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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Türk Dünyası Araştırmaları iki ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazılar yazı ku-
rulundan ve hakem heyetinden geçtikten sonra yayınlanmak üzere sıraya konulur. Pren-
sip olarak, “Türk Dünyası Araştırmaları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergile-
rinde çıkan yazılar ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nca yayınlanan kitapları kay-
nak olarak gösteren yazılara öncelik verilmektedir.

2. Yayın Kurulumuzca,  “Türk Dünyası Araştırmaları” ve  “Türk Dünyası Tarih
Kültür” dergilerinde yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Ne-
hir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun; Sir-Derya: Ceyhun; Türki Cumhuriyetler; Türk
Cumhuriyetleri gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun görülmüştür. Yazarlar, yayın
kurulumuz tarafından yayınlanacak yazılarda, bu terimlerin otomatik olarak değiştirile-
bileceğini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.
3. Makale Metni: A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıtlara, MS Word programında, Ti-

mes New Roman veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazıl-
malıdır. Dipnotlar 8 punto (normal) Times New Roman Türk fontu ile dizilmelidir. Sayfa
kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Paragraflar 1
cm (4 karakter) içeriden başlatılmalıdır. Makaleler PC uyumlu Microsoft Word veya “.doc”
uzantılı  belge  oluşturmaya  elverişli  herhangi  bir  kelime işlem programında yazılarak
e-posta adresimize ve CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla adresimize gönderilmelidir.
Eski harfli metinler Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Yazarlar is-
tedikleri transkripsiyon sistemini kullanabilirler. Ancak dizgi imkânları da göz önünde
bulundurularak, mümkün olduğunca Türkiye'de yaygın olarak kullanılan transkripsiyon
sisteminin kullanılması gerekir. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise, belgeyle birlikte
söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil  eğik harflerle yazılmalıdır.
Alıntılar eğik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında,
beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde, 1 satır
aralığıyla ve 9 punto ile yazılmalıdır.

4. Makale içi  başlıklar: Makalede,  konunun işlenişine  göre  rakam-harf  sistemi
esas alınarak ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

5. Türk Dünyası Araştırmaları’nda yayımlanmayan yazılar, istek hâlinde iâde edi-
lebilir.

6. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin dili Türkiye Türkçesi’dir. Gerek görül-
düğü hallerde, Çağdaş Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilir. Yazılarda kulla-
nılacak şekil, resim vb. malzemenin orijinallerinin yüksek yoğunlukta taranmış  “jpeg”
formlarının veya kaliteli fotoğraflarının gönderilmesi şarttır.

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.
8. Kaynak gösterme: Dipnotlar, atıf ve açıklama için kullanılabilir. İki hâlde de say-

fa altında gösterilir. Bir eserin ilk kullanımında kaynak ve yazar adının tam künyesi, ay-
nı yazarın birden fazla eserinden yararlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir
kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve basım yılı tercih edilebilir.

Örnek: Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1987, TDAV Ya-
yınları, s. 24.

9. Kaynaklar: Makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, ya-
zarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: Umar, Ömer Osman, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, Türk Dünyası Araştırmala-
rı Dergisi, Sayı 182, İstanbul 2009, s. 7-30.

ISSN: 0255-0644
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Bakanlar Kurulu'nun 20.7.1980 tarih ve 8/1307 sayılı kararıyla kamu yararına
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İSLAM’DA BİLİMSEL GELİŞME VE GÜNÜMÜZE 
SORUNLARI 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN 

Öz 

İslâm’ın bir dönemi, Endülüs-Semerkant-Bağdat ve Cundişapur gibi 

bilimsel gelişme merkezleriyle, üç kıta parçası üzerinde, asgari 250 yıl 

süren parlak bir yükselme ve yayılma dönemini kapsar. Bu süreçte, ya-

ratılışın doğaya yansıyan görünümleriyle, aklı temsil eden insan arasın-

daki birebir bağlantıyı ön plana çıkaran aydınların yaklaşım tarzı önemli 

etken olmuştur. 

Rasyonel düşünceye önem veren ve evrenin tüm niteliklerini incelemek 

suretiyle insanlığa hizmet eden İslâm’ın, yaklaşık 300-400 yıldan beri yö-

rüngesinden çıkarılarak biçimsel tartışmaların içine itilmesi, araştırmacı ru-

hunun yitirilmesine neden olmuştur. Evrenin yaratılış yasalarıyla insan ak-

lının birlikteliğini uyaran bir inanç sisteminin günümüzde kimliğine dönüş 

yaparak, Endülüs-Kurtuba gibi Batıda Rönesans’ın doğuşunda etken un-

sur olan kimliğini yeniden kazanması gerekmektedir. Bu açıdan üniversite-

lerin rolleri önemlidir. 2008 yılı UNESCO raporlarına göre, Türk üniversitele-

rinin dört yüzüncü sıralarda yer aldığına tanık olmaktayız. 

“Bilginlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartıldı, birincisi ikincisinden 

ağır geldi” diyen bir din sisteminin akla yönelen bakış açısına dönüş ya-

parak, araştırma ruhunun yeniden canlandırılması gerekmektedir. Artık, 

devletin bilimsel araştırmalara yönelik motivasyonu, vakit geçirilmeden 

TÜBİTAK, YÖK ve benzeri akademik kuruluşların öncülüğünde devreye 

girmelidir. Bilinmelidir ki, din bir ülkenin kalkınmasında toplumsal ser-

mayedir. Etikal değerler teorisini kuran Adam Smith (1723-1790), liberal 

ekonominin bencilliğinin, ancak “Ahlâki Duyguların Teorisi” ve “Ulusların 

Refah Yapısı ve Nedenleri” üzerinde yoğunlaştırdığı yayınları ile önlenebi-

leceği tezini ileri sürmüştür. 
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İngiltere’de Quaker’ler, Almanya’da Pietizm ve Amerika Birleşik Dev-

letlerinde Metodizm kalkınma süreçlerinin ilk hareket ettiricisi olmuşlar-

dır. 

Anahtar kelimeler: Kur’an, İslâm, Akılcılık, Endülüs, Kurtuba, Semer-

kant, İskenderiye, İbn Sina, İbn Rüşd, George Sarton, Fazlur Rahman. 

Abstract 

Scientific Development In Islam And Its Problems From Past 

The Present 

A period of Islam, with scientific development centers such as Al-An-

dalus-Samarkand-Baghdad and Cundisapur, covers bright rising and 

spreading period that continued 250-years on three continents. In this 

process, the intellectuals attitude that feature the link between the view 

reflected in the nature of creation and human representing the mind have 

been an important factor. 

Islam that emphasis on rational thought and search characteristics of 

the universe has served humanitiy, Hovewer, the last 300-400 years, Is-

lam has been pushed into formal discussions and these discussions have 

led researchers to lose the spirit. 

A belief system which admits relation between creations law of the 

universe and the unity of the human mind have to regain nowadays its 

identity, that has effected the birth of the Renaissance in the West such 

as Cordoba-Andalusia. In this respect, the role of universities is very im-

portant. According to the UNESCO report in 2008; Turkish universities are 

only four hundredth level in the world ranking. 

A religion system that say “Scholar of the ink was weighed with the 

blood of martyrs (shehid), the first of the second came from the heavy” 

must return and regenerate the spirit of research. Henceforth, the motiva-

tion for scientific research of the state should enforce under the leader-

ship YÖK, TUBITAK and other religious organizations. Should be known 

that the religion is a social capital in the development of a country. Foun-

ded the theory of value Etikal by Adam Smith (1723-1790) had suggested 

thesis that claims selfishness of liberal economy, can be avoided by focu-

sing on publications the “moral theory of emotions” and “Structure and 

Causes of Wealth of Nations.” 

Key words: Quran, Islam, Rationalism, Andalusia, Cordoba, Samar-

kand, Alexandria, Ibn Sina, Ibn Rushdie, George Sarton, Fazlur Rahman. 

Başlangıç 

Bu inceleme, İslam’ı bir inanç ve değerler düzeninin ötesinde, rol-sta-
tü-norm ve oryantasyon biçimleriyle bir toplumsal sistem olarak ele al-
maktadır. Bu nedenle, Kuran’a bakış açımızda, ayırımcı-parçacı değil, 
bütüncül (holistic) bir yaklaşım tarzını göz önüne almak istiyoruz. 
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Artık Kur’an’ın, âyet âyet değil, bütünlük ortaya koyan bir kognisyon-
lar düzeni olarak yorumlanması gerekir. Ancak, Fazlur Rahman’ın da 
belirttiği gibi, bu kognitif bakış açısının daha ziyade, âyetlerin estetik 
yönlerine değil, düşünce eğilimlerine göre ele alınması gerekir1. Çünkü, 
Kur’an bir dünya görüşü ileri sürerken, doğa ile yaratıcının varlığı ara-
sındaki bağlantıyı birbirinden farklı kabul etmez. Her iki alanın birlikte-
liği bir uyumu, bir varlık alanını simgeler. Bu nedenle İslam, Yaratıcı-
Doğa bütünleşmesini dışlayan Hıristiyan inanç kültüründen tamamen 
farklı bir oluşumu ortaya koyar. 

Bu tür bir bakış açısı veya atıf sistemi, İslâm’a özgü bir yönelim biçi-
midir. İslam inanç sistemi ve değerler düzeniyle anlam kazanır. Hıristi-
yan inanç sistemi ise, devlet-din ayrışımının odak noktasını oluşturur. 
Böylece iki evrensel din anlayışı, temel öğreti tarzlarıyla birbirinden ay-
rılmış olurlar. 

Gözleneceği üzere, Batılı düşünce zihniyeti, doğaya yönelik eğilimler 
ile yaratıcı değerlerin özdeşleşmesi yaklaşımına set çekmekte, yalnız 
kendine özgü toplum normları üzerinde aksiyonlarını sürdürmektedir. 
Bu tür bir yaklaşım, sistemin parçacı kimliğinden ötürü, doğa ve varlık 
bütünlüğü yerine, monolitik bir niteliği ortaya koymuş olur. 

Doğa olaylarına yönelik atılımlar kadar, toplumsal norm ve değerlerin 
Allah’ın varlığı ile bütünleşmesi, artık olayları parçacıklardan uzaklaştı-
rır, bütüncül bir yaklaşıma yönlendirir. Doğa ve varlık arasındaki bu 
bağlantı, evrenin sırrını araştırmadan tutunuz da, tüm olayları yorumla-
maktan da uzak kalamaz. Kur’an’ın, alimin mürekkebi ile şehidin kanı 
arasındaki ayniyet ilkesi de bu gerçeğin bir yansımasıdır. 

Hıristiyanlık bakış açısı ve oryantasyonunun bir simgesi konumunda 
bulunan varlık-doğa veya toplum ikiliği, aynı zamanda bilim ve din ayrı-
şımını da gündeme taşır. Din, artık evreni algılama ve doğaya yönelik 
hususlarda etken bir role sahip değildir, bir pasiflik içindedir. 

Her iki dünya görüşü arasındaki bu ayrışıma ve İslam’ın bilime yöne-
lik önceliğine rağmen, Batı Rönesans ve Aydınlanma Çağının kendine öz-
gü kurallarıyla, teknolojik alandan başlamak suretiyle, insanlığa yeni ça-
ğı müjdeliyordu. Japonya, Hindistan kendi inanç sistemlerini dayanak 
alarak uzaya yönelimin izlerini sürdürmektedir. Osmanlı’dan Cumhuri-
yete uzanan çizgide, İslam’ın bir üst yapı konumunda bulunan formalist 
nitelikteki kavgalar içinde sürüklenip gitmesine: “Ben sana cahillikten ol-
mamanı öneririm” (Hûd. 46) diyen bir ulu mesajla, inanıra bilimin yolu-
nu açan Tanrısal bir buyruğa, artık Türk toplumunun kayıtsız kalma-
masının yolu açılmalıdır. 

Osmanlı’nın, tarihsel Patrimonial yönetimi tarafından içine sürüklen-
dirildiği, Cumhuriyetle de konumunu koruyan dogmatik cemaatleşme fi-
                                                           
1 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s. 13-14, Fecr Yayınevi, 187. Keza, aynı yazarın: 
Islam And Modernity, The University of Chicago, pp. 2-3, 1984. 
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gürleri de, artık inanırlara “kayıp olmuş malına” sahip çıkma haklarını 
tanınmalı ve gerçek kimliğine dönüşümüne katkıda bulunmalıdır. 

İslâm’ın Ontolojik Yapısı ve Evrensel Bakış Açısı 

Bir inanç sistemi olarak İslam, kendine özgü dünya görüşü, yaşam 
felsefesi ve varlık alanı ile bilimsel oluşuma yönelik bir yapılaşmayı orta-
ya koyar. Bu nedenle, İslam dini aynı zamanda bilimsel gelişmelere ön-
cülük tanıyan ilerlemeci görüşlere açık bir kimliği de temsil eder. Bu açı-
dan bakıldığında, Kur’an, din-bilim özdeşleşmesi taşıyan ve ayrışım ka-
bul etmeyen bir niteliği belirler. Bilim insanının mürekkebi ile şehidin 
kanı arasındaki organik bağlantı da, İslam’ın insanlığa sunduğu evrensel 
bir mesajdır. 

İslam çizgisinde, dönemin bir Bağdat (Beytü’l Hikme)-Cündişapur-İs-
kenderiye bilim akademileri ne ise, Endülüs ve Padua da (Sicilya) o dur. 
Endülüs, Batı coğrafyasında İslam’ın bilimsel ilerlemeye yönelik atılımla-
rını temsil eder. Bu açıdan Endülüs, Batının dogmatik düşünce kalıpla-
rına yeni bir ruh ve biçim veren bir yaklaşıma da öncülük etmektedir. 
ABD’nin ünlü bilim tarihçisi George Sarton haklı olarak, Endülüs bilim 
merkezini kast ederek: “İslâm olmasaydı Rönesans olamazdı” diyebiliyor-
du. 

Günümüzde Françis Fukuyama’nın yayınladığı “Tarihin Sonu ve Son 
İnsan” (1992) adlı eseri de: “Toplumların ilerlemesini tarım-sanayi çağla-
rından sonra üçüncü aşama olan bilgi çağı” olarak belirlemektedir2. Ger-
çekte, bilgi çağı bir tez olarak Fukuyama’nın ifadesiyle tarihin sonudur, 
bir dördüncü çağa yer yoktur artık. Alvin Toffler de: “1957’de Sputnik’in 
uzaya atılmasıyla, 1750’lerde başlayan sanayi çağının artık yerini, üçün-
cü dalga olarak bilinen bilgi çağına terk etmiş olduğu” görüşünü ileri sür-
mektedir. Hem Fukuyama, hem de Toffler’i izleyen daha birçok Batılı ay-
dınlar da, bilgi çağının insanlık tarihinin son çağı olduğu hususunda it-
tifak etmektedirler. 

Gözleneceği üzere, bilgi çağında artık siyasal eğilimler, ideolojiler et-
kinliklerini koruyamayarak “tarihin çöplüklerine” atılmaktadır. Nitekim, 
1960 yılında Daniel Bell de “İdeolojilerin Sonu” adlı eseri ile bu trajediye 
değinerek, geleceğin bilim çağı olacağına dikkatlerimizi çekmiştir. 

Bazı sosyal bilimcilerin “teknoloji toplumu” diye belirledikleri bu çağın 
hareket yasası da: Telekomünikasyon, kompütür (bilgisayarlar), robotla, 
biyo-teknoloji, televizyon, teleks, video vb. teknoloji ürünleri ve iletişim 
organlarının oluşturduğu bir yapılaşmayı ortaya koymaktadır. 

Kısacası, George Sarton’un da önemle vurguladığı üzere: “Orta Çağın 
temel; fakat bir o kadar da en az bilinen başarısı deney ruhunun uyandı-
                                                           
2 Françis Fukuyama, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, s. 243, 1998, İş Ban-
kası Yayınları. Keza aynı yazarın: The End of History and The Last Man (bkz. Orhan Türkdo-
ğan, “Tarihin Sonu mu?”, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 1993-1994). 
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rılmasıdır ki, bu her şeyden önce 12. yüzyıla kadar İslâm sayesinde ger-
çekleşmiştir.” 

Ancak, İslam’ın bu yaklaşımların ötesinde, kendine özgü bir görüş 
açısı vardır. Nitekim, Kutsal Kitap için yaratıcısı: “Biz, Kur’an’ı bilimle 
bağladık” buyuruyordu. Bir kutsal kitap düşününüz ki, kendi varlık fel-
sefesinin anahtarını bilime teslim etmiş olsun. Bu nedenle, Bilim, 
Kur’an’ın açılış kapısıdırx. Nitekim, ünlü Nobel ödülü sahibi Abdülsse-
lâm, İslâm’da bilimin ilerlemesi hususunda üç önemli yaklaşıma değin-
mek suretiyle Kur’an’ın bu tarihsel konumuna dikkatlerimizi çekmekte-
dir. Bunlardan ilki, Kur’an’ın ve Peygamberin sürekli öğütlerinin izlen-
mesidir. Kur’an’da 250 âyetin hukuki alanlarda olmasına karşılık, 6666 
âyetin sekizde biri -yaklaşık 750 âyet- inanırları doğayı araştırmaya, dü-
şünmeye, aklı en iyi bir biçimde kullanmaya ve bilimsel çalışmaların 
toplum yaşamının bir parçası haline gelmesine yöneliktir (Bu bir anlam-
da, inanırların bilimsel yöntemi bir varlık alanı olarak kabul etmiş olma-
ları ilkesini taşır). 

İkinci neden, birinciyle bağlantılı olarak, İslam’da bilim insanlarına ve 
bilginlere verilen statüdür. Kur’an, bilim insanının üstünlüğünü şöyle 
açıklıyordu: Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Keza Peygamber, bilim her 
Müslüman erkek ve kadına farzdır; Müslümanlara -bilimi öğrenmeleri 
için- Çin’e gitmeleri gerekirse bile, gitmelerini emrediyordu. Bu bir an-
lamda, İslam’ın yalnızca bilime değil, bilim arayışının da milletlerarası 
niteliğine dikkatleri çekmiş olmasının kanıtıdır. 

Bilimsel çalışmaların önemine yönelik üçüncü eğilim de, ikinci eğilim-
le bağlantılı olarak, İslam’ın bilimsel başarısının, ülke ve renk farklılıkla-
rının ötesinde, küresel bir yaklaşımı benimsemesi farklı, görüş ve dü-
şüncelere hoşgörü ile yaklaşmış olmasıdır. 

Gözleneceği üzere, Abdüsselâm da bir varlık alanı olarak, İslâm’da bi-
limin kültürel dokusu ve ilişkiler düzeninin önemini belirlemek suretiyle, 
bilim çağına katkıda bulunmuştur, tezine destek vermektedir. Benzeri 
bir yaklaşımı H.A.R. Gibb de ileri sürmektedir:  

“İslam toplumunun bozulduğu yerde bilim de gücünü ve canlılığını yi-

tirmiştir. Ancak, belirli merkezlerde, sultanlar ve vezirlerin bilimsel 

gelişmelere destek vermeleri, yüksek statüde bulunanların koruyucu 

kimlikleri ve cömertlikleri sonucu, bilimsel meşale yanmaya devam 

etmiştir.” 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, George Sarton da Bilim Tarihi adlı ünlü 
eserinde bilimsel alana yönelik en üstün başarıların İslam çağında oldu-
                                                           
x Bazı bilim tarihçileri bilim-ilim sözcüğünün Arapçada ve Osmanlıcada çok geniş anlamları 
olduğunu, bu nedenle iki sözcük arasında farklılaşmalar bulunduğunu ileri sürmektedirler. 
Buna göre, Arapçada bilgi ile bilim, bir arada “ilim” kelimesiyle ifade edilmiştir. Biz burada 
sadece sistematik bilgi karşılığı “bilim” sözcüğünü kullanmayı tercih ettik. 
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ğuna dikkatlerimizi çekiyordu. Sarton: M.Ö. 450-400 yıllarını Platon (Ef-
latun) çağı olarak niteliyor, bunu sırası ile Aristoteles, Euklides, Arkimi-
des vb. çağların izlediği kanısında idi. M.S. 750-1100 dönemleri ise, ara-
lıksız olarak birbirini izleyen ve her biri için 50’şer yılı öngören Cabir, 
Harezmi, Razi, Mes’udi, Ebu’l Vefa, Biruni ve Ömer Hayyam çağlarıdır. 
Sarton’a göre, bu 350 yıl boyunca, bilimlerin dünya çapındaki kürsüsü-
nü İslam milletleri topluluğu temsil etmiştir3. 

Bilim tarihi, bilimin gelişmesi ve ilerlemesinin farklı kültür ve uygar-
lık çevrelerinin akılcı ve sezgiye dayalı sistematik yaklaşımlarıyla ilerledi-
ği gerçeğini bize açıklamaktadır. Bilindiği üzere Grek uygarlık çevresi 
geometri üzerinde yönelimlerini sürdürmüş, aritmetiği (cebiri) dışlamış-
tır. Tales, Öklides Pythagoras teorileri bunlar arasında akla ilk gelenler-
dir. Ancak, aritmetik İslam uygarlık çevresinin ürünüdür. Aritmetik geo-
metri bileşkeni, 16. yüzyılın sonunda logaritmanın bulunmasına neden 
olmuştur.  

Böylece, Batı-Doğu uygarlığı bileşkeni, yeni sentezler oluşturmak su-
retiyle, bilimsel alanda önemli sıçramaların ortaya çıkmasına katkıda 
bulunmuştur. 

