almanca’ya; A. Tarazi’nin eserleri Rusça, Ma-
carca, Almanca’ya; O. Turmanjanov’un eserleri Almanca ve Moğolca’ya; 
K. Tursunkulov’un eserleri Ermenice, Başkırca, Özbekçe, Rusça, Tacik-
çe, Ukrayna, Çek ve Yakutça’ya; M. Otemisov’un eserleri Macarca ve Mo-
ğolca’ya; M. Hakimjanova’nın eserleri Ermenice, İngilizce, Karakalpakça, 
Kırgızca, Çince, Rusça ve Almanca’ya; S. Şaymerdenov’un eserleri Baş-
kırca, Almanca, Özbekçe, Rusça, Tatarca, Tacikçe ve Yakutça’ya; İ. Şu-
hov’un eserleri Almanca, Çince, Rusça ve Romanca’ya çevrilmiştir. 

Uluslararası C. Neru ödülünü alan Kazak yazarı A. Alimjanov’un 
eserleri Asya ve Avrupa’nın birkaç diline çevrilmiştir: “Jamşit Tabağı” ad-
lı eseri Hintçe’ye, “Otırar’dan Gelen Hediye” eseri Moskova’da (1972) İn-
gilizce ve İspanyolca’ya, Taşkent’te (1980) Hintçe’ye çevrilmiştir. “Ma-
hambet’in Yayı” adlı eseri ise Almanca, Moğolca, Tacikçe ve Rusça’ya 
çevrilmiştir. 

Abay’ın hayatı ve hizmeti M. Auezov’un “Abay Yolu” adlı romanı saye-
sinde dünyanın bütün dillerine çevrilmiştir. Kazak halkının hayatı hak-
kında çok geniş bilgiler verilen bu eser dünya klasikleri olarak bilinen 
Cervantes’in (Servantes) “Don Kişot” ve Defo’nun “Robinson Kruzo” gibi 
eserleriyle aynı sınıfta yer alır. 
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Yazar T. Ahtanov’un “Fırtına” adlı romanı Türkçe, Türkmence ve Rus-
ça’ya çevrilmiştir. “Bozkır Gizemi” ve “Şiddetli Günler”, “Çırağın Sönme-
sin” adlı eserleri Almanca’ya, Türkmence’ye çevrilerek okuyucularını Ka-
zakların hayatlarındaki acılı sayfalarıyla tanıştırıyor. 

Kazak Edebiyatı ürünlerinin dünya dillerine çevrilip dağıtılması faali-
yetleri sırasında halkların dostluğu ve işbirliği amacıyla kurulmuş birçok 
kurumlar ve organizasyonların katkıda bulunmaları da çok sevindirici-
dir. Bu durumda, Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk olarak tanıyan ve ka-
bul eden kardeş devlet Türkiye Cumhuriyeti’nin göstermiş olduğu des-
tekleri hatırlamadan geçmek mümkün değildir. Uluslararası bir kurum 
olan TÜRKSOY, Türk Cumhuriyetleri Kültür Bakanlıkları tarafından İs-
tanbul, Bakü ve Almatı şehirlerinde yapılan toplantılarda alınan kararla 
(1993, 12 Temmuz) kurulmuştu. TÜRKSOY kurumunun misyonu bütün 
Türk Dünyası’nın medeniyeti, tarihi, sanatı, edebiyatı v.b. sanat türleri 
ve manevi hazinelerini araştırma, yayımlama ve bu konularda önerilerde 
bulunmadır. 

1993’te Türkistan’da toplanan “Uluslararası Türk Edebiyatı Konse-
yi”nde alınan karar doğrultusunda her yıl Kazakistan ve Türkiye’de şiir 
(poezya) festivalleri geleneksel olarak düzenlenmektedir. İlk festival Kon-
ya ve Bursa şehirlerinde (1994) düzenlenmişti. Bu festival bünyesinde 
düzenlenen “Abay ve Magjan Günleri” de çok heyecan vericiydi. 