Batı-Doğu arasındaki etki-tepki ilişkileri, El Fargani’nin ve Nasrüddin 
el-Tusi’nin astronomiyle ilgili yazıları, El Bruni’nin jeodezi ve coğrafya 
alanındaki çalışmaları, El-Razi veya İbn Sina’nın (Avicenna) tıbbi ve far-
makoloji metinleri, El-Haysem’in optik sahasındaki araştırmaları veya 
Gıyasüddin Cemşid Karhani’nin matematikteki buluşları yalnızca, İslam 
topluluklarında değil, fakat genelde dünya bilim tarihinin hangi ölçüye 
vurulursa vurulsun, en büyük başarıları arasında yer alır4. Bu çizgide 
bir örnek vermek gerekirse, Batıda Çığır Açan (Avicenna) anlamında ad-
landırılan İbn Sina’nın Kanon adlı eseri XVI.-XVII. yüzyıllar boyunca Av-
rupa’nın tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ünlü bilim 
tarihçimiz Aydın Sayılı da, Harvey’e mal edilen küçük ve büyük kan do-
laşımının aslında İbn Sina’nın Kanon adlı eserinden alındığı görüşünü 
ileri sürmektedir. İbn Sina bu başarılarından ötürü, Batı bilim dünya-
sında Avicenna yani Çığır Açan olarak tanınır. 

Kısacası, Orta Çağ boyunca, Batıyı etkileyen ve Rönesans döneminin 
ortaya çıkmasında itici güç olan Sicilya, Padua, Endülüs, Bağdat, İsken-
deriye ve Cundişapur gibi akademik yöreler, bilimin gelişiminde önemli 
atılımların odak noktalarını oluşturmuştur. Bu nedenle, İslam dünyasın-
da Aristoteles’in adı Birinci Öğretmen anlamında “Hace-i Evvel”, Farabi’-
nin adı da İkinci Öğretmen yani “Hace-i Sani” oluyordu. İbn Sina ise Ba-
tıda Çığır Açan (Avicenna) anlamında olmak üzere kimliğini sürdürecek-
                                                           
3 George Sarton, Ancient Science and Modern Civilization, 1959. Keza Orhan Türkdoğan, Bi-
limsel Araştırma Metodolojisi, s. 14, 19, 65, 360, Timaş Yayını, 2003, İstanbul. 
4 Seyyid Hüseyin Nasr, “İslam ve Modern Bilim”, İlim ve Sanat Dergisi, Temmuz/Ağustos, 
1985. Keza, aynı yazarın bir diğer eseri, Batı Felsefesi ve İslam, 1983. 
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tir. Bu örnekler, Batı ve İslam uygarlık çevrelerinin ne tür bir etkileşim 
içinde bulunduklarını gösteren önemli kanıtlardırxx. 

İslâm’ın bilimsel alandaki bu açılımları, ne yazık ki 16. yüzyılın sonla-
rından itibaren yerini, Batı uygarlığının mono-oryantasyon diyebileceği-
miz bilimcilik üstünlüğüne terk etmek durumunda kalacaktır. Artık, 
“Biz Kur’an’ı bilimle bağladık” buyruğu, tarihsel hikmet (sagest) dolu ye-
rini, tarikat oluşumlarının dogmatizmine terk edecek ve bir sinopsisin 
içine itilecektir. Ancak, Rönesans ve Aydınlanma çağının öncülüğünde, 
Batı uygarlığında yükselen araştırma ve irdelemeye yönelik akılcılık akı-
mı, sanayi çağını müjdelerken, İslam dünyası, kendi ruhuna da aykırı 
düşen bir fanatizmin dar kalıpları içinde, bilimsel alandaki çöküşünü 
sürdürüyordu. 

Türk toplumunun, İmparatorluktan ulus-devlet sistemine geçişleri sı-
rasında, Osmanlı’daki tarikat akımlarının kör dövüşüne yönelik bir İs-
lam modeli, artık gündemden çıkarılıyordu. Cumhuriyet, bir Tevhidi 
Tedrisat proto-tipi uğruna, laiklik akımını, Batılı anlamında din-dünya 
ayrışımından da çıkararak, tek boyutlu -dünyaya tapma tarzında- bir se-
külarizmin (dünyalaşma) içine itiyordu. Artık, 1923-1948 yılları arası 
tam bir çeyrek yüzyıl, okullarda din derslerine yer verilmiyor, geçmişin 
dogmatizm ve fanatik kimliğinden kurtulması anlamında, dinsel norm ve 
değerler sisteminde, püritanizme yönelik Yüksek İslam Enstitüleri ve İla-
hiyat fakültelerinin açılımları ise devreden çıkarılıyordu. Ulus-Devlet me-
taforunda İslam, toplumsal dayanışmanın ötesinde, itilmiş-kakılmış bir 
yapıya dönüştürülüyordu. 

Günümüzde, modernleşme olgusunun yaratıcı aklın bir işlevi olacağı 
yerde, tamamen sakal-bıyık ve baş örtüsü biçiminde -laiklik karşıtı- bir 
formalizme dönüştürülmesi de, toplumsal yaşantımızın dramı olmuştur. 
Böylece, din eksenli motifler kız çocuklarımızın ilk okullardan üniversite-
lere kadar dışlanmalarına neden olmuş, Türk toplumu kamplara bölün-
müştür. Kadın-erkek herkes için farz olan bilim, biçimsel bir Batılılaşma 
uğruna İslam’ı laiklik-kültür kodu karşıtı bir akımın içine itmiştir. Artık 
Cumhuriyetin ulus-devlet tezinde, devreden çıkarılan İslam ünitarizmi, 
Orta Çağlarda Batı Rönesans’ı ve Reform hareketlerinde itici rol oynayan 
kimlik niteliğini yitirmiş oluyordu. Kur’an, bir pseudo laiklik uğruna, Hı-
ristiyan ve Yahudi dünyasında tanık olduğumuz İncil ve Tevrat gibi, par-
lamentoya giremiyor, bir Tanrı kelâmı olarak birleştirici ve dayanışmacı 
tarihsel rolünü oynayamıyordu. 

Dünyevileşme diye belirlediğimiz tek boyutlu bu laiklik anlayışının 
doğal sonuçları olarak, İslam, sözcüğün tam anlamı ile çevrede yaşayan-
                                                           
xx Halife el Me’mun’un 815 yılında Bağdat’da Dar’ül Hikme adı ile kurduğu kültür yuvasının 
müdürü Nasreddin Tusi 400 bin ciltlik bir kütüphane meydana getiriyordu. İslam dünyası-
nın diğer Müslüman İspanya’nın Kurtuba kentinde Halife el Hakem 10. yüzyılda 400 bin 
ciltlik bir koleksiyonu bir araya getirmeyi başarmıştır. 
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ların dokusunu oluşturmada, ibadet normlarının dışında evrene yönel-
me, doğanın sırrını öğrenme ve insanlık için yararlı yeni ufuklara açılım-
lardan uzaklaştırılmasına neden olmuştur. Böylece, Laiklik, uygulamada 
durduğu yerde durmamış, din karşıtı -tek boyutlu- dünyalaşma diyebile-
ceğimiz bir sekülarizmi fetiş konumuna getirmiştir. Bu tutum ve anlayış 
sonucu, din-bilim dengesi uzlaşma kimliğini yitirmiş, bilim karşıtı bir 
alana itilmiştir. Bilim, tüm oluşumların hareket yasası konumuna yük-
selmiştir. Batıda Aydınlanma Çağının bu dogmatizme karşı, Rönesans ve 
Reform hareketleriyle yükselen eylem kalıpları da, bu defa aklı merkeze 
almış, dinsel norm ve değerleri dışlamıştır. Din ve akıl dengesi, her iki 
çağın platformuna göre dengeleşmeden uzak, ekstremlere yönelmiştir. 
Çağdan çağa farklı biçimde türeyen bu tekçili (monolitic) zihniyetinin ar-
tık günümüzde bir uyum konumuna getirilerek, din-bilim çatışmasının 
sonuçlanması gerekmektedir. İslam, evrensel bir inanç sistemi olarak, 
bilimin orak paydasını oluşturan aklı geri plana itmiş değildir. Yûnus 
Sûresi, yüzüncü Âyet bu gerçeği aynen şöyle buyuruyordu: “Allah’ın izni 
olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. O, akıllarını gü-
zel bir şekilde kullanmayanları da pislik içinde bırakır” (E.H. Yazır, 
Kur’ân-ı Kerim ve Yüce Meâli). 

Gözleneceği üzere, “Müminin yitiği olan aklı”, bilim yolunda kullanan-
lar, Kur’ân da taltif edilmekte, aksi takdirde pislik içinde kalacaklarını 
bildirilmektedir. Akıl, en güzel bir biçimde olayları inceleyen, doğanın 
sırrını araştıran ve insanlığı yücelten bir yönelimde gerçek değer oryan-
tasyonuna ulaşmış olur. Bu Tanrısal bir mesajdır. Endülüs-Cündişapur 
gibi İslami bilim akademilerinin Batıya etkileşimi, Rönesans ve Aydınlan-
ma çağın başlatmış olması bir rastlantı değildir. 

Din-Bilim Yaklaşımının Metodolojisi 

Son yıllarda demokratik seçimlerin doğal bir sonucu olarak, yüzyıllar-
ca çevrede yaşayanların (halk) merkeze doğru yönelmeleri (patrimonal 
yapılaşma) ve antik merkezde yerlerini almaya çalışmaları karşısında, 
Ergenekon diye bilinen engelleme paradigmaları ve ozalitlerinin hazırla-
dıkları oyun kuralları, gençliğin İslam’a bakış açılarını adeta körletme 
operasyonu içinde olmuştur.  

Güney-Kuzey Kore, Malezya, Pakistan, Hindistan ve İran uzaya yöne-
lik atılımların içinde oldukları halde, Türk toplumunun, tarihsel Merkez-
Çevre ikilemi nedeniyle, Ergenekon denilen absurd bir çatışma içine sü-
rüklenmiş olması, günümüzün önemli bir trajedisidir. Bir zamanlar, En-
dülüs-Kurtuba, Padua (Sicilya), Bağdat, İskenderiye ve Cündişapur gibi 
dinler arası bilimsel odak noktalarının etkileşimine açılan İslam, ne ya-
zık ki günümüzde dilletanizm diyebileceğimiz bir biçimsel akımın içine 
sürüklenmiştir. Bu durum karşısında, Kur’an’ın, bilime olan uyarıcılığı 
ve değerler sistemi, bir Rönesans anlayışı ile yeniden gündeme taşınma-
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lı, statlara yığdırılan gençlik kitleleri, bilgisayarların başına geçirilmeli ve 
bilimsel yeniliklerin yolu açılmalıdır. 

Bu ön bilgilerin çerçevesinde, bir itici güç olarak İslam’ın bilimsel açı-
lımları devreye konulmalı, Türk toplumunda Aydınlanma Çağı başlatma-
lıdır artık. Bu nedenle, tarihsel çizgide Kur’an’ın din-bilim yapılaşması, 
uyarıcı bir etken olarak gözden uzak tutulmamalıdır. Bu sürecin, açık-
zihniyet (open mind) diyebileceğimiz bir araştırma ruhunu gündeme geti-
receği ve bilimsel oryantasyonu sağlayacağı kuşkusuzdur. Bir varlık ala-
nı içinde her inanır (mümin), Allah katında şehidin kanı mertebesinde 
kutsallık atfedilen bilim aşkından uzak kalamaz. 

Günümüz uzay toplumunda, Cumhurbaşkanı seçilirken İncil’e el ba-
san ve dini liderlerin elini öpen bir Barak Obama, Batı dünyasında ikili 
(dual) bir yaşam biçiminin varlık alanını bize açıkça göstermektedir. Bu 
inanç sistemine göre, bu dünya kadar, ölümlü dünya da bir gerçektir. 
Bu evrende, bilim latent olarak, eğer bir şehidin kanı kadar kutsallık ta-
şıyorsa, Tanrısal bu haktan niçin uzak kalınsın? 

İslam dininin gerçek temsilcisi Peygamber, hatırlanacağı üzere, Molla 
Câmi tarafından düzenlenen ve genişletilen meşhur duasında, bilginin 
ulaşması için tüm zihinsel, nefsi ve bedeniyle çabalayıp durduğu son 
noktayı şöyle özetliyordu: 

“Allah’ım, bizi boş işlerle uğraşmaktan sakındır ve bize eşyayı oldu-

ğu gibi göster. Gözlerimizi cehalet perdesinden kurtar ve bize eşyanın 

mahiyetini göster. Bize olmayanı varmış gibi gösterme ve varlığın gü-

zelliğini, yokluk perdesiyle gizleme. Şu görünen evreni (âlemi), senin 

güzelliğini, yokluk perdesiyle gizleme. Şu görünen âlemi (evreni), se-

nin güzelliğini yansıtan bir ayna kıl; bizi senden alıp götüren bir ör-

tüyle çevirme, şu evrenin gerçek olmayan görüntüsünü bizim için bir 

cehalet ve körlük değil, bir bilgi ve seziş kaynağı kıl. Senin güzelliği-

ne (cemaline) olan uzaklığımız, kendi nefislerimizden kaynaklanır. Bi-

zi bizden kurtar Allah’ım; senin bilgine (marifetine) ulaştır”5. 

Peygamberimizin bu duası, aynı zamanda: “Ben bir gizli hazineyim, 
beni biliniz, tanıyınız” hadisiyle de belgelenmektedir. O halde evreni tanı-
mak, evrenin sırrına ulaşmak bir Allah mesajıdır. Bunu da ancak, bilim 
yolu çözecektir. Bilim, Allah katında, Allah’ı tanımanın evrensel bir yolu-
dur. Kur’an ve hadiseler, inanırı uyarama ve evrenin sırrı hususunda ay-
dınlanması için ibret verici örneklerle donatılmıştır. Nitekim, Kur’an’da 
rastladığımız ilk inen Âyet de: “Oku, seni yaratan Rabbinin adı ile oku” 
mesajını vermek suretiyle, bilim ve din bütünleşmesine dikkatlerimizi 
çekmektedir. Kur’an’ı din-bilim yaklaşımından uzaklaştıramazsınız. Bir 
toplumsal aktör olarak inanır (mümin), eğer Allah katında yükselmek is-
                                                           
5 Molla Câmi, Levaih, s. 4. 
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tiyorsa, bilime verdiği önemi ve çabayı açıkça gözler önüne sermesi ge-
rekmektedir. Orta Çağın anti-bilim zihniyeti, İslam’da bilim karşıtı bir 
düşüncedir, geçerliliği düşünülemez. Yine birçok Âyet’ler ve Kutsal Ha-
disler, bilim ve bilim insanına verilen önemi ve değerleri göstermektedir. 
Bu âyetler ve hadiselerden de birkaçını zikretmek suretiyle, Kur’an’ın 
yaklaşık 1400 yıl önce, bilme olan deruni yaklaşımını gözler önüne ser-
mek mümkündür. 

İslam, günümüzden daha ileri bir seviyede bilime layık olduğu yeri 
vermiştir. Nitekim, Kur’an’da rastladığımız ilk inen Âyet-i kerimelerde 
“Oku”maktan, öğrenmekten söz açılması İslam’ın bilime verdiği önemi 
açıkça gözler önüne sermektedir. Yine birçok Âyet ve Hadis-i Şerifler bi-
lim ve bilim insanlarına verilen önemi ve değerleri göstermektedir. Bu 
âyetler ve hadiselerden de birkaçını zikretmek suretiyle, Kur’an’ın yakla-
şık 1400 yıl önce bilme olan deruni yaklaşımını gözlemek mümkündür: 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku” (Âlak 1). 
“Biz insanlara örnekler veririz, bu örneklerimizi sadece bilim insanları 

anlar” (Ankebut, 43). 
“Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim” (Hûd, 46). 
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9). 
“Rabbim benim ilmimi arttır de” (Tâhâ, 114). 
Kutsal kitap Kur’an’ın, yaklaşık 1400 yıl önce hikmet (sagest) dolu bu 

önerileri, doğrudan inanırları bir uyarıcı olarak bilgi teorisinin içine çek-
mektedir. Bu epistemolojik yaklaşımın sırlarını Peygamberin sözlerinde 
de gözleyebilmekteyiz: 

“Allah beni bir muallim (öğretmen) olarak gönderdi.” 
“Bilim insanının ibadet edene üstünlüğü, benim ashabımın (Peygambe-

rin meclisinde ve konuşmalarında bulunan) herhangi birine üstünlüğüm 
gibidir.” 

“Sadakanın en üstünü, Müslüman kişinin bilim öğrenmesi, sonra da 
öğrendiği bu bilimi, bir din kardeşine öğretmesidir.” 

“Bilim, inanırın (mümin) kaybolmuş malıdır, nerede bulursa almalıdır.” 
“Bilim insanları (Alimler), enbiyanın (peygamberin) varisleridirler.” 
“Bilim isteme, erkek ve kadın, her Müslüman’a farzdır.” 
Âyet ve Hadislerin bize olan Tanrısal mesajları karşısında, bugün İs-

lam dünyasının bilimsel açıdan içine düştüğü büyük çöküşün nedenleri-
ni sorgulamak durumundayız: “Bu hale nasıl geldik? Bize ne oldu? Ek-
siklerimiz nelerdir? Neler yapmak zorundayız?” İslam dünyasının trajik 
konumunu gözler önüne seren bu sorulara dilimiz döndüğü ölçüde bir 
açıklık ve çözüm getirmek zorundayız. Bir dinsel sistem, öğreti norm ve 
değerleriyle, yüzyıllarca bilimsel yaratıcılığın uyarıcısı iken, günümüzde 
niçin bu konuma gelmiştir? Doğrulanması gereken de bu aksiyondur. 
Bunun için de ilkin, bir varlık alanı olarak, bilim olgusunun niteliğini ele 
almak istiyoruz. Bu tür bir girişim bilimsel düşüncenin varlık alanını be-
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lirlemesi açısından da önemlidir. Hatırlanacağı üzere, Descartes Batının 
Orta Çağ dogmatizminden kurtulması için bilimsel metodolojiyi temel 
önerme kabul etmiş ve evrenin kimliğini açıklayan kurallara öncelik ta-
nımıştır. Bu paradigma doğrultusunda, akademik kuruluşlarımız, eğitim 
ve öğretim sistemimiz kendine özgü bir formasyonu kazanması gerek-
mektedir. Kur’an, yukarıda belirttiğimiz gibi, bilimsel yönelimi temel 
inanç sistemi olarak kabul etmektedir. Dışımızdaki olayların sırrını açık-
lamak, aklın perspektifini yeni görüş açılarına yöneltmek ve yaşam felse-
femize, var oluşumuzun nedenlerini belirlemek açısından boyutlar ka-
zandırmak, hem seküler düşüncenin hem de İslam’ın amaçları arasında-
dır. Bu nedenle, İslam ve bilim özdeşleşmesi akıl dışı önermeler olarak 
dışlanmamalıdır. Din-bilim birlikteliği, İslam’ın en yüce inanç birimi ol-
malıdır. Akademik kuruluşlar, üniversiteler spekülatif bilgi yığınları ol-
manın ötesinde, araştırmacı bir zihniyetle, bilimcilik (scientism) eğilimle-
rine öncelik tanımalıdır. Bilim için bilim öğrenmek, bilimcilik felsefesi 
üniversitelerimizin radikal yönelimlerini oluşturmalıdır. VII. yüzyılın baş-
langıcında, İslam tanrısal mesajlarını -peygamberi aracılığı ile- yeryüzü 
insanlarına sunduğu dönemden yaklaşık bir yüzyıl sonra, İspanya-Sicil-
ya ve Padua gibi Hıristiyanlığın egemen olduğu yörelerde bilimsel odak 
noktalarını oluşturmuştur. Bu süreçte, bilime yönelik pekiştirici hikmet-
ler olmasaydı, Endülüs kültürü yükselebilir miydi? Bu nedenle, bilim-
din oryantasyonu, toplum kalkınmamızda yeni atılımlar için ilk hareket 
ettirici öğeler olmalıdır. 

Bilimcilik üniversiter düşüncelerimizin ilk hareket ettirici önermeleri 
olunca, o zaman bilimin mahiyeti yeniden gündeme taşınmalıdır. Biz, bu 
açılımı temel çizgileriyle belirlemenin yararlı olacağı kanısındayız. Şöyle 
ki, bilim, doğru düşünme, sistematik bilgi edinme sürecidir. O halde 
doğru nedir? Doğru, düşünen kişi veya özne ile (sujet) düşünülen şey ve-
ya nesne (objet) arasındaki birebir olan uyumdur. Eğer düşünülen nesne 
ile düşünen özne arasında bir uyum yoksa, biz böyle durumları “yanlış” 
olarak ifade etmekteyiz. Şu anda, bir kırtasiyeciden beş kalem istiyor-
sam, satıcı da bana beş adet kalem veriyorsa, bu alışverişte bir uyum ol-
duğu için ortada bir yanılma payı yoktur. Bu ilişki sözcüğün tam anlamı 
ile “doğru”dur. O halde bilimin amacı, dış dünyada doğru bilgiyi yanlış 
bilgiden ayırarak, onu sistematik bir biçimde değerlendirmektir. Bu an-
lamda olmak üzere bilim, bir çeşit doğru düşünme sanatıdır da diyebili-
riz. 

Bilinen gerçek odur ki, dış dünyamızda olaylar daima karşımıza kar-
maşık olarak çıkar. Bunları, bayağı ve sistematik olmayan bilgiden ayı-
rarak, doğru düşüncenin ürünü haline getirmek için de NEDEN-SONUÇ 
bağı altında birleştirmemiz gerekmektedir. Bu anlamda, bilim olaylar 
arasında neden-sonuç bağı kurmak suretiyle genel kavramlara yüksel-
mektir. Suyun 100 derecede kaynaması, aslında ISI ile BUHARLAŞMA 
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arasındaki neden-sonuç bağının bir ürünüdür. Keza, demirin ısı karşı-
sındaki genleşmesi de, iki unsur arasındaki nedensellik bağının kurul-
ması sonucudur. Eğer, dışımızdaki olaylar arasında deneye dayalı ne-
den-sonuç bağı kuramadığımız takdirde, bu tür bilgiler bayağı veya adi 
bilgilerdir. Örnek olarak, “eğer kavak ağacı yaprağını erken dökerse bu 
yıl kış uzun geçecektir” tarzındaki bilgilerimiz, kavak ağacının yaprakla-
rını erken dökmesi ile kışın uzun geçeceği arasındaki deneysel bir ilişki-
ye dayanmaması nedeniyle, bilimsel bilgi değil, bayağı bilgidir. Ne za-
man, herkesçe kabul edilen, ispatlanan ve istenildiğinde tekrarlanabilen 
deneyimler sonucunda, iki olay arasında neden-sonuç bağı kurduğu-
muzda, bilimsel bilgiyi elde etmiş oluruz. 

Görülüyor ki, bilimsel düşünce bir zihinsel terbiye ve deneyime da-
yanmaktadır. Bu da ancak olayları araştırmak, onları deneyime tabii 
tutmak suretiyle, bir neden-sonuç bağına ulaşmakla mümkündür. Ünlü 
düşünür Martin Heidegger, Batının bu düşünmeye dayalı zihniyetine de-
ğinerek şöyle diyordu: “Bilim diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Kendimi-
zi bu hayranlığa kaptıralı beri, yaşadığımızın temelleri sarsıldı. Neler de-
ğişti acaba?” Heidegger’in bu sorusu, Batının temel paradigmasını orta-
ya koyması açısından önemlidir. Düşünce sisteminin bilimsel zihniyete 
yönelik bu eğilimleri, bugün derinden derine İslam dünyasını da etkile-
melidir. Kısacası, bilimsel düşünce, deneyime dayalı bir tutum ve zihin-
sel biçimidir. Bu da ancak olayları araştırmak, onları deneyime tabii tu-
tarak, neden-sonuç bağını kurmamızla mümkündür. 

İslam, bir standart düşünce ve değerler sistemiyle, günümüzden daha 
ileri bir düzeyde bilime layık olduğu yeri vermiştir. Bunu ilk âyet olan 
“Oku” buyruğu ile bilmekteyiz. O halde, inanırın düşünce standartlarını 
kazanabilmesi için bilimsel oryantasyonu ön plana alması gerekmekte-
dir. Böylece, evrenin yaratılışı ve sırlarına yönelik tutum ve zihniyetin 
yükselişi, insanın yaratılış boyutlarını da anlamlandırabilmektedir. Bu-
nun için de bilimin nitelikleri ve belirleyici özellikleri neler olabilir? Bun-
ları da şöyle sıralayabiliriz: 

1) Tarafsızlık (Objektiflik),  
2) Doğru ölçü, 
3) Kanıtlama özelliği, 
4) Olması gerekenle değil olanla uğraşması,  
5) Genelleyiciliktir.  
Görülüyor ki, bilim bir bilgi türü, bir bilgi edinme sürecidir. Okullaş-

ma, bu kazanımların nirengi noktası olmalıdır. İslam’a, yitirilen kimliğini 
yeniden kazandırmak isteyen bir toplum veya uygarlık, içerikli ve anlam-
lı bir disiplin içinde beyin jimnastiğini sürdürmek zorundadır. Bunun 
için de disiplinli ve ilkeli bir metodolojiyi yaşam biçimi olarak benimse-
melidir. Ancak o zaman Batılı standartlara ulaşmamız mümkün olabilir. 
Sırası gelmişken bilim olgusuna yönelik unsurları genel çizgileriyle açık-
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lamak suretiyle, eğitim-öğretim sistemimize yön vermemiz gerekmekte-
dir. Bunları da, temel unsurlarıyla kısaca özetlemek istiyoruz. 

1) Tarafsızlık (objektiflik) ilkesi: Bilimsel bilgi, insanlar arasında 
din, dil, milliyet ve ırk ayırımı söz konusu olmaksızın geçerlidir. Başka 
bir deyimle, insanlığın üzerinde birleştiği bir bilgidir. İnsanlığın ortak 
malıdır. Bilimsel bilginin bu özelliğine matematik ile astronomi gibi temel 
bilimlerde eski çağdan itibaren rastlanmaktadır. Nitekim, Eski Çağ’da 
Yunanlılar, Mısır ile Mezopotamya’nın matematik ile astronomi ve tıp 
alanlarındaki bilgilerinden bol bol yararlanmışlardır. Yine Ortaçağ’da 8. 
ve 9. yüzyıllarda İslam Dünyası, Yunan ve Hint dünyasında; Batı Avrupa 
da 12. yüzyılda İslam Dünyasından sistemli ve yoğun çeviri faaliyetleri 
sonucunda bilim, felsefe ve tıp alanlarında etkilenmiştir. Bu kalbur üstü 
kültürel ilişkiler, biraz sonra göreceğimiz üzere, bilimin milletler arası 
kimliğini de kanıtlamaktadır. 

Bilimde tarafsızlık ilkesi, bilimin bir özelliği olarak, peşin yargılardan 
uzak kalmak kaydıyla gerçeği olduğu gibi aramaktır. Bunu Gazzâli şöyle 
açıklıyordu: 

“İlkin kendi kendime dedim ki, benim amacım işlerin hakikatlerini 

anlamak ve bilmektir. O halde ilkin bilgi nedir? Bunun hakikatini 

araştırmak zarureti vardır. İkinci olarak anladım ki, kesin derecesine 

varan bilgilerde bilinen şeyin asla şüphe götürmeyecek tarzında an-

laşılması gerekir. Sonra anladım ki, bu tarzda bilmediğim, bu suretle 

kesinlik duymadığım her bilgi güvenilir değildir. Hatadan emin olma-

yan bilgi de kesinlikle ifade edilemez.” 

Görülüyor ki, tarafsızlık veya objektiflik yaklaşımı, bir anlamda olay-
lara şüpheci bir tarzda yaklaşım ve gerçeği arama-bulma çabasıdır. Bu 
görüş, Gazzâli’den (1058-1111) çok sonra, Batıda “Düşünüyorum, o hal-
de varım” diyen Descartes (1596-1650)ı bize hatırlatmaktadır. Descartes 
da, düşünmenin, tıpkı Gazzâli’de hakikati aramada izlendiği gibi, ilk ger-
çek bilgi olduğu görüşündedir. 

2) Doğru Ölçü: İslam kültür alanı, tüm evrensel dinlerin odak nokta-
sını oluşturan Orta Doğu’dur. Bu coğrafya Yahudi, Hıristiyan ve İslam 
dinlerinin doğuşu ve yayılışına sahne olmuştur. Ayrıca yöre, tek tanrılı 
dinler öncesi putperest inançlarının da yüksek seviyede merkezi duru-
mundadır. Mezopotamya, Mısır, Kimmer, Gutti ve Etilere kadar uzanan 
alanlar göz önüne alınırsa, bilimin dinamikliği ortaya çıkar. 

Orta Doğu, aynı zamanda Akdeniz kültür çevresine de komşudur. 
Grek ve Latin kültürleri de bu yörede güçlü iki bilim odak noktasını tem-
sil etmiştir. Coğrafyalar arası bu yakınlık, aynı zamanda uygarlıklar ara-
sı ilişkiler düzenini de etkilemiştir. İlk çağdan beri ortaya çıkan veriler, 
bize Orta Doğu uygarlık alanı ile Akdeniz çevresi uygarlıkları arasındaki 
önemli toplumsal ilişkilerin bulunduğunu göstermektedir. Özellikle, de-
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niz ve karayolu ile yapılan ticari temaslar yanında, savaşlar da sürekli 
bu iki uygarlık alanının yaklaşımlarını hızlandırmıştır. 

Tarihte uygarlık kurmada önderliğin, bir toplumdan bir başka toplu-
ma geçerken veya kültür çevresinin bir başka kültür ve uygarlık çevresi-
ni örnek alırken, yoğun kültürel temaslar kurması süreciyle zaman za-
man karşılaşılmaktadır. Uygarlık çevrelerinin birbirleriyle yaptıkları bu 
temaslar sonucunda, genellikle bilim ve teknoloji alanlarında birbirlerin-
den etkilendikleri bilinmektedir. Bu gerçekten akla yakın bir şeydir de. 
Çünkü bu tür insan faaliyetleri dil, din, ırk ve milliyet sınırları tanıma-
yan faaliyetlerdir. Aynı şekilde, bilim ve teknoloji ürünleri bütün insanla-
rın ortak malıdır, tüm insanlarca aynen benimsenmek durumundadır-
lar. Yıldırım siperleri bir kiliseye olduğu kadar, bir mescidi, bir Musevi 
tapınağını korumak için aynı surette kullanılırlar. Aşı ve serumlarımız-
dan din, dil, ırk ve milliyetleri ne olursa olsun bütün insanlar yararlanır-
lar. 

Yukarıda belirtildiği üzere, tarihte karşılaşılan ve ağırlık noktasını bi-
lim ile düşünce ve teknolojinin teşkil ettiği kültürel temaslara yönelik en 
kalburüstü olanları; Eskiçağda Yunan dünyasının Mısır ve Mezopotamya 
bilim uygarlığından yararlanması, sekizinci ve dokuzuncu yüzyılda İslam 
Dünyasının yoğun çeviriler yolu ile Yunan ve Hint bilim, tıp ve felsefe 
eserlerini kendi kültürüne mal edinmesi, on ikinci yüzyıl içinde de Batı 
Avrupa’nın Arapça bilim, felsefe ve tıp eserlerini Latinceye çevirmesi türü 
girişimlerdir. Böylece, düşünce tarihinde uluslararası çapta önem taşı-
yan verimlilik ve etkinliğini kanıtlanmış olan, yoğun kültürel temasların 
hepsinde de bilimin, bir varlık alanı olarak, temelde yer tuttuğu görül-
mektedir. 

Batılaşma veya çağdaşlaşma eğilimimiz de artık, biçimselliğin ötesin-
de, Batılı düşünce kalıplarını ön plana alarak, bilimsel zihniyete yeni 
norm ve kognisyonlar kazandırmalıdır. Rönesans ve Aydınlanma Çağları, 
Batının Doğuya bakış açısına içerik kazandırmak suretiyle Orta Çağ ba-
taklığından kurtulmasına zemin hazırlamıştır. Uygarlıklar arası temaslar 
bu nedenle biçimde değil, öz de olmak durumundadır. Günümüzde, AB 
süreciyle Avrupa’ya ayak uydurmaya çalışmak, artık bir ölüm-kalım so-
rununa dönüşmüştür. Çağdaşlaşma (modernizm) -ister Batıda, isterse 
Doğuda, nerede olursa olsun- çağa uyum sağlama anlayışından uzaklaş-
mış tamamen, Batıyı taklit mekanizmasına dönüşmüştür. Türk aydını ve 
yönetici kadro için modernleşme, Batılı gibi yaşamak, Batılı kültür ve de-
ğerlerini kullanmak anlamında taklitçi bir yaklaşımı amaçlamaktadır. 
Batılı gibi giyinip-kuşanmak, Batılı norm ve değerleri bir fetişizm haline 
getirmek, Resmi Teorinin temel ilkesidir. Entari giyinen bir Gandi mode-
li, soyunup-saçılan bir kadın fetişi karşısında “gerici” bir kimliği temsil 
etmektedir. Son günlerde tanık olduğumuz, Türk toplumunun dramını 
oluşturan Ergenekon serencamı da bu gerçeği gözler önüne sermektedir. 
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İçeriğini yitirmiş pozitif bir laiklik anlayışı ve kılık-kıyafet biçimi, çağdaş-
laşmayı yaratıcı akıl ve düşünce sisteminde arayacağı yerde, tamamen 
Batılı tarzı bir giyinip-kuşanmaya dönüşmesi de Türk toplumunun bir 
dramı olmuştur. Artık, topluma egemen olan bilimsel düşünce ve kümü-
latif bilgilenme, yerini sapkın bir davranış biçimi olan Batıya benzeme ve 
Batılı gibi yaşama şemasına dönüşmüştür. Artık, rahatlıkla söyleyebiliriz 
ki, bu tür bir yaklaşım Batılılaşma değil, Batıcılaşmadır. Kendi gelenekli 
kültür değerlerini dışlayarak, hemen her anlamda Batının kendine özgü 
inanç sistemlerini benimsemek suretiyle bir taklitçiliğe yönelmek demek-
tir. Oysa, bilimsel gerçek o dur ki, batılılaşma veya uygarlıklar arası iliş-
kiler düzeni, taklit türü üst yapı kalıpları yerine, yaratıcı zihniyet ve dü-
şünce sistemine dayanmalıdır. 

Türk toplumunun günümüzdeki bu eğilimlerinin bir de tarihsel bo-
yutları vardır. Bu eğilimler resmi teoriye bir anda biçim vermiş değildir. 
Hatırlanacağı üzere, Osmanlı İmparatorluğu, 18. yüzyılın ilk yarısına ka-
dar Batı uygarlığı ile bilimin gelişimine yönelik yaklaşımlara adeta sırt 
çevirmiştir. Oysa 18. yüzyılın ortasından itibaren Avrupa sanayide ve 
teknoloji de dev adımlarıyla ilerlemeye başlamış, çağ açan yeni ufuklara 
yönelmiştir. Yeniden doğuş veya Rönesans akla dayalı, aydınlanmacı bir 
araştırma ruhunu araştırmacı ruhunu topluma kazandırmıştır. Avrupa’-
dan bu anlamda etkilenmemiz 1773’de başlar. Bu yıl içinde Batı örneği 
üzerinden İstanbul’da bir deniz mühendisliği okulu açılmıştı. Bu askeri 
bir okuldu. Bu yoldan deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeyi amaçlıyorduk. 
1789 ile 1795 arasında geçen yıllar içinde de kara kuvvetlerimize ilişkin 
olarak Avrupa tipinde bir askeri mühendislik okulumuz faaliyete geçti. 
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ve Mühendishane-i Berri-i Hümayun 
adlarını taşıyan bu iki okul bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
kökenini oluşturur. 

Büyük bir talihsizlik eseri olarak da, Tanzimat Fermanı ile Batılı ku-
rallara yönelik bakış açıları ve kılık-kıyafet biçimleri de içimize sızmaya 
başlamıştır. Yönetici sınıfın günümüzde de sürüp gittiği gibi patrimonial 
kimliği, halkın inanç ve değerler sistemine protestolar yükselterek Batı-
cılaşma biçiminin ilk modüllerine de öncülük etmişlerdir. 

Tanzimat ile gündeme gelen bu ikili (dual) yapılaşma, bir yanda Batılı 
norm ve değerlere yönelik formalist kalıpları uyarırken, öte yanda bilimsel 
açılımları da gündeme taşımaya başlamıştır. Gözleneceği üzere, Batıda 
yükselen bilimsel oryantasyonu biz, ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren yürürlüğe koymaya başlayacağız. Bu süreçte, ilk adım da, mo-
dern bilimi biz ancak bu mühendis okullarıyla yurda sokmak suretiyle ba-
şarabildik. Ancak bu sularda Batıda mekanik bilimi gelişmişti. Batı dün-
yası, henüz pil ve elektriğe yabancı olmakla beraber, mekanik alanda ma-
kine çağını 1790’lar da başlatmıştı. Ancak, 1800’lerden itibaren gün geç-
miyor ki, her on yılda bir yenilik insanoğlunun karşısına çıkmış olmasın. 
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Pamuk eğirme makineleri, lokomotif ve demir yollarının gündeme gelmesi, 
zil ve elektriğin bulunması hız ve tempo çağının açılmasını hazırlamıştır. 
1800-1900 yılları, artık Batıda bilime yönelik Aydınlanma Çağı’nın ilk 
meyvelerini vermeye başlayacak ve Sanayi Çağı’na kapılarını açacaktır. 

Gözleneceği üzere, bilimsel ilerleme genel çizgileriyle gelişi güzel bi-
çimlerde olmaz. Bilimsel bilgi sürecindeki zincirleme adımlar, doğacak 
olan yeni bilgi türevlerinin iç yapısında geçerli olan mantık kurallarının 
mahiyetine bağlıdır. Bu mantıksal bağların neler olduğu konusunda sağ-
lam bir bilgiye sahip olabilmek, ancak çözülmesi gereken konunun hak-
kıyla anlaşılması ve aydınlanmasıyla mümkündür. Ayrıca, bilimsel bilgi 
rasyonel ve sistemli olduğundan ve dolayısıyla kümeleşme ve bazen ağır, 
bazen de sıçrayışlar biçiminde gelişmeler gösterme kabiliyetine sahip bu-
lunduğundan, bilimin zenginleşme yeteneği teknolojininkine kıyasla çok 
daha üstün ve düzenlidir. Üstelik, saf bilim bilgi üretir ve dolayı gelişme-
de tırmanışları mümkün kılar. 

İşte biz Batıya yönelirken, Batının en çok gıpta edilecek tarafının ve 
başarısının asıl anahtarının temel bilim araştırmalarında, özellikle tek-
noloji alanındaki çalışmalara Batının verdiği büyük önemde ittifak etme-
miz gerekmektedir. 

Burada bir örnek olarak zikretmek gerekirse, 1870’de bugünkü İstan-
bul Üniversitesi’nin açılışında bir konuşma yapan dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Saffet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi ve idari işlerin 
aksamasının ve bilim ile fen bakımından geri kalınmış olmasının belki 
de en büyük nedeninin İmparatorluğun Avrupa ile ilişki kurmamış olma-
sında aranması gerektiği düşüncesini birkaç kez tekrarlamıştır. Çünkü, 
Saffet Paşa’ya göre, bilim ve fennin gelişmesi kültürel temaslar sayesinde 
gerçekleşecektir. Bu konuşmasında, özellikle; 

“çağın akıllara durgunluk getiren vapur, telgraf-telefon gibi yeni icat-

larının tamamıyla fizik bilimindeki ilerlemelere dayandığını (....), eski-

den basit sanılan birtakım maddelerin de bileşik olduklarının Avru-

pa’daki kimya çalışmaları sonucunda anlaşılmış olacağına işaret 

edilmektedir. Bu yaklaşım tarzı, üst yapı konumunda bulunan enti 

püften türü yeniliklerin algılanması yerine, alt yapıya yönelmek su-

retiyle zihinsel oluşumların ön plana çıkarılması ilkesini”  

savunuyordu. 
Gerçekten, 1870’in İstanbul Üniversitesi açılış yılına kadar uzanan dö-

nemde, Batının bilimsel gücü, çeşitli bilim dallarının birçok kollarında yapı-
lan çalışmalar ve sayıları kolayca 100’ü aşan İngiliz, Fransız, Alman, Hol-
landalı, İtalyan, İsveçli, Norveçli, İsviçreli, Avusturyalı, Polonyalı, Rus ve Da-
nimarkalı bilim insanlarının kalbur üstü buluşlarından oluşmaktaydı.  

Oysa, bu uluslararası bilimsel işbirliğinde, potansiyel anlamda bizim 
göz dolduracak herhangi bir katkımız söz konusu olamazdı. Çünkü, din-
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sel aktivite bu dönemlerde toplumsal yaşam biçimini belirleyen tarikat-
lar hiyerarşisi içine itilmiş, “Endülüs” yükselişine yönelik bir bilimsel or-
yantasyon içeriğinden soyutlanıp, atılmıştır. 

Din-Bilim İkiliği ve Sorunları 

Tanzimat dönemi ile başlayan ve Cumhuriyetle kimliğini sürdüren 
Batılılaşma sürecinde, önemli bir boşluk meydana getirilmiş, bilime yö-
nelik bir itici güç olan İslam artık devreden çıkarılmış, çevreye itilmiştir. 
Böylece, şehidin kanı kadar bilim insanının mürekkebinin de kutsallığını 
yücelten bir İslam anlayışı, salt inanç ve değerler birimine indirgenmiş-
tir. O kadar ki, Osmanlı’nın doğayı ve evreni tanımaya yönelik gözlem ve 
deneyimlere sırt çeviren zihniyeti, bu defa Cumhuriyetle bilim-din zıtlaş-
masına dönüştürülüyordu. Bu da, yukarıda belirttiğimiz üzere, dinsel 
değerlerin “dünya fetişizmi” diyebileceğimiz tek boyutlu bir sekülarizmin 
içine itilmiş olmasıdır. Böyle bir zihniyet, ister istemez din-bilim çatışma-
sına da ortam hazırlayabilirdi. Nitekim de öyle oldu, kendi inanç ve de-
ğerler düzenine yönelik bir İslam anlayışı ve türevleri, üst yapıyı oluştur-
mak suretiyle, formalist kalıpların içine itilmiştir. Oysa İslam, Âyet ve 
Hadisleriyle bilimi en yüce mertebeye yükseltmiş, tarihsel perspektifte, 
uygarlıklar arası diyalogla bir Endülüs modelini gerçekleştirmiştir. O 
halde, önemli olan Kur’an’ı okumak ve anlamaktır. Kur’an’dan kaçmakla 
hiçbir yere varılamaz. İslam, yukarıda değindiğimiz gibi, Bağdat-İskende-
riye-Cundişapur ve Endülüs gibi kültür merkezleriyle, iki uygarlık alanı-
nı birbirine bağlayan tarihsel bir rol oynamıştır. Bir çığır açıcı “Avicenna” 
tipi, Hıristiyanlığın İslam’a yönelik şükran borcudur. Çünkü, İslam do-
ğada yer alan her şeyi, Hıristiyan inanç sisteminden farklı olarak, Al-
lah’ın bir varlığı olarak kabul eder. Bu nedenle, İslam “evren-insan ve Al-
lah” bütünlüğünü sağlayan bir dünya görüşünü temsil etmektedir. Hali-
fe el Me’mun döneminde rasathane müdürü Nasreddin Tusi tarafından 
kurulan Darü’l Hikme adlı kütüphanenin 400 bin ciltlik bir kitaplığı, ay-
nı zamanda İslam’ın Hind, İran, Türkistan ve Çin gibi farklı uygarlık çev-
releriyle olan bakış açısına da ışık tutmaktadır. Robert Garaudy’nin de 
isabetle teşhis ettiği gibi, İslam’la uygarlığın kültür çevresi sistematik bir 
tarzda geçmişin tüm uygarlık çevrelerini bir araya getirmeyi başarmıştır. 
Oysa, Hıristiyanlık din-bilim çatışması paradigmasını destekleyen bir 
zihniyeti temsil etmesinden ötürü, din karşıtı bir pozitivizme dönüşmüş-
tür. Rönesans ve Aydınlanma Çağı bu oluşumun bir ürünüdür. Bu ne-
denle, Hıristiyanlıktan farklı olarak, İslam bilimin güneşi olmuştur. Bu 
da, kuşkusuz Kur’an ve mesajını temsil eden Peygamberin yöntem ve 
yaklaşımı sonucu gerçekleşmiştir. Biz, sadece Kur’an’ı okuyup, evrenin 
kitabını bir yere bırakamayacağımız gibi, Kur’an’ı bırakıp, akılları evrene 
boğarak kaba, katı ve soğuk bir materyalizmin izinden de gidemeyiz6. 
                                                           
6 Sigrid Hunke, Avrupa’nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi, Bedir Yayınevi, 1972. 
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Adnan Adıvar’ın, “Tarih Boyunca Bilim ve Din” adlı eseri, Türk eğitim 
sisteminde büyük bir boşluğu doldurabilecek nitelikte bir kaynak eser-
dir. Sanıyorum, günümüzde de böyle bir boşluğu doldurabilecek nitelik-
te bir başka eser de elimizde mevcut değildir. Ancak, Adnan Adıvar’ın bu 
eseri, Batının 19. yüzyıl pozitivizminin etkisi altında kalması nedeniyle, 
bilim ve dinin ayrı alanlar olduğu tezini savunmaktadır. Bu tür bir yak-
laşım tarzı, Hıristiyanlık inanç sisteminin yapısal niteliğidir. Bu nedenle, 
laiklik olgusu da aynı bakış açısından yorumlanırken, Hıristiyanlığın bir 
modus-operandi olduğu unutulmamalıdır. 