“Düşünce düşünerek gelişir” derler, bu arada yine bir olayı da hatır-
latmak istiyorum: İzmir’de Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölü-
münde ders veren Doçent Doktor Yavuz Akpınar’ın dediğine göre, Türk 
aydınları Turan halkının geçmişten günümüze edebiyat tarihimizin çok 
ciltli kitabını hazırlayıp, yayımlayacaklar. Yavuz Akpınar, bu kapsamlı 
çalışmanın genel özelliklerini şöyle açıklıyor: 

“Çalışma, dört yönde yapılacak: birincisi, sadece edebiyat tarihi için 

13 cilt olarak hazırlanacak. Bu ciltlerde Halk Edebiyatı ürünlerinin 

bütün türleri, XV.-XVIII. ve XIX. yüzyıllar dönemi edebiyatı ve günü-

müzdeki edebiyat tarzları yer alacak. XVIII.-XIX. yüzyıl edebiyatı bü-

tün Türk Dünyası’nın ortak malı olduğu herkesçe malumdur. Bir is-

min, bir eserin bile dikkatten kaçmaması gerekir. 13 cilt olması plan-

lanan kitabın son 5 cildi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin son dö-

nem edebiyatlarına ayrılmış olup her cumhuriyetin edebiyatına birer 

cilt ayırmak mümkün olmadığı için, kısaltılarak alınması planlanıyor. 

Bu ciltlerde yazar ve şairlerin eserlerine yer verilecek; ikinci çalışma-

da ise Türk Dünyası’nın bütün edebiyatçılarının hayatları hakkında 

geniş bilgiler yer alacak. Bu çalışmalar tahminen 8-10 cilt olabilir.” 

Üçüncü çalışmamızda bütün Türk Dünyası Edebiyatı’nın seçme ör-

neklerinden oluşan 10 ciltlik bir antoloji hazırlanacak. Dördüncü ça-

lışmamız ise söz konusu edebiyatların karşılaştırmalı ve açıklamalı 
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“Edebi Terimler Sözlüğü” olacak. Bu çalışmamızın da birkaç cildi bu-

lacağını tahmin ediyoruz. 

Bu çalışmalar ve antoloji kitaplarının hepsi Türkiye Türkçesi’ne çevri-

lerek yayımlanacaktır. Her cilt 350-400 sayfalık olacak, yani çok ge-

niş kapsamlı bir çalışma planlanıyor... ”2. 

Medeniyetimizin gelişmesi ve manevi bağların ilişkisini devam etti-
ren çalışmaların bir dalını da yurt dışında kurulmuş olan Kazakistan 
ve Orta Asya Araştırma Merkezleri yürütüyor. Mesela, Harvard Üni-
versitesi’nde Kazakistan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde yürü-
tülen sömürgecilik politikası ve onların bağımsızlıklarına kavuşması 
gibi meseleleri araştırmak amacıyla özel grup çalışmaları organize 
edilmiştir. 

Kolombiya Üniversitesi’nde Orta Asya ve Kazakistan Halkları, Dilleri 
ve Kültürleri Fakültesi vardır. Kaliforniya Üniversitesi’nde ise bu millet-
lerin tarihlerini ve edebiyatlarını öğrenmeye çok önem gösterdiklerini bi-
liyoruz. 

Almanya’da Orta Asya ve Kazakistan’ı araştıran bilginlerden Prof. Dr. 
Gerhard Von Menden’e duyulan saygı bir başkadır. Fransa’da Asya Ku-
rumu, Türkiye’de Türk Kültürünü Araştırma Enstitüleri ve Afrika’da 
“Rus, Orta Asya Kazaklarının Folkloru ve Edebiyatı” (T. Venner), Polon-
ya’da “Polonya Edebiyatı’nda Kazak Pınarları” (Y. Gjelyak), “XIX. Yüzyıl-
da Polonya Edebiyatçılarının Kazak Folkloruyla İlgili Yeni Çalışmaları” 
(Yan Reyhman), İsviçre’de “Türkiye’deki Kazaklar” (M. Krişiner) gibi ki-
tapların yayımlanması ve bu eserlerde halkımızın hayatı, kültürü, sana-
tının konu edilmesi çok önemli faaliyetlerden bazılarıdır. Ayrıca, Alman 
bilim adamı H. Ahmet Şmidt Türk Dünyası’nın ortak hazinesi olan “Dede 
Korkut Kitabı”nı Almanca’ya çevirip yayınlamıştır. 