Batılılaşma veya modernleşme sürecine yönelirken, Türk toplumunun 
kendi inanç ve değerler sistemini dışlaması, Batılı norm ve değerlere yö-
nelerek taklitçi bir oluşuma yer vermiş olması ülkemizi büyük sorunlar 
içine itmiştir. İslam, bu zihniyetin bakış açısı içinde izlenerek, dışlanmış-
tır. Oysa, 18. yüzyılın sonunda Rönesans’la gelişen Batı dünyasında 
Adam Smith, sanayi çağı ve kapitalizmin yükselişinde Protestan Ahlakı-
nın önemli rolü olduğunu göstermek suretiyle din-bilim uzlaşmasının 
yolunu açmıştır. Onun bu tezi, daha sonraları Max Weber tarafından ge-
liştirilmiştir. Özellikle, ahlaki değerlerle dinsel normları birleştiren püri-
tanizm eğilimi, sanayi çağının İngiltere’de başarı sağlamasına yol açmış-
tır. Weber’e göre, İngiltere’de kraliyet akademisini kuran ve bilimin yolu-
nu açan üyelerin hepsi Protestan ahlakına mensupturlar. Bu bir Asketik 
(zühdi) Protestanlık anlayışıdır. Asketik Protestanlık, tüm zevklerden, 
Bohemian bir yaşayış tarzından uzak, Tanrısı için yaşayan yeni bir fide-
izme (iymancılık) yol açıyordu. Adam Smith ve Max Weber’e göre, Kapita-
list çağın doğuşu, gelişimi, sanayileşme ve bilimin ilerlemesinde Asketik 
Protestanlık önemli tek etken olmuştur. Kapitalist sisteme yönelik bu 
ruhçu yaklaşım, aynı zamanda Aydınlanma Çağı’nın dinsel değerleri geri 
plana iten pozitif zihniyetine de bir tepkidir. Böylece, Hıristiyan inanç 
sistemine yönelik bu Püritan bakış açısı, 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren, bilim-din arasında sürdürülen tarihsel ayrışıma yeni bir kimlik 
kazandırmıyordu. Din’den bilimi veya bilimden dini soyutlayarak dengeyi 
bozmak, hem Hıristiyanlık hem de İslam inanç sistemi için ufuk açıcı bir 
yönelim olamaz. 

Max Weber, din-bilim ilişkisini “Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ru-
hu” adlı eserinde ana noktalarıyla belirtmeye çalışmıştır. Ona göre, Batı-
da Orta Çağ sonu, bilimin Rönesans’la başlayan gelişimi, Protestan ahlâ-
kının bir sonucudur7. Bilindiği üzere, İngiltere’de Kraliyet Akademisi’ni 
kuran üyelerin hepsi de Protestan mezhebine mensup olan kişilerdir. 
Aynı şekilde, ABD sosyolojisinin kilit kişilerinden Robert Metron da bilim 
ile püritanizm arasındaki ilişkiye dikkatlerimizi çekmiştir8. Bunun gibi, 
                                                           
7 Max Weber, Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu, s. 13, 15, 22, İstanbul. 
8 Robert K. Merton, Puritanism, Pietism and Science (In Social Theory And Social Structure), 
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Hıristiyanlık, Püritanizm ve Bilim arasındaki ilişkiler Batılı araştırmacı-
lar tarafından sık sık savunulmaktadır9. Aynı şekilde, Protestanlık ile bi-
limin gelişmesi arasındaki yakın ilişkiye İsidor Thorner de değinmekte-
dir10. Nitekim 18. yüzyılın sonlarında Cart Wight’ın İngiltere’de ilk doku-
ma makinesini gerçekleştirmiş olması da sanayi çağının protestan kültür 
çevresindeki doğuşunu müjdeler. Dokuma endüstrisi ve onu izleyen de-
miryolları, telefon-telgraf, elektrik ve benzeri teknoloji ürünlerinin birbi-
rini izleyen akışında Protestan ahlakı önemli etken olmuştur. 

Kısacası, tüm bu araştırmaların ortak noktası, Weber’in belirttiği 
tarzda, Protestanlığın inanç sisteminin, kapitalizmin yükselmesiyle bi-
limsel ilerlemenin başarısı sürecinde etkili olması ilkesine dayanmakta-
dır. Bu araştırmalar, asketik (zevklerden el çekmiş) bir Protestanlık anla-
yışının, bilimsel ilerlemeye yönelik toplumsal tutum ve özelliklerle değer-
ler sistemini hazırladığı görüşündedirler11. Nef’e göre: 

“Uygarlığın asıl kültürel temellerini ne modern bilimin ne de 
modern ekonominin doğuşunda bulabiliriz. Bu temellerin baş-
lıca kaynağı, Hıristiyan ahlâkını geçici dünyasında okumak 
ve kendini hazza vermiş bir toplumda güzellik ve erdemliği bir 
araya getirmek üzere, başarılan çabaların bir yansımasıdır.” 

Bilim-din yaklaşımı, bir diğer anlamda etkileşimi hususunda, Batılı 
görüşler yaygın bir durumu ortaya koymaktadır. Bunlar arasında, sana-
yileşmenin kültür temelleri üzerinde duran ABD’li bilim insanı John U. 
Nef dikkat çekicidir. Nef’e göre; 1570-1660 yılları arasında Rönesans’la 
başlayan sanayileşme ve bilimsel gelişmenin temelinde manevi, estetik, 
ahlâki norm ve değerlerin önemli etkisi olmuştur12. 

Bilimin Gelişme Çağları 

İslam’ın bilimsel gelişme alanları üç önemli odak noktası ile bağlantı-
lıdır. Bunlar da: Doğu Uygarlığı, Hint ve Türkistan bilim çevreleri olarak 
sıralanabilir. Bu çevreler de, niteliklerine göre İslam’a referans alanı ol-
mada önemli katkıda bulunmuşlardır. 

A) Doğu Uygarlığı Bilim Çağı 
I) Çin ve Hint Bilim Çevreleri 
II. Türkistan Kültür Çevreleri: Orta Çağ İslam Dünyası’nda, bilim 

insanı ve düşünürlerin kaynağı veya asıl beşiği, bilim tarihçisi Aydın Sa-
yılı’nın belirttiği gibi Orta Asya veya geniş anlamıyla Türkistan’dır. Orta 
                                                                                                                                        
s. 628-660, 1936. 
9 Christopher Hill, Puritanism, Capitalism And Scientific Revolution: Past And Present, 1964. 
10 İsidor Thorner, Ascetic Protestanism And Development And Science And Tecnology, AJS, 
1952, vol. 58, pp. 23-55. 
11 Georger Berger, Pietism And Science: A Critique Of Robert K. Merton’s Hypothesis, AJS, 
vol. 69, Number 5, March, 1984. 
12 John U. Nef, Sanayileşmenin Kültür Temelleri, s. 198, İstanbul 1970. 
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Asya ise bir Türk yurdudur, Türklerin anayurdudur. Bu itibarla, Orta 
Çağ İslam uygarlığının kurulmasında ve geliştirilmesinde Türklerin rolle-
rinin büyük olduğu unutulmamalıdır13. 

B) İslam Kültür Çevresi 
I) Batı Kültür Temasları ve Çeviricilik Girişimlerinin Başlatılması 

Dönemleri 
C) Doğu ve Greko-Latin Kültürü İle Temaslar 

Bu üç önemli kültür çevreleri, İslam’da bilimin gelişme sürecini etki-
lemiştir. İslam, bir dinsel sistem olarak açık zihniyete (open mind) dayalı 
tasarımları gözden uzak tutmamış, farklı uygarlık alanlarıyla olan giri-
şimlerine büyük oranda yoğunluk kazandırmıştır. Orta Çağ Türk-İslam 
dünyasında Türkistan, bilim insanı ve düşünürlerin kaynağı olarak, 
önemli bir etkileşim odak noktasıdır. Bu nedenle, diyebiliriz ki yeniliğe 
açık bu atılımlar, İslam inanç sisteminin kendine özgü niteliklerini oluş-
turmaktadır. Bunları da şöyle sıralayabiliriz: 

a. Bağdat da ilk kâğıt fabrikası 800 yılında kuruluyor. Keza, az önce 
belirttiğimiz üzere, yine Halife el Me’mun döneminde de Bağdat’ta Dar’ül 
Hikme adlı bir rasathane kurduruyor. Müdürü tanınmış bilim insanı 
Nasraddin Tusi’dir. Bu zat 400 bin ciltlik bir kütüphane meydana getiri-
yor. Benzeri bir kütüphaneyi de Endülüs’te yani Müslüman İspanya’da 
Halife el Hakem 10. yüzyılda tesis ediyor. Değerli araştırmacı Sigmund 
Hunke’ye göre kitapların sayısı 400 binin üzerindedir14. Oysa, Endülüs 
dönemi sonrası, Batı bir intikam güdüsü içine girmiş, Hunke’nin belirt-
mesiyle bir milyon beş yüz bin kitap yakılıp kül edilmiştir. 

b. Kurtuba Kültür Merkezi, 711-1492 yılları arası İspanya’da (Endü-
lüs) hüküm süren Emevilerin başarısıdır. Kurtuba, İslâm uygarlık tari-
hinde, kentlerin kenti olarak belirlenir. Nitekim, tespitlere göre, onuncu 
yüzyılda Büyük Abdurrahman döneminde Kurtuba da Emevilere ait 
113.000 kadar konut, 600 cami, 300 hamam, 50 hastane, 80 resmi ilk-
okul, 17 yüksek öğrenim kuruluşu, 20 resmi kütüphane ve 100.000 cilt 
kadar da kitapların bulunduğunu bilmekteyiz15. 

Batıda Rönesans hareketine etki de bulunan Endülüs kültür alanı 
sadece Kurtuba’dan ibaret değildir. Ayrıca Sevil, Gırnata, Almeria, 
Aranguza emirlikleri dönemi de bilimsel gelişme sürecinde Gırnata’yı 
izlemişlerdir. Bu emirlikler döneminde, bilimsel gelişmelerin yanında, 
güzel sanatlar alanında da Hunke’ye göre büyük atılımlar gerçekleşti-
rilmiştir. 
                                                           
13 Aydın Sayılı, Abdülhamit İbn Türk’ün Katışık Denklemlerde Mantıki Zaruretler, ss. 12-14, 
85-89. 
14 Sigrid Hunke, a.g.e., s. 412. 
15 P.H. Hitti, History Of Arabs, s. 530 (op. cit. Macit Fahri, İslam Felsefe Tarihi, s. 205, 
1953). 
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Doğu-Batı uygarlıklarının etkileşim arenasına dönüşen İberik yarım 
adası, İslam’ın bilim tarihindeki biricik merkezi değildir. Bir de Sicilya’da 
(Padua) 250 yıl süren İslam dönemi söz konusudur. İslam uygarlığının 
bir yayılma alanı olarak, Sicilya uygarlık çevresinde, özellikle Afrika Fati-
hi Sidi Ukba zikredilmeye değer. 

“Sicilya toprakları 250 yıllık İslam egemenliği döneminde sular akan 

çiçekli bahçelere dönüştürülmüş, çeşme ve su çarklarıyla onlar, ku-

raklıktan çatlayan ve uzun süren savaşlar boyunca ayakta kalan 

tarlaları sulanmıştır. Kısa süre içinde, Sicilya’yı toprakları, her tara-

fından sular akan çiçekli bahçeler haline getirmişlerdir. Arabistan’-

dan hurmalar ve dış budak ağaçları getirterek, portakal fidanları 

dikmiş, fıstıklarla mürrisafirlerini, muz ağaçlarıyla safranların yanı-

na yerleştirmişlerdir (..) Coğrafyacı İbni Havkal, 970 yılında yalnız 

Palermo’da 300 cami saydığını söyler. Sicilya’da matematikçiler, bil-

ginler önemli bir çoğunluk oluşturuyordu. Bu dönemde, bilim insanla-

rı not ve kitaplarını, İspanya’dan çok daha önce kıtanın diğer kısım-

larına gelmiş bulunan, şimdi Sicilya’ya da ulaşan beyaz ve zarif kâ-

ğıtlar ilk kez kullanılıyordu.”                                                                                                                       

Ünlü Fransız düşünürü Garaudy şu gerçeği ileri sürüyordu:  

“Müslümanlar evrensel bilim zenginliğini kendi imanlarıyla kazan-

mışlardır. Bu da Batı ülkeleri yani Avrupa karanlıklar içinde Orta 

Çağ hayatlarını yaşarken, İslam bir güneş gibi doğuyordu. Bunun da 

nedeni, Hıristiyan Avrupa’nın doğayı Tanrı’dan ayırmış olmalarından 

kaynaklanmaktadır. İslâm ise Doğa-Tanrı ayırımına karşıdır.” 

Gözleneceği üzere, İran Cundişapur Üniversitesi ve bitişiğinde Bağdat, 
İstanbul, nihayet İberik yarımadası yani İspanya topraklarında kurulmuş 
bulunan Kurtuba yanında, Padua (Sicilya) da önemli İslam bilim ve kültür 
akademilerinin merkezi konumuna gelmiştir16. Böyle bir konumda, Rene 
Guenon, iki uygarlık çevresinin modern dünyanın yükselişinde önemli rol 
oynadıklarını belirtmektedir. Ancak, İslam’ın Endülüs, Kurtuba ve Sicilya 
gibi kültür merkezleri aracılığı ile Batıya norm veren bu zihniyeti, günü-
müz bazı Batılı bilim insanları yolu ile kabul edilmemiş, aksi tezler ileri 
sürülmüş, bu iki uygarlık çevresinden biri yani klasik antikite zihniyeti, 
öteki de doğunun kültür ve uygarlık çevresinden yararlanmasına karşılık, 
klasik antikite görüşünün, doğuya kültür ve uygarlık aşıladığı anlayışıdır. 
Böylece, Guenon, tüm geleneksel öğretilerin batıdan doğuya yönelik bir 
akışı izlediği tezini savunur. Bu etkileşim de, daha ziyade Batı antikitesi-
nin Hyperborean bölgelerinden fışkırmıştır. Ancak, Guenon bununla ye-
                                                           
16 Roger Garaudy (Yusuf İslam), İslâm’ın Vâ’dettikleri, s. 124, 126, 128, 1983. Keza Seyyid 
Hüseyin Nasr, Islamic Science, p. 198; İslâm ve Modern Bilim, Batı Felsefeleri ve İslam, 1985 
gibi kaynaklar bu kategoride sıralanabilir. 
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tinmeyerek, Batıda gözlenen çok eski antikite zenginliklerinin de kökenle-
rinde doğu uygarlığının tesiri de gözden uzak tutulmamalıdır. Şimdi, Batı 
bu mirasını Doğudan almak zorunda kalmıştır17. 

Kopernik’in, güneş merkezde dünya ise onun etrafında döndüğü tezi 
ünlü bilim tarihçimiz Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’ya göre, Batı Avrupa’nın 
bilgisizlik karanlığından sıyrılıp kurtulması, İslam dünyasından aldığı fe-
yiz sayesinde mümkün olmuştur. Yoğun çeviriler yoluyla, Batı Avrupa 
milletince İslam dünyasından alınan bu etkilerde tıp ve felsefe yanında, 
başta aritmetik olmak üzere geometri, trigonometri ve astronomi de yer 
almaktadır. Böylece, dönemin bilimsel verileri Batı milletine kaynak 
oluşturmuştur. Hatta bunlar arasında müziği de zikretmemiz gerekmek-
tedir. Aydın Sayılı, bu etkilerin Orta Çağ boyunca Batıda sürdürüldüğü 
kanısındadır. Örnek olarak da 16. yüzyıl içinde Kopernik’in birtakım do-
laylı yollardan çift episikl sistemini İbn Şatır’dan aldığı bilinmektedir. Bi-
lindiği üzere, çift episkl sistemi, çapları 1/2, biri diğerine teğet olan ve 
onun içinde kaymadan dolanım hareketi yapan iki çemberden oluşmuş-
tur. Bu düzeni de muhtemelen Nasiruddin temsil etmektedir18. Nasirud-
din-i Tûsi’den, Batlamyus tipinin zıddına, meridyen düzlemi içinde tespit 
edilmiş olmayıp, düşen bir eksen üzerinde dönebilen tipten bir paralak-
tik cetveli de belki Regiomontanus aracılığı ile Uluğ Bey’in Semerkant ra-
sathanesi çevresinde öğrenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Endülüs Kültür Çevresi: Dünyaca meşhur bilim tarihçisi George 
Sarton, Bilim Tarihine Giriş adlı üç ciltlik muazzam eserinden, sadece bir 
cildini İslam’a tahsis etmiştir. İslam uygarlık çevresine yönelik bu tür bir 
eğilim, haklı olarak Sarton da: “İslam olmasaydı Batıda Rönesans kuru-
lamazdı” teşhisine yol açıyordu. 

Endülüs, Batıda bilimin gelişimine hız vermiş, adeta bir kültür aka-
demisi olmuştur. Bu akademi etkinliğine (749-1031) kadar devam etmiş-
tir. Endülüs, bilindiği üzere, Pirene Yarımadası’na Arapların verdiği isim-
dir. Endülüs Devleti Emeviler ve Abbasiler tarafından yürütülmüştür. 