Bununla beraber, R. Berdibayev’in “Dostluk Gemisi” (1976), “Milli Kül-
türler İlişkileri” (Moskova, 1961), “Doğu ve Batı Araştırmalar, Bildiriler, 
Çeviriler” (Moskova, 1982, 1985, 1988), “Karşılaştırmalı Edebiyat Doğu 
ve Batı” (Leningrad, 1979), “Kazak Edebi Bağları” (Almatı, 1968), “Kazak 
Edebiyatı ve Uluslararası Bağları” (Almatı, 1970), “XIX.-XX. yüzyıllarda 
Kazakistan ve Avrupa Arasındaki Edebi Bağlar” (Ş. Satbayeva, A., 1972), 
“Dostluk Destanları” (Ş. Satbayeva, A., 1983), “Kazak Edebiyatı ve Doğu” 
(Ş. Satbayeva, A., 1982), “Kazakistan ve Fransa” (M. Madanova, A., 
1993), “Abay ve Onun Fransa’daki Torunları” (Fransız yazarlarının Kazak 
edebiyatı üzerine görüşleri, A., 1994), “Dünya Edebiyatı’nda Kazaklar” 
(K. Esmaganbetov, A., 1994), “Yurt Dışına Kazak Edebiyatı” (Z. Seytja-
nov, 1995) gibi çalışmalar ve eserlerden Kazak halkının diğer milletlerle 
kültürel ve manevi bağları ve ilişkilerinin değeri anlaşılır. 
                                                           
2 Kazak Edebiyatı Dergisi, Almatı 1995, 5 Eylül. 
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Sonuç olarak, Abay’ın: “Dostu olmayan kişiyle sırrını paylaş, dostu 
çok olan kişiye saygılı ol” sözünde dediği gibi, bunları borç olarak kabul 
edeceksek; Jambıl’ın “Bütün millet dost olmuş, asrı doğdu insanın” mısra-
larında da bir gerçek vardır. Kazakistan’ın bağımsızlık yolunda gösterdiği 
kardeşlik dostluk tutumu, desteklenmeyi ve saygı göstermeyi gerektirir. 
O halde, dostluğun aracısı kitaptır ve edebî hazinelerimizi dünya dilleri-
ne çevirerek, halkımızın kültürel zenginliklerinin tanıtma yolunda harca-
dığımız çabalar bizim için bir farzdır. 

Kaynakçalar: 

Esmaganbetov, K. (1994), Kazaktar Şetel Adebiyetinde, Almatı. 
Margulan, A., (1994), Kozı Korpeş - Bayan Sulu Keşeni, Almatı. 
Radlov, V.V. (1993), Altın Sandık, Almatı. 
Satbayeva, Ş. (1983), Dostık Dastandarı, Almatı. 
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KİTAP TANITMA 

Yrd. Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT* 

Melek Çolak, Enis Behçet Koryürek’ten Budapeşte’ye Mektuplar, 

Akçağ Yay., Ankara 2009, 334 s.  

Şair Enis Behiç Koryürek 1893 yılında İstanbul’da doğdu. İlk şiirini 1910 yılında 
yazdı. 1912-1913 Balkan Savaşları ile yaşanılan acıları ve kaybedilen vatan toprakları-
nı dile getiren matem dolu şiirleriyle tanındı. Harbiye Nezareti’nin Çanakkale Muhare-
belerine tanıklık etmek üzere götürdüğü Heyet-i Edebiye’nin içinde yer aldığında 22 
yaşındaydı. Üstadı olarak gördüğü Ahmed Hikmet Müftüoğlu gibi Türklük için çarpan 
asil bir yüreği vardı. Şiir hayatına dönemin özelliğine uygun olarak aruzla başlamıştı. 
Ziya Gökalp’ın tesiriyle heceyle devam etti. Böylece Millî Edebiyat Akımının gelişmesi 
için çalıştı ve hecenin ünlü beş şairinden biri oldu. Memuriyet hayatına ise 1914’te 
Hariciye Nezaretinde başladı ve Konsolos Yardımcılığına kadar yükseldi. 1949 yılında 
hayata veda ettiğinde 56 yaşındaydı. Bir şiirinde, miras olarak “bir demet kafiye” bı-
raktığını yazmıştı. 

Yeni nesiller onu Beş Hececilerden biri olarak edebiyat derslerinden tanıdılar. Çok 
sayıda ansiklopedi ve antolojide yer aldı. Edebiyat araştırmalarına ve incelemelerine 
konu oldu. Hakkında en kapsamlı çalışmayı Enis Behiç Koryürek, Hayatı ve Eserleri 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1985) adıyla Fethi Tevetoğlu yaptı. Ancak 
Enis Behiç’i Koryürek soyadını almaya sevk eden özel hayatı pek bilinmiyordu. Muğla’-
dan Budapeşte’ye kanat çırpan Melek Hanım’ın yazdıklarıyla öğrendiğimizde ise, bizim 
de yüreğimize kor düştü. 

Daha çok Türk-Macar ilişkileri üzerine yaptığı araştırmaları ile tanınan Muğla Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Çolak, Enis Behiç Koryürek’ten Budapeşte’ye 
Mektuplar adlı eserinde, şairin hayatını yaşadığı büyük hicran etrafında ve oğlunun 
hayatı ile birlikte yeniden yazmaktadır. Yazılanlar Enis Behiç’in 1916-1922 yılları ara-
sında diplomat olarak bulunduğu Budapeşte’yi ve orada yaşadığı aşkı, evliliği temel 
alarak, henüz doğmadan orada bırakmak zorunda kaldığı ve ölünceye kadar ancak bir 
defa görebildiği oğluna olan hasretin hüzün dolu hikâyesidir. Eserin birinci bölümün-
de Enis Behiç Koryürek’in, ikinci bölümünde ise oğlu Hasan Argon Koryürek’in hayatı 
yer almaktadır. Sonuç yerine Üçüncü Kuşak Koryürek’ler başlığı altında ise, Enis Be-
hiç’in kısa süren evliliği ile hayat seyrinin nasıl değişmiş olduğuna dikkat çekilerek, 
Macaristan’da genişleyen Koryürek ailesi hakkında bilgi verilmekte ve torunların Kor-
                                                           
* Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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yürek soyadına sahip çıktıkları ve Türk olan dedeleri ile gurur duydukları belirtilmek-
tedir. Yazar bu sebeple, binbir emekle meydana getirdiği eserini “Koryürek soyadını gu-
rurla taşıyan Sevgili Agnes ve Vera’ya” ithaf etmiştir. Eserin metin kısmı zengin bir 
kaynakça ile tamamlanmakta ve son olarak konuyla ilgili belge, fotoğraf ve mektuplar-
dan oluşan oldukça geniş ekler bulunmaktadır. 

Mektuplar baba Koryürek’ten oğlu Hasan Argon Koryürek’e yazılmış. Bu mektup-
lar sadece bitmeyen bir hasretin ve bundan kaynaklanan ıstırabın ifadelerini taşımaz. 
Aynı zamanda bir baba sorumluluğu ile çocuğunu terbiye etme ve Türklük bilinci ka-
zandırma amacı taşımaktadır. Ancak anne Gabrielle Guillemet’in bu mektuplara san-
sür uyguladığı ve Hasan Argon’un bazı mektupları zamanında okuyamadığı ve böylece 
baba-oğul arasında düzenli bir haberleşme kurulamadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 
Hasan Argon babasına karşı çok da müspet duygularla büyütülmemiştir. Babasının 
girişimleri ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nüfus kaydı yapılmış ve din hane-
sine İslam yazılmış olmasına rağmen, bir Hıristiyan olarak yetiştirilmiş ve sonraki yıl-
larda Macaristan Hükümetinin baskısı neticesinde Macar vatandaşlığına geçmek mec-
buriyetinde kalmıştır. Bununla birlikte Koryürek soyadını muhafaza etmiştir. 