Endülüs felsefe tarihi alanının önemli siması İbn Bace yahut Bacca 
da, Latin kaynaklarında Avecpace olarak bilinir. Aynı çizgide İslam’ın en 
büyük Aristocusu olarak bilinen İbn Rüşd ve daha sonra Hayy İbni Yak-
zân (uyanığın oğlu) adlı eseri yazan İbni Tufeyl de Endülüslüdür. Bu 
eser, pek küçük yaşından itibaren kendi başına kalan, toplumla teması 
olamadan büyüyen bir çocuğun zihni gelişmesinin bir hikâyesidir. Ro-
binson Krozea eseri yazarı Alfred De Foe bu eserden yararlanmıştır. 
                                                           
17 Rene Guenon, Doğu ve Batı, s. 55. Keza, aynı yazarın, Modern Dünyanın Bunalımı (1979) 
adlı eseri de aynı tezi sürdürmektedir. 
18 Aydın Sayılı, “Orta Çağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri”, Türk Kültürü Dergisi, Ni-
san Sayısı, s. 207-223, 1986. Keza, aynı yazarın, Bilim Tarihi Sempozyumu, s. 10-11, 11 Ma-
yıs 1984. Aydın Sayılı, Bilim Tarihi Perspektifi İçinde Bilgi ve Bilim, “Bilim” Kavramı Sempoz-
yumu Bildirileri, s. 5, 15, 210, Mayıs 1984. 
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Yukarıda belirttiğimiz gibi, İslam’da bir diğer bilim halkası da, Batıda 
“Çığı Açan” anlamında Avicenna olarak tanınan İbni Sina’dır. İbni Sina, 
980 tarihinde Avşar’da doğmuş Türk kökenli bir düşünürdür. Filozof, he-
kim ve bilim adamıdır. Kanon adlı ders kitabı olarak Batı üniversitelerinde 
okutulmuştur. Farabi de, yine Batıda çığır açan anlamında bir Hace-i Si-
na’dır, yani Aristo’dan sonra ikinci öğretmendir. Hasan Ubni Heysem 
(965-1059) Orta Çağ’da Alhazen unvanıyla anılırdı. Işınların kırılması ve 
gezegenlerin hareketlerine yönelik incelemeleri de Laplace ve Batı düşün-
cesini etkilemiştir. Euklides’in elementler teorisi ile Baltamyus’un Alma-
gest adlı eserinde ileri sürdüğü ve yıllarca antik Batı dünyasını etkileyen: 
Gözün görülebilen cisimler doğrultusunda ışınlar çıkardığı tarzındaki teo-
rilerini de yine İbn Heysem ret etmiştir. Keza Abdülhamid İbni Vasi İbn 
Türk ve Muhammed İbn Musa El Harezmi de cebir bilimini yeniden can-
landırmışlardır. Böylece, klasik Grek kültürünün geometri alanındaki bu-
luşları karşısında, Türk bilim insanları Aritmetik (cebir) biliminin temsilcile-
ri olmuşlardır. Bunun gibi Uluğ Bey (1394-1499) Semerkant’ta kurduğu bi-
lim akademisi de astronomi alanında önemli ipuçlarını ortaya koymuştur19. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Gözleneceği üzere, Kur’an’ın doğa ve yaratıcı bakış açısı birlikteliği, 
din-bilim yaklaşımını tüm bulgularıyla gözler önüne sermektedir. Kuran, 
deyim yerinde ise Hıristiyanlıktan farklı olarak, din-bilim özdeşleşmesine 
yönelik üniter bir yapıyı temsil etmektedir. Nitekim, hâdis de bu gerçeği 
tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır: “Allah, Ademi, insanın ilk örneğini, 
kendi sureti üzerine yaratmıştır.” Böylece, varoluşu temsil eden Allah ile, 
toplumsal aktör konumunda bulunun insan arasındaki korelasyon, ken-
diliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, bir varlık alanı olarak, doğa ve Allah bir-
likteliği İslam düşünce sisteminin en önemli postulasıdır. Bu nedenle, 
Kur’an kendine özgü bir yapılaşmayı ortaya koyar. Peygamberin: “Vallahi, 
ömrümüzce, Allah’tan ilham aldık. Onları izlemek istemez misiniz” sözü de, 
bu tarz yaklaşımın bir göstergesidir. Oysa, Hıristiyanlık bakış açısı, yaratıcı-
yı temsil eden Tanrıyı gündemden çıkarmakta, sadece dünyasal işlevlere bir 
karizma kazandırmaktadır. Bu bir Batılı tarzı bir yaklaşımdır (Avukrasi). Ar-
tık insan, İslam’ın dışında, bu dinsel sistemde “Allah’ın aynası değildir.” 

Hıristiyanlık, din-dünya ayrışımı yerine, bu dünyayı fetiş haline geti-
ren yekpare diyebileceğimiz monolitik bir bakış açısını önerir. Kur’an’ın: 
“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk, fakat onu yüklenmekten 
kaçındılar. Ancak insan üstlendi.” 
                                                           
19 Colin A. Ronan, Bilim Tarihi: Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, Çev. Ekme-
leddin İhsanoğlu ve Feza Günergün, TÜBİTAK Yayınları, 2003, Ankara. Ronan, bu eserinin 
beşinci bölümünü İslam Medeniyetinde Bilime ayırmıştır (s. 223-272). İslam’da bilimin yeri 
ve önemini bu bölümde izleyebiliriz. 
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Ontolojik açıdan gözleneceği üzere, insan yaratıcının yeryüzündeki so-
rumlusudur. Çünkü, Tanrısal emaneti yüklenmiş, bir toplumsal aktör ola-
rak evrende yerini almaktadır. Ancak, unutmamak gerekir ki, Orta Çağın 
dogmatik zihniyetine bir tepki olan Aydınlanma ve Rönesans, akılcılık ve 
pozitivizm yüklü bir dünya görüşünü gündeme taşırken, Newton, Bent-
ley’e yazdığı bir mektubunda (10 Aralık 1692): “Bir gözümü, daima yaratı-
cıya inanan insanların inançlarıyla uyum sağlayacak biçimde tuttum. Çün-
kü, güneş-gezegenler ve kuyruklu yıldızların bu muhteşem sistemi ancak 
zekâ ve güç sahibi bir varlığın izni ve egemenliği ile gerçekleşebilirdi.” 

Günümüzde, ABD de dahil, tüm Batı toplumlarında monolitik bir dünya 
görüşü -kutsal kitap- perspektifinde sürüp gitmektedir. Nitekim, S.B. Hun-
tigton, “Biz Kimiz” adlı eserinde bu gerçeği tüm nitelikleriyle açıklamaktadır. 

“Amerika baskın bir biçimde laik bir devlete sahip Hıristiyan bir ulus-

tur. Hıristiyan olmayanlar kendilerini yasal açıdan yabancı olarak 

görebilirler (…) ABD’de: Anayasa metni kesin olarak laiktir (...) Ameri-

kan Anayasasını düzenleyenler, devletin gücünü sınırlamak ve dini 

koruyup güçlendirmek için resmi bir ulusal kilisenin varlığını yasak-

lamıştır. Kilise ve devletin ayrılması, dinsel ve toplumsal kimliğin do-

ğal bir sonucudur”20. 

Ancak, A. Smith ve M. Weber’le gündeme taşınan kapitalist sisteme 
Protestan ahlak ve normlarını kazandırma eğilimleri de gözlerden uzak 
tutulmamalıdır. Kapitalizmin, “al-kullan ve at” zihniyetine, zaman zaman 
tepedeki yöneticilerin de etikal değerler verilmek suretiyle, Tanrısal var-
lıkla toplum düzeni arasındaki uyuma yaklaştıklarını gözlemiş bulun-
maktayız. Nitekim, 1931 yılında Anayasa Mahkemesi: “Biz Hıristiyan bir 
halkız ve dinsel özgürlük ve Tanrı’nın iradesine derin saygıyla boyun eğ-
me yükümlülüğünü kabul etmek konusunda eşit haklara sahibiz” mesajı-
nı veriyordu21. Son yıllarda, Robert Bellah’ın da belirttiği üzere:  

a) Toplum yararını olumsuz yönde etkilemeden malları en verimli 
tarzda işlemek,  

b) İş yaparken hileden, spekülasyondan, vurgunculuktan ve tekelci 
kavramlardan kaçınmak,  

c) Servetin belirli ellerde birikimini önlemek ve toplum katlarını hazır-
lamak,  

d) Servetini Allah yolunda harcamak gibi kurallar Hıristiyan İş Ahlâ-
kı’nın veya Weberci tezin gündeme gelmesinin gerekliliğini ileri sürüyor-
du. 
                                                           
20 Samuel P. Huntigton, Biz Kimiz? Amerikan’ın Ulusal Kimlik Arayışı, s. 71, 83-85, CSA ya-
yınları, 2004. Keza, aynı yazarın, “Kültür, Güç ve Savaş: Yeni Politikalarda Türkiye’nin Ro-
lü”, Zaman Gazetesi, 26 Mayıs 2005. 
21 S.M. Liipset, The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Pers-
pective, p. 156, 1979. 
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George Becker ve John U. Nef gibi günümüz düşünürleri de benzeri 
metodolojiyi izleyerek Asketik Protestanlığın bilimsel ilerlemeye yönelik 
toplumsal tutum ve özellikle değerler düzenini hazırladığı görüşündedir-
ler. Günümüz Batı kapitalizmi karşısında, liberalizmin tüm kültür kod-
larını kullanarak, bireylere “para için para” kazanmanın bir idol konu-
muna getirildiği ülkemizde, Nef ve Becker gibi bilim insanlarımız ne za-
man İslam’ı etikal değerlerle bu gidişe dur diyeceklerdir? 

Dinsel inanç ve normların toplum yaşamından, ilişkiler sisteminden 
soyutlanması ve ayıklanması tarzında din karşıtı tezlerin, artık günü-
müzde bir anlamı ve değeri kalmamıştır. ABD’de mahkeme huzurunda 
sanıkların İncil’e el basmaları, yemin etmeleri, İsrail’de Tevrat’a yönelik 
benzeri saygınlık tutumları, artık dinsel yaşamın önemli dinamikleri ola-
rak kabul edilmelidir. Din, yüksek ahlak değerleri ve inanç sistemleriyle 
toplumsal ilerlemenin bir ilk hareket ettirici unsurudur. 

“Bilginlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartıldı, birincisi ikincisinden ağır 
geldi” diyen bir Peygamberin mesajı karşısında, “cemaatleşme-tarikatlaş-
ma”xxx türü biçimsel kalıplara veda etmenin zamanı gelmiş olmalıdır. Yarını-
mızın potansiyel güvencesi konumunda bulunan gençlerimizin, hemen her 
gün belirli amaçlar taşıyan hipodromlara, stadyumlara sürüklenerek, evre-
nini sırrı ve doğanın yapısına yönelik yaklaşımlardan uzak bırakılmaları ar-
tık bir kenara itilerek, Peygamberi’nin; “Rabbim benim bilgimi artır” diyen 
mesajlarının yolu açılmalıdır. Bu süreç bir yeniden gelenekselleşme değildir. 
İslâm’ın Püritan değerlerine saygınlığın bir gereğidir. Bu dönüşüm, İslam’ın 
yüzyıllarca dondurulmuş ve kalıplaşmış kimliğinden silkinerek, kendini 
kendinde buluş anlamında bir enkarnasyonal oluşumdurxxxx. 

Dinsel değer ve inanç normlarına yönelik düşünce norm ve kalıpları-
nın, din-devlet ayırımına yönelik bir laiklik anlayışı ile devreden çıkarıl-
ması, itilip-kakılması, yukarıda belirttiğimiz gibi, tamamen dogmatik bir 
görüştür. Etikal değerlerden yoksun bir kalkınma projesi Sovyetler ve 
                                                           
xxx Bu metinde ileri sürülen “Cemaatleşme” ve “Tarikatlaşma” figürleri, ne Ferdinant Tönni-
es’in (Gemeinschaf und Gesselschaft) adlı eserinde kullandığı anlamda, ne de İslam’ın ön 
gördüğü toplumsal dayanışma ve birliktelik tarzında bir yardımlaşma olmayıp, tamamen 
inanç sistemini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak, gruplar üzerinde hegemonya ya-
ratmak isteyen Âyetin de belirttiği gibi, “Allah’la aldatma” konfigürasyonun bir yansıması-
dır. Böylece cemaatleşme, insana toplumsal çıkar-statü-maddi kazanç, grupla özdeşleşme 
ve “benden olmayanı dışlama” türü bencil motiflerin sıralandığı olanakları sağlar. 
      Kısacası, günümüz cemaatleşme ve tarikatlaşma modülleri, Kur’an’ın, Yûnus Sûresi yü-
züncü âyette dile getirdiği: “Allah’ın izni olmadıkça hiçbir nefis için iman etme imkânı yoktur. 
O, akıllarını güzel bir şekilde kullanmayanları da pislik içinde bırakır” buyruğunu da dışlaya-
rak, “akıl ötesi” bir fetişizmin içine itmektedir. 
xxxx Burada, İslam’ın bir döneminde Semerkant-Bağdat-Cündişapur-İskenderiye-Kurtuba ve 
Endülüs’e kadar uzanan rasyonalist düşünce konfigürasyonunu oluşturan “insan aklının” kul-
lanımını Tanrı’nın bir hediyesi olarak kabul eden Mutezileler yanında, İslam’ın her şeyden önce 
vahiyi üstün tutan ve insan aklının aşırı ölçüde kullanımına karşı çıkan Eşari’ler arasındaki 
ayrışımın da tartışma boyutları içine girmek istemiyoruz. Her iki görüşün bir sentezini izliyo-
ruz. Mutezileler ve Eş’ariler arası yaklaşık iki yüzyıl kadar süren tartışmalar, İslam’da bilimsel 
araştırmaların 13-14. yüzyıllardaki yükselişine set çekmiştir. Oysa, Doğa ve Yaratıcı birlikteli-
ği, aynı zamanda bilim ve dinin hiçbir vakit ayrımlanamayacağının göstergesidir.  
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peyklerindeki benzeri çöküşlere yol açabilir. İ.Ü. İktisat Fakültesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Sabri Ülgener de ekonomik zihniyet ile ahlâki zihniyet 
arasındaki ilişkilere ilk kez bilimsel açıdan yorumlar getirmiştir. 

Gözleneceği üzere, “kapitalizmin hareket yasasını oluşturan bireycilik 
(individualism) egoizm kökenlidir. Bu nedenle, kamu yaşamının erdemlerini 
tüketir ve uzun bir sürede tüm öteki alanlara saldırır, yok eder.” Çöküşten 
kurtulmanın yolu, “yeniden iyileştirme” diyebileceğimiz “toplum yapımızın 
işleyiş biçimi ve kültür değerlerine dönüş yapmakla” mümkündür22. 
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İSLÂM MEDENİYETİNİN ÖNCÜ 
EĞİTİM KURUMLARI: NİŞABUR MEDRESELERİ 
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Öz 

Müslümanlar, eğitim ve öğretim için öteden beri kullandıkları camile-

rin yanında yeni eğitim kurumu olarak medreseleri geliştirdiler. İslam 

dünyasında ilk medreseler, İslam düşünce ve dini anlayışının şekillendiği 

merkez olan Arap Yarımadasında değil, Nişabur ve civarında ortaya çık-

ması enteresandır. Bağdat Nizamiyye Medresesi kurulmadan yaklaşık 

160 yıl önce buralarda medreseler kurulmuştur. Bu medreseler, İslam 

aleminin diğer bölgelerindeki medreselere olduğu gibi aynı zamanda İs-

lam medeniyetine de öncülük etmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: İslam Medeniyeti, Medrese, Nişabur. 

Abstract 

The First Educational Institutions Of Islamic Civilization: 

Nishapur Madrasahs 

Along with the Mosques as educational institutions, Muslim Communi-

ties have established Madrasahs as new educational institutions. It is in-

teresting that the first Madrasahs appeared in Nishapur in the Islamic 

world not in the Arab Peninsula, the center of Islamic View and thought. 

Approximately 160 years before the Bagdad Nizamiyah Madrasah was 

established, there were madrasahs in Nishapur. These madrasahs pla-

yed a pioneerring role in establishing many others in Islamic world and 

civilization. 

Key words: Islamic Civilization, Madrasah, Nishapur. 
                                                           
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı, sgozutok@yahoo.com 
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Giriş 

Müslümanlar, Hz. Peygamber’den ilimle ilgili çok önemli tavsiyelere 
dayalı, sağlam temeller üzerine kurulu bir dini inanç mirasını devralmış-
lardı. Miras alınan ilmin iki esas kaynağı mevcuttu: Kur’ân-ı Kerim ve 
Hz. Peygamber’in sünneti. İnanan insanlar, bunların öğretimi ile ilgili 
esasların bir kısmını bizzat Hz. Peygamber’in sağlığında uygulandığını 
görmüşlerdi. Peygamber (s.a.v.)’in vefatından sonra bu iki temel değere 
sahip ilim kaynağının anlaşılması ve yeni nesillere öğretilmesi için bü-
yük bir gayretin içerisine giren Müslümanlar, kendilerine tevarüs eden 
başta mescit olmak üzere diğer ilmi kurumlarda bunu gerçekleştirmeye 
devam ettiler. 

Müslümanlar, öğretim merkezi rolünü üstlenen mescitlerin yanında, 
bir müddet sonra medrese denen yeni eğitim ve öğretim kurumları ihdas 
ettiler. Müslümanların sahip oldukları eğitim kurumları içerisinde en 
önemli ve en temel mevkiye sahip olanı, elbette ki medreselerdir. Medre-
selerin ortaya çıkması ve gelişmesi yaklaşık bir buçuk asrı kaplar. Her 
ne kadar pek çok kimse tarafından -ki buna bazı İslam tarihçileri de dâ-
hildir- İslam dünyasında kurulan ilk medrese Bağdat’taki Nizamiyye 
Medresesidir diye biliniyorsa da, elimizde daha önceki dönemlere ait bazı 
medreselerin varlığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Bilindiği üzere Bağ-
dat Nizamiyye Medresesi gibi ileri derecede gelişmiş bir medresenin orta-
ya çıkmasının, bir anda ve kendiliğinden olamayacağı bir gerçektir. Do-
layısıyla bu şekilde kurumsallaşmış bir yapının ortaya çıkması, bir tekâ-
mülün neticesinde gerçekleşebileceği açıktır. Dolayısıyla bu tarz gelişmiş 
ve güzel programlanmış bir kurumu hazırlayan yeterli bir tecrübenin, bu 
geleneği besleyen bir arka planın ve de sürecin olmasını gerektirir. İşte 
bu tecrübeyi başlatan ve geleneği oluşturan süreç, Nişabur ve yakın böl-
gelerdeki medreselerin kurulmasıyla başlamıştır. 

Kuşkusuz ilk medreselerin, İslam dünyasına din ve buna bağlı olan 
kurumların miras olarak aktarıldığı merkezler olan Mekke ve Medine şe-
hirleri yerine, Nişabur ve çevresinde ortaya çıkması dikkate şayan bir ge-
lişmedir. Medreseler, diğer bütün ilmi disiplinlerin ve kurumların aksine 
merkezden taşraya değil; taşradan merkeze doğru bir yayılma ve gelişme 
seyri izlemiştir. Medrese adlı eğitim kurumlarının neden merkezden uzak 
bölgelerde ortaya çıktığını ileride tartışacağız. Ama şunu da itiraf etme-
miz gerekir ki, ilk medreselerin Türk hâkimiyetindeki bölgelerde kurul-
ması, bu kurumların ortaya çıkmasına sebep olan eğitim ve öğretimle il-
gili dâhili sebeplerin dışında Türklerin sahip oldukları kültür ve gelene-
ğinin de önemli bir katkısı vardır. Türkler kendilerine has mimariye sa-
hip cami ve medreseler geliştirmişlerdir. Nitekim ilk Müslüman Türk 
devleti olan Karahanlılar tarafından miladi 12. yüzyıl gibi biraz geç sayı-
lacak bir dönemde inşa edilmiş camilerde Arap camilerinden farklı iç 
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mekânlar tasarlanmıştır ve avlusuz yapısıyla da farklılık arz etmektedir1. 
Bu nedenle Türklerin eğitim ve öğretim için de farklı kurumları geliştir-
meleri doğal karşılanmalıdır. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi medrese kurumlarının gelişiminin böyle 
ters bir seyir izlemesinde elbette bu yapıların ortaya çıktığı Nişabur kenti 
ve yakın bölgenin de özel bir yeri vardır. Öyleyse öncelikle medreselerin 
zuhur ettiği dönemdeki Nişabur şehri ve yakın çevresine kısaca göz at-
makta fayda vardır. 

1. Nişabur Şehri ve Çevresi 

Nişabur, günümüzde İran’ın kuzey doğusunda, Horasan bölgesinde 
yer almaktadır. Nişabur şehrinin ismini, kurucusu olan I. Şahpur’dan 
(New-Şahpur) aldığı söylenir2. 

Tarih boyunca önemli bir şehir olan ve çoğu zaman da merkez olma 
özelliği taşımış bu kent, aynı zamanda önemli ticaret yollarının da kav-
şağında yer almaktaydı. Nişabur, Müslümanlar tarafından fethedilmeden 
önce ticaret merkezi olma özelliğini kazanmıştı. Bugünkü Tahran’ın ya-
kınlarında yer alan, tarihte önemli bir yeri olan Rey şehrinden gelen tica-
ret yolu, Nişabur’dan geçerek Merv’e, Buhara’ya ve “Çin Kapısı”na sahip 
Semerkand’dan Çin’e doğru uzanırdı3. Türkistan’a da giden yolun kavşa-
ğında bulunan Nişabur, bu merkezi konumu itibariyle ticaretin yanında, 
kültürlerin de bir geçiş noktasını teşkil etmekteydi. 

Söz konusu dönemde pamuk imalat merkezlerinin neredeyse tamamı 
İran’ın doğusunda yer alan ve başta Nişabur olmak üzere Merv ve Doğu 
Kirman’da bulunmaktaydı4. Pamuk üretiminin yanında çok değerli taş 
olan ve ciddi bir ticari getirisi olan “mavi firuze” (turkuaz) taşı sadece Ni-
şabur’da çıkarılmaktaydı5. Bu da şehrin ticari gelişimine önemli bir katkı 
sağlamaktaydı. Yeraltı ve yerüstü suları bakımından zengin bir kaynağa 
sahip olan Nişabur, önemli bir tarım ve üretim merkezi konumunu da 
hiç kaybetmemiştir. Su temini için “karis” denen ve elli kilometre kadar 
uzun, hafif meyilli yeraltı su yollarından ibaret bir sistem kullanılıyordu. 
Bu su yollarının muayyen mesafelerde hava menfezleri bulunmaktaydı. 
Burada özel biçimde yapılmış merdivenlerle suya varmak üzere 70 basa-
mak inmek gerekirdi. Bu yeraltı suları her zaman şehre berrak, temiz ve 
soğuk içme suyu temin ederdi6. Bu suların bir kısmı şehrin dışında yer-
                                                           
1 Ayla Ödekan ve Arkadaşları, Türkiye Tarihi, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yay., 
İstanbul, 2002, c. 1, s. 380. 
2 E. Honigmann, “Nishapur”, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, E.J. Brill, Leiden, 
1995, p. 62. 
3 Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti-İslâm’ın Rönesansı, Çev: Salih Şaban, İnsan 
Yay., İstanbul, 2000, s. 561. 
4 Mez, a.g.e., s. 524. 
5 Mez, a.g.e., s. 499. 
6 Mez, a.g.e., s. 504. 
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yüzüne çıkıyor ve buradaki bahçelerin sulamasında kullanılıyordu. Tahi-
riler döneminde halkın sulama ve müreffeh bir hayat sürmeleri için bü-
yük gayret gösterilmişti, bu nedenle Abdullah b. Tahir (213/828-231/ 
845), meşru sulama şartlarını düzenleyen “Kanallar Kitabı” adlı tanınan 
eserini kaleme almıştı7. Bu yönüyle Nişabur çok meşhur bir yerdi. Nişa-
bur’un yeraltı sularının özelliğini dillendiren bir şakacı, şöyle bir espri 
yapmıştı: “Kanalları yer üstünde, insanları ise yeraltında olsaydı, Nişabur 
hakikaten fevkalâde bir şehir olurdu.”8 

Bu şekilde adeta bir cazibe merkezi olan Nişabur kenti, Müslümanlar 
tarafından erken sayılabilecek bir tarihte fethedilmiştir. Hicri 30 yılında 
Abdullah b. Amir ve Said b. As ayrı ayrı yollardan Horasan ve Taberis-
tan’a doğru harekete geçtiler. Said b. As, Cürcan, Horasan ve Taberis-
tan’ı fethederken, Abdullah b. Amir’in kuvvetleri ise Kabil, Sicistan ve Ni-
şabur’u fethettiler9. Bu fetih 31/651 yılında gerçekleşti. Nişabur şehri 
savaşılmadan antlaşmayla fethedildiği10 için, genel dokusu bozulmadan 
ve bütün zenginliğiyle Müslümanların eline geçmiş bulunmaktaydı. 

Müslümanların elindeyken de parlak bir dönem geçiren Nişabur şeh-
ri, çok geçmeden İslam dünyasının en önemli ilim merkezi haline gelme-
yi başarmıştır. Biraz sonra ele alacağımız gibi, medrese gibi önemli ve 
çaplı eğitim kurumlarının kurulmasına öncülük eden bu şehir, çok geç-
meden eğitim ve öğretim kurumları bakımından da merkezi bir konumu 
yakalamıştır. Bu nedenle Adam Mez, haklı olarak Nişabur kentini “üni-
versiteler şehri” olarak nitelendirmektedir11. Nişabur bu unvanı fazlasıyla 
hak etmektedir. Nitekim ünlü Hadis âlimi olan ve “el-Müstağrec alâ Sahi-
hayn” adlı eserin yazarı ve hicri 344 (955) yılında vefat eden Ebu Abdil-
lah Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ehrem eş-Şeybanî, doksan dört yıl-
lık ömrünü Nişabur kentinin dışına çıkmadan geçirmişti ve kendisini 
meşhur kılan ilmi bu şehirde elde edebilmişti12. Keza İmam Ebu Hamid 
el-Gazalî de, Nişabur’a bağlı Tus’ta ve sonra Cürcan’da kısa bir süre tahsil 
gördükten sonra esas öğrenimini Nişabur’da görmüş ve burada elde ettiği 
bilgilerle Bağdad Nizamiyye Medresesinde, ders vermek için yeterli olan il-
mi elde edebilmişti. Nişabur şehri, henüz Nizamiyye Medresesi açılmadan 
                                                           
7 Charles K. Wilkinson, Life in Early Nishapur, Source: The Metropolitan Museum of Art 
Bulletin, New Series, Vol. 9, No. 2 (Oct. 1950), p. 69; Richard Nelson Frye, Orta Çağın Başa-
rısı Buhârâ, Çev: Hasan Kurt, Ahmed Yesevi Üniversitesine Yardım Vakfı, Bilig Yay., Ankara, 
Ts., s. 74. 
8 Mez, a.g.e., s. 471. 
9 Sabri Hizmetli, Başlangıcından İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar İslam Tarihi, Yeni Çizgi 
Yay., Ankara, 1995, s. 343. 
10 Şemsuddin Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Zehebî (d. 673/1274-öl. 
748/1347), el-İber fî Haberi Men Ğaber, Tah: Ebu Hacer Muhammed es-Said b. Besyunî, 
Zağlul, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, Ts., c. 1, s. 23. 
11 Mez, a.g.e., s. 229. 
12 Zehebî, İber, c. 2, s. 68. 
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önce bu tarz âlimleri yetiştirecek kadar ilmi birikimi ve ilmi kurumları 
bünyesinde bulunduracak derecede büyük bir gelişme göstermişti. 

Miladi 10. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Nişabur şehrinde ikâmet 
edenlerin sayısı 125.000’ni bulmuştu. Bu haliyle Nişabur dünyanın en 
büyük şehirlerinden biriydi. 11. yüzyıla gelindiğinde ise Nişabur ve Bağ-
dat’taki üniversite kütüphaneleri, dünyanın en zengin kütüphanelerini 
teşkil ediyordu13. 

Elbette ki Nişabur’un birçok kez bazı yönetimlerce merkez tayin edil-
mesinin de bu gelişmelerde payı vardır. Tahirîlerden Abdullah b. Tahir, 
Abbasi Halifesi Me’mun tarafından Horasan Valiliğine atandığında, hicri 
215 yılı Receb ayında (Ağustos-Eylül 830) Nişabur’a geçmiş ve burayı 
kendisine başkent yapmıştır14. Safarî Emiri Yakub’un 259/873 yılında 
Nişabur’u ele geçirmesiyle Tahirîlerin buradaki hanedanlığına son ver-
miştir15. Daha sonra Samaniler ve bilahare Gaznelilerin hâkimiyetine ge-
çen Nişabur, nihayet Mayıs 429/1038’de Selçuk Beyin torunu Tuğrul 
Bey adına hutbe okunmasıyla Selçuklu Devleti’nin temelleri atılıyordu16. 

Nişabur şehri ile birlikte, yakın bölgede bulunan Buhara ve Merv şe-
hirleri de önemli ilim ve kültür merkezleriydi. İlim ve kültür merkezleri 
olmaları bakımından bu üç şehir büyük bir öneme haizdi. İlk medrese-
nin bu şehirde ortaya çıkması, Buhara’nın ilim merkezi olma özelliğinin 
bir sonucu olmalıdır. Buhara, eski çağlardan itibaren her bölgeden din 
âlimlerinin buluştuğu yer olmuştur. Zaten Buhara ismi, Mecusi lisanın-
da “öğrenim merkezi” anlamına gelen “buhar”dan türemiştir17. 

Buhara şehri, ilim yönüyle en parlak dönemini Samaniler zamanında 
(260/874 tarihinden 389/999 tarihine kadar) yaşamıştır. Bu dönemde 
Buhara özellikle başta edebiyatçılar olmak üzere diğer ilim dallarındaki 
alimler için bir cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle Buhara, “doğudaki 
İslam’ın kubbesi” lakabıyla anılmıştır18. Karahanlıların 389/999 tarihin-
de şehri ele geçirmeleriyle, önemini kaybeden Buhara, 4 Zilhicce 616 (10 
Şubat 1220) tarihinde Moğolların istilasından sonra yakılıp yıkılmış ve 
eski görkemine bir daha ulaşamamıştır19. 

Bir diğer önemli merkez olan Merv şehri, Abbasi Hilafeti döneminde 
Valilik yapmış olan Ebu Müslim-i Horasanî ile Ebu Davud ez-Zühlî za-
manında ilmi ve kültürel canlılık yaşamışsa da esas gelişmeyi Me’-
                                                           
13 Enzyklopadie des Islam, Nishapur: www.eslam.d/begriffe/n/nischapur.html 
14 Tarihten Günümüze Büyük İslam Tarihi, Red. Hakkı Dursun Yıldız, Çağ Yay., İstanbul, 
1986, c. 5, s. 407. 
15 Tarihten Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. 5, s. 426. 
16 C.E. Bosworth, İslam Devletleri Tarihi, Çev: E. Merçil, M. İspirli, Oğuz Yay., İstanbul, 
1980, s. 147; Tarihten Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. 6, s. 41. 
17 Frye, a.g.e., s. 48. 
18 Frye, a.g.e., s. 79. 
19 Ramazan Şeşen, “Buhara” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV Yay., 
İstanbul, 1992, c. 6, s. 363-365. 
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mun’un (192/808-202/817) burayı başkent seçmesiyle görmüştür. Me’-
mun’un Bağdat’a dönmesiyle Tahirîlere verilen kent, daha sonra Sama-
nîlerin eline geçmiş ve Samanîlerin, başkenti Buhara’ya taşımasıyla öne-
mini yitirmiştir. Merv şehri, 513/1119 yılında Büyük Selçuklu İmpara-
torluğu’nun başkenti olmadan önce, Gaznelilerin Nişabur’u başkent ola-
rak kullanmalarından dolayı sürekli Nişabur’un gölgesinde kalmıştır20. 
Selçukluların başkenti olması hasebiyle, bu şehirde yeniden ilmi hayatta 
canlanma görülmüşse de burası asla Nişabur’la yarışacak düzeye ulaşa-
mamıştır. 

Öteden beri ilim ve kültürde Merv ve Buhara ile yarışan Nişabur, hicri 
dördüncü asrın sonlarına doğru eski görkeminden çokça uzaklaşmıştır. 
Bunun önemli bir sebebi, ilim merkezlerinin başta Şam ve Bağdad ol-
mak üzere dönemin başkentlerine doğru kaymış olmasıdır. Bunun ya-
nında Hemedanî, bu dönemde Nişabur’un ıssızlaşmasını ve Kuhistan’ın 
başına gelen felaketi, Şiî doktrininin yayılmasına atfeder. Nitekim bu za-
manda Ebu Bekir (r.a.)’in mensup olduğu kabile olan Teym ile Hz. Ömer 
(r.a.)’in mensup olduğu Adiyy kabilelerini lanetleyen şiirleri okuyan 
gençlere şehrin pazarlarında rastlamak âdettendi21. 

Yakut Hamevî (öl. 626/1229), Nişabur’u ziyaret ettiğinde, büyük ve 
gelişmiş bir şehir, faziletli insanların yetiştiği bir kaynak, âlimlerin yeşer-
diği bir menba olduğunu ve gezdiği şehirlerin arasında bunun gibi bir 
beldeyi asla görmediğini itiraf etmektedir22. Bu denli güzel, göz alıcı, ilim 
ve kültür merkezi olan Nişabur, 15 Sefer 618 (10 Nisan 1221) tarihinde 
bütün bölgeyi viraneye çeviren Moğolların istilasına uğramış ve tahrip 
edilmiştir. Zaman zaman uğradığı istila ve yağmalarla birlikte değişik za-
manlarda meydana gelen depremlerle de zarara uğramıştır. Bu deprem-
lerin en büyüğü 540/1145 yılında olanıdır ve bu depremden sonra pek 
çok kişi şehri terk etmek zorunda kalmıştır23. Nişabur, İlhanlılar döne-
minde toparlanmaya başladıysa da eski parlak devirlerine bir daha dö-
nememiştir24. Nişabur, her ne kadar eski görkemini devam ettiremezse 
de her zaman göz alıcı bir şehir olagelmiştir. 

2. Medreselerin Kuruluşu 

İslam dünyasında öteden beri eğitim ve öğretimin hizmetinde olan ev-
ler, edebiyat salonları, ulema evleri, kütüphaneler ve Daru’l-İlimler ile bu 
                                                           
20 Osman Gazi Özgüdenli, “Merv” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV 
Yay., Ankara, 2004, c. 29, s. 221-222. 
21 Mez, a.g.e., s. 81. 
22 Şihabuddin Ebu Abdillah Yakut b. Abdillah el-Hamevî (öl. 626/1229), Mu’cemu’l-Buldan, 
Tah: Ferid Abdulaziz el-Cündî, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, Ts., c. 5, s. 382. 
23 Charles Melville, Earthquakes in The History of Nishabur, Iran Journal of the British Ins-
titute of Persian Studies, 1980, Volume: XVIII, p. 103 and f. 
24 Osman Gazi Özgüdenli, “Nişabur” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
TDV Yay., İstanbul, 2007, c. 33, s. 150. 
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alanda merkezi bir fonksiyona sahip Mescitlerin yanında bir müddet 
sonra “Medrese” denilen eğitim ve öğretim kurumlarının ortaya çıktığına 
şahit olmaktayız. Burada öncelikle medreselerin nasıl ortaya çıktığını ve 
daha sonra bunları hazırlayan sebepleri gözden geçirmeye çalışacağız. 

a- Medreselerin Menşei 

Medreselerin kuruluşundan söz edilirken, öncelikle onların ortaya çı-
kış sebepleri ve menşeleri, Medreselerin esin kaynağının ne olduğu ko-
nusu birçok bilim adamı tarafından tartışma konusu yapılmış ve çeşitli 
iddialar ileri sürülmüştür. Bu iddiaları şöyle sıralayabiliriz: 

1- Ribera, Yakındoğu’daki Hıristiyan okullarının medreseler için mo-
del olmasının mümkün olduğunu ileri sürer25. 

Bu iddia, bir iddia olmaktan öteye hiçbir anlam ifade etmez. Zira bu-
nun doğruluğunu ortaya koyabilecek hiçbir delil bulunmamaktadır. 

2- Barthold, Nişabur dolaylarındaki medreselerin ortaya çıkışının Bu-
distik bir etkiyle olmasının mümkün olduğunu iddia eder26. 

Bu iddia da yukarıdaki iddia gibi, hiçbir ilmi temele dayanmamakta-
dır. Budistlerin böyle bir kuruluşa nasıl öncülük edebileceğine dair tek 
bir emare ortaya konulmamaktadır. Birçok Batılı araştırmacının, İslam’-
daki bazı düşünce ve kurumların menşelerini daima dışarıda arama gibi 
bir yaklaşımları ve saplantıları olagelmiştir. Bu iddialar da, söz konusu 
yaklaşımlardan sadece birkaçıdır. 

3- Aydın Sayılı, Medreselerin kaynağı konusunda şu görüşlere yer ve-
rir: 

“Julian Riberay Tanago tarafından yapılan araştırmaların neticesi 

göstermiştir ki, 11. yüzyılın başlarında Horasan Sünni medreseleri, 

Karmatilerin propagandalarına karşı koymak ve kendi gelişen güçle-

rini sınamak üzere ortaya çıkmışlardır. Bu Sünni medreseler, Karma-

tilerin manastır okullarından ilham almışlardır ve muhtemelen bir de-

receye kadar onları taklit etmişlerdir.”27 

Karmatilerin sahip olduğu okulların medreseler için bir örnek teşkil 
ettiği tezi de ilmi temelden yoksundur. Kaldı ki, Karmatilerin ortaya çık-
tığı bölge, İslam’ın ilk yayıldığı merkezi şehirler olan Medine ve Mekke’ye 
bu bölgeye nazaran daha yakındır. Şayet böyle bir etkiden söz edebilsey-
dik, Karmatilerin ilk kez etkili oldukları bölgeye yakın şehirlerde bu ku-
rumların ortaya çıkması gerekirdi. 

Benzer bir iddiayı Hamilton A.R. Gibb de dillendirmektedir. Gibb şun-
ları söyler: “Beşinci yüzyılın başlarında, Şafiîler Fatimi misyoner kurumla-
                                                           
25 Aydın Sayılı, “Higer Education in The Medieval Islam The Madrasa”, Ankara Üniversitesi 
Yıllığı 1947-48, Ankara Üniversitesi Yay., 1948, c. 2, s. 56. 
26 Sayılı, “a.g.m.”, s. 56. 
27 Sayılı, “a.g.m.”, s. 57. 
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rını taklit ederek (medrese olarak bilinen) Sünni okulları organize ediyor-
lardı.”28 Bu görüşünde yukarıdaki iddia gibi hiçbir mesnedi bulunma-
maktadır. 

4- Tibawi, Daru’l-İlim ve Daru’l-Hikme gibi kuruluşların medreselerin 
ortaya çıkmasına örneklik teşkil ettiği ve zamanla benzeştiklerini ileri 
sürmektedir29. Bu görüş Youssef Eche tarafından da savunulur. Eche, 
bu görüşünü eski hocası M. Gaudefroy-Demombynes’in “medresenin, 
dârulilmin dönüşüm geçirmiş hali olduğu” şeklindeki ifadesine dayanır30. 

Bilindiği gibi Daru’l-İlim ve Daru’l-Hikme birer kütüphane olarak ku-
rulmuşlardır ve zamanla oralarda bazı bilimsel çalışmalar yapılmışsa da, 
hiçbir yönüyle medreselere benzememektedir. Çünkü bu kurumlar, daha 
çok kütüphane hizmeti vermekle beraber, zaman zaman ilim öğretimin 
yapıldığı mekânlar olsalar bile belirli hocaların muayyen zamanlarda 
ders yapmaları söz konusu olmadığı gibi burada öğrencilerin barındığına 
dair hiçbir delile de rastlamadık. Ancak kütüphanelerden istifade etmek 
için dışarıdan gelen kimseler için birkaç günlüğüne yatacak yer temin 
edilebilirdi. Bazı kütüphanelerde bu şekilde gelen misafirler için kurucu 
kişi tarafından burs ayarlanırdı31. Dolayısıyla bu iddianın doğru olduğu-
nu kabul etmek mümkün görünmemektedir. Kaldı ki, Daru’l-İlim ve Da-
ru’l-Hikme’lerden önce de camilerde kütüphanelerin mevcut olduğunu 
unutmamak gerekir. 

Bu iddiaların dışında medreselerin ortaya çıkışını gerçekçi bir yakla-
şıma ele alan araştırmacılar da mevcuttur. Bunlardan biri olan George 
Makdisi, medreselerin İslam eğitim ve öğretiminin tabii seyri içerisinde 
ortaya çıktığını ortaya koymaktadır. Makdisi, medresenin “aslında daha 
önceki iki kurumun tabii gelişimi sonucunda ortaya çıktığını” söyler. O’na 
göre, önceki iki kurum, hukuk öğretimini üstlenen mescit ile onun he-
men yanı başında yer alan ve derslere devam eden fıkıh öğrencileri için 
yurt hizmeti veren handır. O’na göre bu gelişim, önceleri mescit, sonra 
mescit-han ve nihayet medrese olmak üzere üç aşamada gerçekleşmiş-
tir32. 

Aslında bu yaklaşım çok daha gerçekçi ve medreselerin neden ilk ola-
rak Nişabur bölgesinde ortaya çıktığını da izah edecek yapıdadır. Zira İs-
lam dünyasının hemen her yerinde öğretimin mescitlerde yapılmış olma-
sına karşılık, şehirlerde hanların mevcudiyeti sadece bu bölgeye has bir 
                                                           
28 Hamilton A.R. Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, Çev: Kadir Durak ve Arka-
daşları, Endülüs Yay., İstanbul, 1991, s. 36. 
29 A.L. Tibawi, “Origin And Character of al-Madrasah”, Bulletin of The School of Oriental And 
African Studies, University of London, 1962, Vol. XXV, Part 2, p. 227. 
30 George Makdisi, Orta Çağ’da Yüksek Öğretim-İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı, Çev: Ali 
Hakan Çavuşoğlu, Hasan Tuncay Başoğlu, Gelenek Yay., İstanbul, 2004, s. 430. 
31 George Makdisi, a.g.e., s. 433. 
32 George Makdisi, Orta Çağ’da Yüksek Öğretim, s. 71. 
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durum olduğu anlaşılmaktadır. Mesela Nişabur’da “Şebistan” denilen bir 
konaklama evi ve Şiraz’da da bir başkası vardı. Bu geleneğin bir gereği 
olarak Nasıruddevle Ebu’n-Necm Bedr b. Hasanaveyh b. Hüseyin el-Kür-
dî, 369/979 yılında babası vefat edince idaresi altındaki Hemedan ve 
çevresindeki vilayetlere üç bine yakın mescit ve han yaptırmıştır33. Buna 
karşılık Mısır’da Eyyubiler zamanında (Haçlı seferlerinin son devresi) 
han veya misafir hane şeklinde bir yapının mevcudiyetine dair elimizde 
bir kanıt bulunmamaktadır34. 

Dolayısıyla, daha önceden han geleneğine sahip Nişabur ve çevresi, 
ders öğretimin yapıldığı mescitlerle öteden beri buralarda mevcut olan han 
kurumunu birleştirerek İslam dünyasında ilk medreselerin ortaya çıkma-
sını sağlamıştır. Aslında Hz. Peygamber zamanında mescitte yatılı kalan 
öğrencilerin bulunduğu ve Suffa35 diye isimlendirilen kurum da, bu geliş-
meye gerçek bir ilham kaynağı olmuş olabilir. Zira Müslümanların her za-
man gözlerini Hz. Peygamber dönemine çevirdikleri ve O’nun uygulamala-
rını kendilerine örnek almakta çok istekli davrandıkları bilinmektedir. 

b- Medreseleri Ortaya Çıkmasına Etki Eden Sebepler 

Müslümanlar, bizzat Hz. Peygamber tarafından mescitlerde başlatılan 
öğretim geleneğini aynı şekilde devam ettirdiler. Zamanla mescitlerde ve-
rilen derslerin çeşitlilik kazanması ve katılımların artması, öğretim açı-
sından bazı sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oluyordu. 

Camilerdeki ders halkalarını çokluğu ve derse katılımın yoğunluğu ile 
ilgili birçok rivayete rastlamak mümkündür. Henüz İslam’ın ilk dönemle-
rinde (h.17/m.638 yılında), yani Hz. Ömer’in hilafeti döneminde Kûfe 
şehrinin merkez camiinde fıkıh öğretimi yapan yüz ders halkasının mev-
cut olduğu bildirilmektedir36. Bağdat’ta Mansur Camiinde Ahmed b. Mu-
hammed Ebu’l-Abbas el-Mevsilî ile meşhur Şafiî fakihi Ebu Hamid el-İs-
ferâyinî’nin (öl. 406/1015) ders halkaları yan yana idi37. 