Yazar, değişen Türk-Macar ilişkilerinin Koryürek ailesi üzerinde etkili olduğunu 
vurgulamaktadır. Öyle ki, Hasan Argon babasının vefat ettiğini nice sonra öğrenmiş ve 
nice sonra babasını daha yakından tanımaya ve anlamaya çalışmıştır. Mektuplarını 
yeniden okumuş, Türkiye’deki akrabaları ile irtibat kurmak suretiyle, şair babasının 
ruhuna nüfuz etmek istemiştir. Ne var ki, bu çabaların sıkıntıları içinde henüz 55 ya-
şındayken kısa bir veda notu ile intihar ederek, yürekleri yakmıştır. Yazar bu hususta 
bir yorumda bulunmuyor ancak, Hasan Argon’un babasından daha fazla yaşamak is-
temediği akla gelmektedir. Şu var ki, Hasan Argon babası gibi aydın bir insandır. Da-
ha çok gazeteci ve yazar olarak tanınmış olmasına rağmen, edebiyat ve siyasetle de il-
gilenmiş ve Macar İhtilaline katılmıştır. Ancak idealleri ile yaşadığı hayatın gerçekleri 
hep farklı olduğu için, beyni ve yüreği bu farklılıklara daha fazla dayanamamış olmalı-
dır. Zira babası Türk, annesi Fransız asıllı bir Macar’dı. Kendisi önce Türkiye, sonra 
Macaristan vatandaşı yapılmış ve bu suretle nüfus kaydına önce Müslüman, sonra Hı-
ristiyan olarak geçmiştir. Annesi onu bir Hıristiyan olarak yetiştirirken, babası mektup 
yoluyla da olsa onun bir Müslüman Türk olarak yetişmesi için çırpınmıştır. Kendisi ise 
çıkış yolunu sosyalizmde aramış, bunun için iyi bir devrimci olmuş ancak, Macaris-
tan’ın Ruslar tarafından işgaline karşı çıkmıştır. Mutlu bir yuva kurmuş ve dört çocuk 
babası olmuş ama çocuk yaşta bir defa gördüğü ve uzaklarda yaşayan ve uzaklarda 
ölen babasını unutamamıştır. 

Yazar, ön sözde kitabın adını neden Budapeşte’ye Mektuplar olarak belirlediğini 
açıklıyor. Yayınevi de bu açıklamayı arka kapağa aktarmış: 

“Budapeşte, Buda ve Peşte olmak üzere Tuna nehri ile ikiye ayrılır. Tu-
na nehri ortada sessiz, sakin akarken Buda ve Peşte birbirlerine karşı 
kıyılardan bakarlar. Tıpkı birbirlerine, yaşamlarının karşı kıyısından 
bakmak zorunda kalan Enis Behiç Koryürek ve oğlu Hasan Argon Kor-
yürek gibi!... Enis Behiç, kendisinden uzak olan oğlunu daima gönül 
gözü ile sevmiş, gönül gözü ile görmüştür. Budapeşte onun için en gü-
zel yıllarını geçirdiği bir yer olduğu gibi, evlat özlemini de ifade eden bir 
yer olmuş, Enis Behiç’in “korlarla yanan bir yürek” olmasını sağlamış-
tır. Enis Behiç, oğluna yazdığı mektuplarla manevi köprüler kurmaya 
çalışmıştır. Buda ve Peşte’yi hem ayıran hem de üzerinde inşa edilen 
sekiz köprü ile onları birleştirip “Budapeşte” yapan Tuna nehri gibi. 
Onun için Budapeşte, Enis Behiç ve oğlunun şehridir”. 

Bu eser titiz bir çalışmanın ve iki ülkede yürütülen bir araştırmanın neticesi ola-
rak ortaya çıkmış. Üzerinde durduğu hususlar dikkate alındığında, yalnız Cumhuriyet 
tarihi ve edebiyat tarihi araştırmaları için değil, yabancılarla yapılan evlilikleri konu 
edinen sosyolojik etütler için de kaynak değeri taşımaktadır. 
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