Asım b. Ali el-Vasitî (öl. 221/836), Bağdat’ın Rufase Camiinde bir 
ders meclisi vardı. Ders meclisine yüz bin kişiden fazla katılımın gerçek-
leştiği zamanlar oluyordu. Kendisine Harun ed-Dîk ve Harun Mekhele 
                                                           
33 Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed İbnu’l-Cevzî (öl. 597/1200), el-Muntazam 
fî Tarihi’l-Muluk ve’l-Umem, Tah: Muhammed Abdulkadir Ata, Mustafa Abdulkadir Ata, 1. 
Tab., Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1992, c. 10, s. 105; Ebu’l-Fida Hafız İbni Kesir (öl. 
774/1372), el-Bidaye ve’n-Nihaye, Tah: Ahmed Ebu Hâkim, Ali Necib Atvî, Fuat Seyyid, Mih-
rî Nasıruddin, Ali Abdussatır, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 3. Tab, Beyrut, 1987, c. 11, s. 379. (İb-
ni Kesir, han sayısının iki bin küsur olduğunu söyler); Makdisi, Orta Çağ’da Yüksek Öğre-
tim, s. 74. 
34 Mez, a.g.e., s. 558. 
35 Geniş bilgi için bkz. Şakir Gözütok, İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi, Fecr Yay., Ankara, 
2002, s. 137 vd. 
36 İbnu’l-Cevzî, Muntazam, c. 4, s. 221. 
37 Celaluddin Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Suyutî (öl. 911/1505), Buğyetu’l-Vuhat fî Taba-
kati’l-Luğaviyye ve’n-Nuhat, Tah: Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Mektebetu’l-Asriyye, Bey-
rut, Ts., c. 1, s. 389. 
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yardımcı (müstemli) oluyorlardı. Bazen bir sözü on dört kez tekrar ettik-
leri halde kalabalıktan işitemeyenler bulunuyordu38. Keza Abdullah b. 
Mübarek Mescidinde ders veren Ahmed b. Muhammed Ebu Hamid el-İs-
ferâyinî’nin (öl. 406/1015) Şafiî fıkhını öğreten dersine yedi yüz bin faki-
hin katıldığı ve bu yüzden insanların “şayet İmam Şafiî, Ebu Hamid’i gör-
seydi çok sevinirdi” dedikleri nakledilmektedir39. 

Bu tarz ders halkalarının sayısı ve katılımcıların çokluğu ile birlikte 
verilen derslerin sayıca artmasıyla ve değişen öğretim usulü, yeni öğre-
tim kurumlarını da vücuda getirdi. Bunun bir sonucu olarak öğretimin 
daha sağlıklı verilebilmesi için medreseler ihdas edildi. Medreselerin or-
taya çıkmasının temelinde, öğretimin bir gereği olarak münazaranın da 
derslerde uygulanmaya başlamasıyla birlikte, bu dersin tabiatı gereği 
tartışma ve gürültünün artması ve camilerin bu ortama uygun olmaması 
yatmaktadır40. Camilerde öğretilen kelam ilmi, cedel ve münazaradan 
dolayı seslerin yükselmesi ve ibadet edenleri rahatsız etmesi sebebiyle 
Kahire’deki Ezher Camii sadece tedrisata tahsis edilmiş ve Cuma namaz-
larının dışında burada başka namaz kılınmamıştır41. Fakat bu uygulama 
da bu konuya köklü bir çözüm teşkil etmemiştir. 

Bu görüşlerle birlikte medreselerin ortaya çıkışını, mezhebi anlayışın 
öğretim ihtiyacına bağlayanlar da vardır. Çünkü camilerin bir tek mez-
hebin öğretilerine tahsisinin mümkün olmaması, yalnızca mezhebi dü-
şüncenin öğretildiği yeni bir kurumun ihdasını gerekli kılmış ve bu ne-
denle medreseler geliştirilmişlerdir42. Bu medreselerde sistematik dersler 
vermek mümkündü ve Sünni fıkıh ilminde yoğunlaşmakla birlikte, yal-
nızca fıkıhla da sınırlı değildi. Medreseler başlangıçta bir mezhebi diğer-
lerine karşı güçlendirmek amacıyla da kuruldular43. Mezheplerin ilk or-
taya çıktığı dönemden itibaren kendi aralarında bir rekabet ve çekişme 
içerisine girmişlerdir. Bu yüzden zaman zaman arzu edilmeyen olayların 
çıktığına da şahit olmaktayız. Nizamuddin Mes’ud b. Ali’nin (öl. 596/ 
1200), Havarizm’de Şafiî fıkhını öğreten büyük bir medresesi vardı. 
Merv’de de Şafiîler için büyük bir Camii yaptırdığında, Hanbelîler bunu 
çekemeyip yaktılar. Bunun üzerine Sultan Havarizm Şah, camiyi yakan-
ları cezalandırmıştır44. 
                                                           
38 Hafız Ebubekir Ahmed b. Ali el-Hatib el-Bağdadî (öl. 463/1071), Tarihu Bağdat ve Medi-
netu’s-Selam, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, Ts., c. 12, s. 247, 248. 
39 İbnu’l-Cevzî, Muntazam, c. 15, s. 113. 
40 Mez, a.g.e., s. 215. 
41 Ahmed Çelebi, İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi, Çev: Ali Yardım, Damla Yay., İstanbul, 
1983, s. 108. 
42 Tahir Ma’murî, Cami’u’z-Zeytune ve Medarisu’l-İlm fî’l-Ahdeyn: el-Hafsî ve Türkî, Daru’l-
Arabiyyeti’l-Kitab, Tunus, 1980, s. 79. 
43 Marshall G.S. Hodgson, The Ventur of Islam, Conscience and History in a World  Civilizati-
on, The University of Chicago Press, Chicago, 1977, Vol. 2, p. 47. 
44 İbni Kesir, Bidaye, c. 13, s. 25. 
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Medreseler üzerine tetkiklerde bulunmuş bir kişi olan Van Berchem, 
“Garip olan husus şudur ki (ilk medrese) II. yüzyıldan (miladi VIII. yy.) beri, 
eş-Şafiî’nin ortaya çıkışıyla bağlantılı olarak Sünni tetkiklerin çok parlak ba-
şarıya sahip vatanı olarak parıldayan Doğu İran’ın Şii nüfusu içinde doğmuş 
görünmektedir.”45 Berchem, Şiilerin içinde Sünni medreselerin çıkışına işa-
ret ederek mezhebi çekişmenin etkisine dikkat çekmek istemektedir. 

Bütün bu çekişmeler bir yana, Mecidüddin İbni Daye adlı İslam âlimi, 
medreselerin kuruluş amacının yüksek bir gayeye matuf olduğuna işaret 
etmek üzere: “Biz medreseleri, bu memlekette bidatleri defetmek, dini iz-
har etmek ve ilmi yaymaktan başka bir gaye ile kurmadık” demektedir46. 

3- İslam Dünyasında İlk Medreseler: Nişabur Medreseleri 

İslam Dünyası’nda ilk medresenin Bağdat’ta kurulan Nizamiyye Med-
resesi olduğunu birçok âlim ileri sürmüştür. İbn Hallikan (öl. 681/ 
1282)47 ve İbn Adim48, Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk49 (öl. 485/1092)’ün 
ilk medreseyi kuran kişi olduğunu ileri sürmektedirler. Bu görüşe Zehe-
bî, “İslam Tarihi” adlı eserinde itiraz eder ve henüz Nizamü’l-Mülk doğ-
madan Nişabur’da Beyhakiyye Medresesinin bulunduğunu söyler. Yine o 
dönemde Saidiyye Medresesinin Sultan Mahmud’un kardeşi Emir Nasr 
b. Sebüktekin tarafından aynı şehirde kurulduğunu, keza yine Nişabur’-
da Ebu Sa’d İsmail b. Ali b. Müsennâ el-İstirâbâzî tarafından üçüncü bir 
medrese ile Üstat Ebu İshak için de dördüncü bir medresenin kurulmuş 
olduğunu ifade eder. Bu görüş, Subkî (öl. 771/1370)50, İmam Suyutî51 ve 
Makrizî (öl. 845/1441)52 tarafından aynen paylaşılır. 

Subkî, Nizamü’l-Mülk’ün ilk kez öğrenci ve öğretmenlere (bütçe) tah-
sisi yapan kişi olduğunu ve O’ndan önce böyle bir uygulamayı yapan 
kimseyi bilmediğini söyler53. Yani Subkî, devlete bağlı ilk resmi medrese-
                                                           
45 George Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, s. 420. 
46 Ebu Şame el-Makdisî, er-Ravdateyn fî Tarihi Devleteyn: en-Nuriyye ve’s-Selahiyye, 
www.al-mostafa.com, (30.12.2009-23.26), s. 21. 
47 Ebu’l-Abbas Şemsuddin Ahmed b. Muhammed b. Ebibekir b. Hallikan (öl. 681), Vefayatu’l-
A’yan ve Enbau Ebnai’z-Zaman, Tah: İhsan Abbas, Daru Sadr, 4. Tab, Beyrut, 2005, c. 2, s. 129. 
48 İbnu’l-Adim Sahib Kemaluddin b. Ahmed b. Ebi Cerade, Buğyetu’t-Taleb fî Tarihi Haleb, 
Tah: Süheyl Zekâr, Daru’l-Fikr, Beyrut, Ts., c. 5, s. 2498. 
49 Necdet Öztürk, “Nizamülmülk (1018-1092)”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 34, Ekim 
1989, s. 55-56. 
50 Tacuddin Ebu Nasr Abdulvahhab b. Ali b. Abdilkafî es-Subkî (öl. 771/1370), Tabakatu’ş-
Şafiîyyeti’l-Kübrâ, Tah: Mahmud Muhammed et-Tanahî, Abdulfettah Muhammed el-Hulvî, 
Daru İhyai’l-Kutubi’l-Arabî, Kahire, Ts., c. 4, s. 314. 
51 Celaluddin Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Suyutî (öl. 911/1505), Hüsnü’l-Muhadara fî Ta-
rihi Mısır ve Kahire, Tah: Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Daru İhyai’l-Kutubi’l-Arabî, 1. Tab, 
Kahire, 1967, c. 2, s. 255. 
52 Takiyuddin Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ali b. Abdilkadir el-Makrizî (öl. 845/1441), el-Mevaizu 
ve’l-İ’tibar bi Zikri’l-Hitat ve’l-Asar, Tah: Halil el-Mansur, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1. Tab, Bey-
rut, 1998, c. 4, s. 199. 
53 Subkî, Tabakat, c. 4, s. 314. 
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nin Nizamü’l-Mülk tarafından açıldığını ifade etmektedir. Oysa ilk resmi 
medresenin, Karahanlıların ilk sultanlarından olan Arslan Gazi Tafcan 
Han (öl. 426/1035) tarafından çok daha önceleri kurulduğu da iddia 
edilmektedir54. 

Yukarıdaki bazı âlimlerin bildirdiği gibi İslam dünyasında ilk medre-
seler, Nişabur’da ortaya çıkmıştır. Yalnız şu da bilinmelidir ki, söz konu-
su âlimlerin bildirdiği medreselerden önce kurulmuş başka medreseler 
de mevcuttu. Aşağıda Nişabur’da kurulan medreseleri ele alırken bu 
medreselerden de söz edeceğiz. 

a- Bağdat Nizamiyye Medresesinde Önce Kurulan Medreseler 

Tarih kitaplarında gelen bilgilere göre, Bağdat’taki meşhur Nizamiyye 
Medresesinden yaklaşık yüz altmış beş yıl önce Horasan ve Maveraunne-
hir bölgesinde medreselerin varlığından haberdar oluyoruz. Bildirildiğine 
göre İsmail b. Ahmed b. Esed b. Saman (öl. 295/907), vakıflarla destek-
lediği bir medresesi ve bir de kütüphanesi vardı. İlim öğrencileri burada 
çeşitli araştırmalar yapmak üzere gelirlerdi55. Bu bilgilere göre, İsmail b. 
Ahmed b. Esed b. Saman’ın medresesi, İslam âleminde kurulan ilk med-
rese durumundadır. Buhara üzerine müstakil eser yazmış olmasına rağ-
men Richard Nelson Frye, “Samani döneminde bir medrese sistemi oldu-
ğuna dair belge mevcut değildir” derken56 bu medrese ve aşağıda zikrede-
ceğimiz medreselerin varlığından habersiz görünmektedir. 

Bir müddet sonra Buhara’da bir başka medresenin varlığından haber-
dar oluyoruz. Emir Sa’id Nasr b. Ahmed b. İsmail’in yönetici olduğu dö-
nemde 325/936 yılında Buhara’da çıkan yangında “Bekâr” mahallesinde 
bulunan “Fareck” Medresesinin de yandığını öğrenmekteyiz57. Söz konusu 
yangın tarihinden önce bu medresenin mevcut bulunduğu, bu medrese-
nin de erken sayılabilecek bir zamanda kurulduğu anlaşılmaktadır. 

Şunu bilmek gerekir ki, Ebu’l-Fadl el-Beyhakî (d. 385/995- öl. 470/ 
1077), Bağdat Nizamiyye Medresesinin kuruluşundan yaklaşık yarım 
asır önce, Nişabur’a 414/1024 yılında geldiğinde, vakıflarıyla birlikte yir-
mi küsur medresenin mevcut olduğunu haber vermektedir58. Gerçekten 
de biz de aşağıda görüleceği gibi, söz konusu tarihe gelinceye kadar yir-
mi küsur medresenin Nişabur’da mevcut olduğunu tespit etmiş bulunu-
yoruz. Bu da Nişabur’da medreselerin çok erken bir dönemde ortaya çık-
tığını ve Bağdat’taki Nizamiyye Medresesinin kuruluşundan yarım asır 
                                                           
54 Sayılı, Higher Education, s. 55. 
55 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, Matbaatu’l-Cami’u’l-İlmî’l-Irakî, Irak, 1973, s. 8. 
56 Frye, a.g.e., s. 98. 
57 Ebu Bekir Muhammed b. Cafer en-Nerşehî (d. 286/899-öl. 348/959), Tarihu Buhara, 
Terc. ve Tah: Emin Abdulmecid Bedevî, Nasrullah Mübeşşir et-Terazî, Daru’l-Me’arif, 3. Tab, 
Kahire, Ts., s. 133; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 8. 
58 Ebu’l-Fadl el-Beyhakî (öl. 470/1077), Tarihu’l-Beyhakî, Terc. ve Tah: Yahya el-Haşâb; Sa-
dık Neşat, Mektebetu’l-Encelu’l-Misriyye, Kahire, Ts., s. 227. 
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önce bu şehirde kurumsallaşmanın neredeyse tamamlandığını göster-
mektedir. Aslında Türklerin hâkim olduğu bu bölgeler, kurumlaşma açı-
sından çok mümbit bir yer olagelmiştir. Yaklaşık bir asır sonra Hüseyin 
b. Ahmed b. Hüseyin b. Said b. Ali b. Bundar Ebu’l-Fadl el-Hemedânî’ye 
(öl. 591/1195) bağlı, memleketi olan Hemedân’da on iki medrese vardı 
ve bu medreselerde toplam iki yüz bin öğrenci öğrenim görmekteydi59. 
Bu rakamlar abartılı görünmemelidir, zira konu ile ilgili kaynaklara göz 
atanlar, bazen yalnızca bir müderrisin dersine binlerce öğrencinin de-
vam ettiğine şahit olacaklardır. Buna delil sayılacak birkaç örneği yuka-
rıda zikretmiştik. 

Burada kurulan medreselerin genellikle dört mezhepten birinin mez-
hebi fıkhını öğretmek için kurulduğunu görmekteyiz. Nişabur ve çevre-
sindeki bölgede kurulan medreseler özellikle çoğunluğunu Şafiî ve Hane-
fi mezhebi için kurulmuştu. Bir müddet sonra Nişabur’da (470/1077 yıl-
larında mevcut) Şehhamî Medresesi gibi iki mezhebin (Şafiî ve Hanefî) 
fıkhını öğreten bazı medreselere de rastlamak mümkündü60. 

Nişabur şehrinde tespit ettiğimiz medreseleri (tespit edebildiğimiz) ta-
rih sırasına göre şöyle sıralayabiliriz: 

1- Kercî Medresesi-Nişabur: Hâkim Nisaburî, 332/943 tarihinden 
336/947 yılına kadar mülaki olduğu Muhammed b. Ali Ebu’l-Abbas el-
Kerhî (veya el-Kercî)’nin (öl. 343/954) Nişabur’da sabahın erken saatle-
rinde evinden çıkıp “Dehhakîn” sokağında bulunan medresesine geldiğini 
haber verir61. O halde bu medresenin, 332/943 yılından önce var oldu-
ğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu medresenin kurulduğu dönemlerde 
Buhara’da Melik Şemsuddin Nasr b. İbrahim b. Tuğmaç Han, “Eskeçket” 
beldesinin büyüğü idi. Burada Cuma namazlarının kılınması için bir ca-
mi yaptırmış, fakat bir tek Cuma namazının dışında burada namaz kılı-
namamıştır. İsmi Tuğrul Bey, lakabı Gülertekin olan Kader Han Cebrail 
b. Ömer b. Tuğrul Han, Buhara’ya vali olarak atandığında, sonradan ha-
rabe haline gelen bu caminin ahşap malzemelerini varisi olan Han So-
lar’dan satın alıp Buhara’ya taşımıştır. Bu malzemeyle Bakkallar Soka-
ğında (Çobe Bakkalan) daha sonra Gülertekin Medresesi diye anılacak 
olan medreseyi inşa etmiştir. Buraya sayılamayacak kadar mal vakfet-
miştir62. Naci Ma’ruf, bu medresenin 348/959 tarihinden önce mevcut 
olduğunu söyler63. Doğrusu, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu medrese 
çok daha erken tarihlerde mevcuttur. 
                                                           
59 Suyutî, Hüsnü’l-Muhadara, c. 1, s. 464. 
60 İbni Hallikan, Vefayat, c. 5, s. 288. 
61 Hafız Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah el-Hâkim en-Neysaburî (d. 321/933- öl. 405/ 
1014), Tarihu Neysabur Tabakatu Şuyuh ve’l-Hâkim, Tah: Mazin b. Abdirrahman el-Beyrutî, 
Daru’l-Beşairi’l-İslamiyye, 1. Tab, Beyrut, h. 1428, s. 441. 
62 Nerşehî, Tarihu Buhara, s. 29-30. 
63 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 8. 
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2- Ebu Velid Medresesi-Nişabur: Hassan b. Muhammed b. Ahmed 
Ebu’l-Velid en-Neysaburî (d. 270/813-öl. 349/960), Horasan bölgesinin 
önde gelen Hadis âlimlerindendi. Nişabur’da kendisine ait bir medresesi 
vardı64. Hüseyin b. Yahya b. Zekeriya Ebu Ali el-İsfinkânî (öl. 374/984), 
Nişabur’a 341/952 yılında geldiğinde bu medresede öğrenim görmüş-
tür65. O halde söz konusu medrese, 341/952 yılından önce burada ku-
rulmuş bulunuyordu. 

3- Ebu Ali Medresesi-Nişabur: Ebu Ali Hasan b. Ali el-Hafizu’l-Kebir, 
Nişabur şehrinde 349/960 yılında kendisine has bir medreseye sahipti66. 
Keza yakın dönemlerde İmam Ebu Hatim Muhammed b. Hıbban el-Bustî 
(öl. 354/1061), memleketi olan Bust’taki67 evini Hadis ve Fıkıh ehli ile fa-
kirler için medreseye çevirmiş ve kitaplarını buraya vakfederek ilgililerin 
istifadesine sunmuştur68. Hâkim en-Neysaburî, “Muhammed b. Ahmed b. 
Ali b. Şaheveyh (öl. 361/972), Nişabur’da bir müddet ikâmet ettikten son-
ra Buhara’ya geçti. Ebu Hafs Medresesinde ders verirdi”69 demektedir. 
Bu medresenin Ebu Ali medresesinden bir müddet sonra kurulduğu sa-
nılmaktadır. Yine aynı tarihlerde Tahran ileri gelenleri, 362/973 yılında 
İmam Hatimî Medresesini inşa ettiler. Burada Şafiî mezhebine göre öğre-
tim uygulanıyordu70. 

4- Merest Bençdiye Medresesi-Bencdiye: Bencdiye’nin Merest kö-
yünde kurulmuş bir medresedir. Subkî, Muhammed b. Ali İbni İsmail el-
Kaffal eş-Şaşî’den (öl. 365/975) söz ederken bu medreseyi zikreder71. Bir 
müddet sonra Gazne’de başka bir medresenin kurulmuş olduğunu gör-
mekteyiz. Beyhakî, Sultan Mahmud’un, Ebu Salih’i (öl. 400/1009) Gaz-
ne’ye 385/995 yılında imam tayin ettiğini ve Ebu Salih’in buraya gelerek 
Babu Bostan Medresesinde de öğretimle meşgul olduğunu haber ver-
mektedir72. Dolayısıyla bu medrese 385/995 yılından önce kurulmuş ol-
malıdır. 

5- Hemşazî Medresesi-Nişabur: Muhammed b. Abdillah b. Hemşaz 
(öl. 388/998), Horasan’da Ebu Velid en-Nisaburî’den ders aldıktan sonra 
Irak, Hicaz ve Yemen’de öğrenim görerek daha sonra Nişabur’a gelmiş, 
                                                           
64 Subkî, Tabakat, c. 3, s. 226-227; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 25. 
65 Hâkim Nisaburî, Tarihu Neysabur, s. 238-380. Naci Ma’ruf, bu medreseyi 349/960 tarihi 
itibariyle tespit etmeye çalışır. 
66 Şumeysanî, a.g.e., s. 12. 
67 Bust, Sicistan, Gazne ve Herat arasında bulunan bir şehirdir. 
68 Muhammed Abdulhamid İsa, Tarihu’t-Ta’lim fî’l-Endelüs, Daru’l-Fikri’l-Arabî, 1. Tab, 
1982, s. 274-373; Hasan Şumeysanî, Medarisu Dımaşk fî’l-Asri’l-Eyyubî, Daru’l-Arafi’l-Cedi-
de, 1. Tab, Beyrut, 1983, s. 12; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 26. 
69 Hâkim Nisaburî, Tarihu Neysabur, s. 368; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 
27. 
70 Şumeysanî, a.g.e., s. 12. 
71 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 27. 
72 Beyhakî, Tarihu Beyhakî, s. 213; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 27. 
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Sultanlarla görüşmeyi kabul etmeyerek, evi ile kendisine ait medrese 
arasında ömrünü geçirmiştir73. Bu medresenin söz konusu zatın vefatın-
dan önce mevcut olduğu açıktır. 

6- İbni Rıdvan Medresesi-Nişabur: Hasan b. Davud b. Rıdvan Ebu 
Ali es-Semerkandî (öl. 395/1005), Nişabur’da kendi medresesini 390/ 
1000 yılında kurmuş ve beş yıl burada ders vermiştir74. 

7- Saidiyye Medresesi-Nişabur: Ebu’l-Muzaffer Nasr b. Nasıruddevle 
Sebüktekin (öl. 412/1021), Nişabur’a 390/1000 yılında Vali olarak atan-
dığında burada Saidiyye Medresesini kurmuş, daha sonra Gazne’ye geç-
miş ve orada vefat etmiştir75. 

8- Dekkakiyye Medresesi-Nişabur: Bu medreseyi, Şehit Ebu Ali Ha-
san b. Ali ed-Dekkak, sonradan meşhur bir din bilgini olacak kızı Fat-
ma’nın (d. 391/1001-öl. 411/1020) doğumu üzerine 391/1001 yılında 
yaptırmıştır76. Farisî de, “Tarihu Neysabur” adlı eserinde bu medreseden 
bir vesile ile söz eder77. 

9- İsferayînî Medresesi-Nişabur: Ebu İshak İbrahim b. Muhammed 
b. İbrahim el-İsferayînî (öl. 402/1011), İsferayîn’de doğdu, daha sonra 
Nişabur’a geldiğinde kendisi için önceden eşi bulunmayan büyük bir 
medrese inşa edildi78. Medresenin yukarıda geçen bu zatın ölüm tarihten 
çok daha erken inşa edildiği görülmektedir. 

10- Saidiyye b. Medresesi-Nişabur: Burada öğretim veren müderris Ab-
dullah b. Muhammed b. Amr ez-Ziyadî’den (öl. 402/1011 veya 404/ 1013) 
söz edilirken bu medresenin varlığından haberdar oluyoruz79. Bu medrese-
nin de, müderris ez-Ziyadî’nin ölümünden önce mevcut olduğu gayet açık-
                                                           
73 Hâkim en-Neysaburî, Tarihu Neysabur, 430; Subkî, Tabakat, c. 3, s. 180; Takiyyuddin 
Ebu Amr Osman b. Abdirrahman İbni Salah eş-Şehrezûrî, Tabakatu’l-Fukahai’ş-Şafiî, İstid-
rak: Muhyiddin Ebu Zekeriya Yahya b. Şeref en-Nevevî, Ebu’l-Haccac Yusuf b. Abdirrahman 
el-Mizzî, Tah: Muhyiddin Ali Necib, Daru’l-Beşairi’l-İslam, 1. Tab, Beyrut, 1996, c. 1, s. 189. 
74 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 28. 
75 Şemsuddin Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Zehebî (d. 673/1274-öl. 
748/1347), Tarihu’l-İslam ve Vefayatu’l-Meşahir ve’l-A’lâm, Tah: Ömer Abdusselam Tedmurî, 
Daru’l-Kitabi’l-Arabî, 1. Tab, Beyrut, 1992, c. 41, s. 311; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Niza-
miyye, s. 28. 
76 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 29. 
77 Hafız Ebu’l-Hasan Abdulgafur b. İsmail el-Farisî (öl. 529/1135), Halkatu’l-Ulâ min Tarihi 
Neysabur el-Müntehab mine’s-Siyak, Cemaatu’l-Müderrisin fî’l-Havzati’l-İlmiyye, h. 1403, s. 152. 
78 Hâkim Neysaburî, Tarihu Neysabur, s. 189; İbni Hallikan, Vefayat, c. 1, s. 28; İbnu’l-
İmad Şihabuddin Ebu Ferec Abdulhayy b. Ahmed b. Muhammed el-Akrî ed-Dımaşkî (öl. 
1089/1676), Şezeratu’z-Zeheb fî Ahbari Men Zeheb, Tah: Abdulkadir el-Arnaut, Mahmud el-
Arnaut, Daru İbni Kesir, 1. Tab, Beyrut 1986, c. 5, s. 91; Hayruddin Zirikli, A’lam Kâmusu 
Teracim, Daru’l-İlim li’l-Medayîn, Beyrut, 1984, c. 1, s. 61; Subkî, Tabakat, c. 4, s. 256. Sub-
kî ve İbnu’l-İmad, İsferayînî’nin ölüm tarihini h. 418 olarak verir. Zirikli, İsferayînî’nin vefat 
tarihini h. 402 olarak tespit ederken, Naci Ma’ruf, h. 405 olarak kaydeder. Bkz. Naci Ma’ruf, 
Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 34. Her ne kadar İsferayinî’nin ölüm tarihi farklı olarak tes-
pit edilse bile, Hakim en-Neysaburî, bu medreseden söz eder ve Hakim en-Neysaburî, İsfera-
yinî’den önce vefat etmiştir. Dolayısıyla medresenin varlığı Hakim en-Neysaburî’nin ölümün-
den öncedir. 
79 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 30. 
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tır. Muhtemelen medrese, ismini burada bir müddet sonra ders vermiş olan 
Abdulmelik b. Abdillah b. Said’den (öl. 501/1107) almış olmalıdır. 

11- Ebu Said ez-Zahid Medresesi-Nişabur: Abdulmelik b. Ebi Osman 
Muhammed b. İbrahim en-Neysaburî eş-Şafiî (öl. 404/1013), kendi evinin 
bulunduğu sokakta bu medrese ile birlikte bir de hastahane kurmuştur80. 
Söz konusu medrese, 404/1013 tarihinden önce kurulmuş olmalıdır. 

12- Sehl es-Sa’lukî Medresesi-Nişabur: Ebu Tayyib b. Ebi Sehl es-
Sa’lukî’ye (öl. 404/1013) nisbet edilen bu medresenin81, es-Sa’lukî’nin 
vefat tarihinden önce mevcut olduğu aşikârdır. 

13- Sabunî Medresesi-Nişabur: Kayıtlarda Muhterem b. Fadl’ın 405/ 
1014 tarihinde Nişabur’a gelmesi ve O’nun için Sabunî Medresesinde 
imlâ meclisinin kurulmasından dolayı söz edilir82. O halde Sabunî Med-
resesi, söz konusu tarihten önce kurulmuştur. 

14- Ebu Bekr b. Faruk Medresesi-Nişabur: İbnu’l-İmad el-Hanbelî, 
Nişabur’da İmam Ebu Bekr b. Faruk el-İsfahanî (öl. 405/1012) tarafın-
dan bir medresenin kurulduğundan söz etmektedir. Söz konusu medre-
senin Ebu Bekr b. Faruk’un ölümünden önce kurulmasının kesin olma-
sıyla birlikte, ne zaman kurulduğu belirtilmemektedir83. 

15- Kattan Medresesi-Nişabur: Ebu İshak el-Kattan diye bilinen bu 
zat, İbrahim b. Mahmud b. Hamza el-Malikî’dir (öl. 405/1014). Kendisine 
ait mescit ve medresesi, Kattan Mescidi ve Kattan Medresesi olarak bilinir-
di. Bu zat, Nişabur’da bulunan son Malikî mezhebine bağlı müderristir84. 

16- Bestamî Medresesi-Nişabur: İbrahim b. Muhammed Ebu İshak 
er-Reis el-Bestamî (öl. 405/1014), Nişabur’da “Bağu’d-Dariyîn” denilen 
mahalde ikâmet ederdi. Aynı yerde evi ve Hadis Ehli için kurduğu med-
resesi bulunurdu85. Anlaşılan bir nevi “Daru’l-Hadis” olarak görev yapan 
bu medrese, bu zatın ölüm tarihinden önceki yıllarda yapılmış olmalıdır. 

17- İbni Fürek Medresesi-Nişabur: Muhammed b. Hasan b. Fürek86 
Ebubekir el-İsbehânî (öl. 406/1015), Nişabur’a gelip yerleşmiş, Ebu’l-Hasan 
el-Buşencî’nin Hankah’ında O’na ev ve medrese inşa edilmiştir87. O’nun va-
sıtasıyla bu yörede ilmin bir hayli yayıldığı aynı kaynaklarca ifade edilmiştir. 
                                                           
80 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 32. 
81 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 33. 
82 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 35. 
83 Ali Rıaz, Faithful Education: Madrassahs in South Asia, Rutgers University Pres, London, 
2008, p. 54. 
84 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 36-37. 
85 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 37. 
86 Fürek, aynı zamanda Nişabur’da büyük bir mahallenin adıdır. 
87 Hâkim Neysaburî, Tarihu Neysabur, s. 393; Subkî, Tabakat, c. 4, s. 128; İbni Salah, Ta-
bakat, c. 1, s. 136; İbni Hallikan, Vefayat, c. 4, s. 272; Cemaluddin Abdurrahim el-Usnevî 
(öl. 772/1370), Tabakatu’ş-Şafiîyye, Tah: Kemal Yusuf el-Hun, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Bey-
rut, 1987, c. 2, s. 127; İbnu’l-Imad, Şezeratu’z-Zeheb, c. 5, s. 43; Naci Ma’ruf, Medarisu 
Kable’n-Nizamiyye, s. 38. 
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18- Nasihiyye Medresesi-Nişabur: Bu medreseyi, Fakih Nasihuddevle 
kurduğu için Nasihiyye diye bilinmiştir. Burada ilk olarak Ebu’l-Kasım Ab-
dulvahid b. İsmail İbni Buşencî (öl. 408/1017) ders vermiştir. Bundan dola-
yı medrese söz konusu âlimin ölümünden önce kurulmuştur88. Bu medre-
seden Subkî ve İbni Hallikan da eserlerinde bir vesile ile söz ederler89. 

19- Beyhakî Medresesi-Nişabur: Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bazı 
âlimler, Nizamü’l-Mülk’ün doğumundan önce bu medresenin mevcut ol-
duğunu ifade etmektedirler. Nizamü’l-Mülk, 408/1017 tarihinde doğdu-
ğuna göre, bu medrese söz konusu tarihten önce mevcuttu. Medreseyi, 
Ali b. Hüseyin b. Ali İbni Şeyh el-Muvaffık el-Beyhakî (öl. 414/1023) 
“Seyyar” sokağında kurmuştur. Bu medreseden Farisî (öl. 529/1135), 
Nişabur’un tarihini anlattığı eserinde, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed 
Ebubekir et-Temimî’nin (d. 349/960) 430/1038 tarihinde burada vefat 
etmesi nedeniyle söz eder90. Keza söz konusu medreseden Yakut Hame-
vî91, İbn Adim92 ve İbni Hallikan93 çeşitli vesilelerle söz ederler. 

20- Kuşeyriyye Medresesi-Nişabur: Medrese, Zeynuddin lakabıyla 
anılan Abdulkerim b. Hevzan b. Abdulmelik b. Talha b. Muhammed en-
Neysaburî Ebu’l-Kasın el-Kuşeyrî’ye (d. 386/976-öl. 465/1072) nispet 
edildiği için bu isimle anılmaktadır. Fadl b. Muhammed Fârmezî Ebu Alî 
et-Tusî (öl. 477/1084) küçüklüğünde bu medresede öğrenim görmüştür. 
Fârmezî 405/1014 tarihinde doğduğuna göre, muhtemelen on yaşların-
dayken burada öğrenim görmüş olmalıdır. Dolayısıyla bu da medresenin 
215/1024 tarihinde mevcut olduğu anlamına gelmektedir. Naci Ma’ruf, 
Ebu’l-Kasım Kuşeyrî’nin, Ebu Ali ed-Dekkak’tan sonra Dekkakiyye Med-
resesinde müderrislik yapmasından dolayı, bu medresenin Dekkakiyye 
Medresesi olabileceğini söylemektedir94. 

Oysa çok uzun bir zaman sonra Nişabur tarihini yazan Hafız Ebu’l-
Hasan Abdulgafur b. İsmail el-Farisî (öl. 529/1135), İbrahim b. Muham-
med b. İbrahim Ebu İshak et-Tusî’den (öl. 411/1020) söz ederken O’nun 
Ebu Ali ed-Dekkak’ın sokağında bulunan medresenin yanında ikâmet et-
tiğin bildirmektedir95. Bu durumda Farisî, bu medreseyi Kuşeyrîyye 
Medresesi olarak kaydederdi. Bu da Kuşeyrîyye Medresesinin, Dekkakiy-
ye Medresesinden ayrı bir medrese olduğuna bir işaret olabilir. 
                                                           
88 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 38. 
89 Subkî, Tabakat, c. 6, s. 168; İbni Hallikan, Vefayat, c. 4, s. 291. 
90 Farisî (öl. 529/1135), Tarihi Neysabur, s. 107. 
91 Şihabuddin Ebu Abdillah Yakut b. Abdillah el-Hamevî (öl. 626/1229), Mu’cemu’l-Udeba 
İrşadu’l-Erib ilâ Ma’rifeti’l-Edib, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1. Tab, Beyrut, 1991, c. 1, s. 463, c. 
2, s. 177. 
92 İbn Adim, a.g.e., c. 2, s. 1007. 
93 İbni Hallikan, Vefayat, c. 3, s. 168. Ayrıca bkz. Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, 
s. 40 vd. 
94 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 55. 
95 Farisî, Tarihu Neysabur, s. 152. 
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21- İbni Ebi Tayyib Medresesi-Nişabur: İbni Ebi Tayyib Ali b. Abdil-
lah en-Neysaburî (öl. 458/1066), Nişabur’da doğdu, Nişabur’un bir ka-
sabası olan Sâbzevar’da ikâmet etti. Tüccar Ebu’l-Kasım Ali b. Muham-
med b. Hüseyin b. Amr, Ali b. Abdillah en-Neysaburî adına İsfirîs Mahal-
lesinde 410/1019 yılının Ramazan ayında bir medrese inşa etti96. 

22- Ebu Sadık Medresesi-Nişabur: Sultan Mahmud, 414/1024 yılın-
da Ebu Sadık et-Tebânî için Nişabur’da ilim öğretmesi için Zenbil Dağı’-
nın doruklarında büyük bir medrese yapılması için iradesini beyan eder 
ve söz konusu medrese inşa edilir97. 

23- Hifaf Medresesi-Nişabur: Ebu Nasr Fadlullah b. Vehb el-Makberî 
el-Hasekânî, kendisine ait medresesinde Abdulaziz b. Muhammed Ebu 
Sadık b. Ebi’l-Vefa el-Vaiz el-Feryabî el-Hifaf’tan (öl. 428/1037) ders al-
dığını haber vermektedir98. Medresenin, müderrisin vefatından önce hiz-
met verdiği ortadadır. 

24- el-Bustî Medresesi-Nişabur: Ahmed b. Muhammed b. Ubeydillah 
Ebu Bekir el-Bustî (öl. 429/1038), Nişabur’un önde gelen Şafiî âlimlerin-
dendi. İlim ehli için evinin hemen karşısına “Müseyyeb” sokağının he-
men başında bir medrese inşa etti ve bütün malını buraya vakfetti99. 
Kendisi için Camiu’l-Kadim yakınında bulunan Daru’s-Sünne Sabğî 
Medresesi’nde bir müddet imlâ meclisi icra edilmiştir100. 

25- Ebu Sa’d el-İstirabâzî Medresesi-Nişabur: İsmail b. Ali el-Mü-
sennâ Ebu Sa’d el-İstirabâzî (öl. 440/1048), Nişabur’a gelip yerleşmiş ve 
burada Şafiîler için bir medrese inşa etmiştir101. Bu dönemlerde Herat’ın 
yakınlarında bulunan Buşenc’de bir medresenin varlığından haberdar 
oluyoruz. Ebu Talib Hamza b. Ğadire el-Esedî (öl. 450/1058) adına He-
rat’ın nahiyelerinden biri olan Buşenc102’de bir medrese açılmıştır. Kıftî’-
nin nakillerinden bu medresenin kuruluşunun 443/1051 tarihinde ger-
çekleştiği fark edilmektedir103. Naci Ma’ruf ise, söz konusu zatın vefat ta-
rihini esas alarak kuruluş tarihini 450/1058 yılından önce diye vermek-
tedir104. Biz, Kıftî’nin rivayetini esas almaktayız. 
                                                           
96 Yakut Hamevî, Mu’cemu’l-Udeba, c. 4, s. 140; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, 
s. 45-46. 
97 Beyhakî, Tarihu Beyhakî, s. 226. 
98 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 47. 
99 Farisî, Tarihu Neysabur, s. 112; Subkî, Tabakat, c. 4, s. 80; İbni Salah, Tabakat, c. 2, s. 
719. 
100 Farisî, Tarihu Neysabur, s. 112; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 47. 
101 Subkî, Tabakat, c. 4, s. 293; İbni Salah, Tabakat, c. 2, s. 727; Zehebî, Tarihu’l-İslam, c. 
44, s. 500; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 48. 
102 Buşenc (Fuşenc), Herat’a yakın bir nahiyedir. Taşı ve meyvesi bol olan bir vadide kurul-
muştur. 
103 Cemaluddin Ebu Hasan Ali b. Yusuf el-Kıftî, İnhabu’r-Ruvat Alâ Enbahı’n-Nuhat, Tah: 
Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Mektebetu’l-Asriyye, 1. Tab. Beyrut, 2004, c. 1, s. 371. 
104 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 49. 
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26- Ebu Hasan el-Mettevî Medresesi-Nişabur: Ebu’l-Hasan Ali b. 
Ahmed el-Mettevî (öl. 444/1052) için Nişabur’da bir medrese inşa edil-
miş, buraya yerleşmiş ve ders vermiştir105. Medresenin müderrisin vefat 
tarihinden önce mevcut olduğu açıktır. 

27- Nizamiyye Medresesi-Nişabur: Bu medresenin, Selçuklu veziri 
meşhur Nizamü’l-Mülk tarafından İmamu’l-Harameyn el-Cüveynî için 
kurulduğunu biliyoruz. Cüveynî, Mekke ve Medine’de ders verdikten 
sonra (bunun için İmamu’l-Harameyn unvanını almıştır), Nişabur’a dön-
müş ve kendisi için bu medrese inşa edilmiştir. Nacı Ma’ruf, bu medre-
senin kuruluş tarihini 450/1058 olarak tespit eder, fakat bu tarihi nasıl 
belirlediği pek açık değildir106. 

Abdulmelik b. Abdillah b. Yusuf el-Cüveynî İmamu’l-Harameyn (öl. 
478/1085), kaynakların bildirdiğine göre107, kendisi için kurulan bu 
medresede yaklaşık otuz yıl müderrislik yapmıştır. Her gün kendisine 
yaklaşık üç yüz öğrenci gelirdi108. İmamu’l-Harameyn, 478/1085 yılında 
vefat ettiğine göre, bu medrese 448/1056 yılında kurulmuş olmalıdır. 
Öyleyse bu medrese, Bağdat’taki Nizamiyye Medresesinden yaklaşık on 
bir yıl önce kurulmuştur. Bazıları, Nişabur’da kurulan Nizamiyye Medre-
sesinin Bağdat’taki Nizamiyye Medresesinden beş veya altı yıl önce ku-
rulduğunu ileri sürüyorsa da bu da doğru değildir109. 

Nizamü’l-Mülk, bizzat kendisi de kurduğu bu medreseye gelerek Mu-
hammed b. Ahmed Ubeydullah el-Hafsî Ebu Sehl el-Mervezî’yi (öl. 
465/1072) buraya davet etmiş ve O’ndan İmam Buharî’nin Sahihini 
okumuştur110. Keza Nizamü’l-Mülk, Nahiv ve Kelam ilimlerinde çok meş-
hur olan Ebu’l-Kasım el-Huzelî Yusuf b. Ali b. Cubbare el-Buskerî’yi (öl. 
465/1072) de bu medreseye göndermiş, söz konusu zat 458/1066 yılın-
da medresede hazır bulunmuş ve ölünceye kadar burada ders vermiştir. 
Kuşeyrî Risalesi’nin meşhur müellifi el-Kuşeyrî, nahiv konularında takıl-
dığı meseleleri O’na sormuş ve kendisinden çokça istifade etmiştir111. 

Şemsu’l-İslam Ali b. Muhammed b. Ali Ebu Hasan et-Taberî İlkiyâ el-
Herrâsî’nin (d. 450/1058-öl. 504/1110), Nişabur Nizamiyye Medresesin-
                                                           
105 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 48. 
106 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 49. 
107 Subkî, Tabakat, c. 5, s. 169-171; İbni Hallikan, Vefayat, c. 3, s. 168; Hafız Muhibuddin 
Ebu Abdillah Muhammed b. Mahmud b. Hasan İbnu’n-Neccar (öl. 643/1245), Zeylu Tarihi 
Bağdad, Tah: Kayser Ferah, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, Ts., c. 16, s. 86. 
108 İbnu’n-Neccar, Zeyl, c. 16, s. 86. 
109 Richard W. Bulliet, Local Politics in Eastern Iran Under The Ghazvanids and Seljuks, Ira-
nian Studies, Vol. XI, USA, 1978, p. 51. 
110 Farisi, Tarihu Neysabur, s. 65. 
111 Şemsuddin Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Zehebî (d. 673/1274-öl. 
748/1347), Ma’rifetu’l-Kurrâi’l-Kibar Alâ’t-Tabakati ve’l-Asâr, Tah: Muhammed Seyyid Ca-
ru’l-Hak, Daru’l-Kutubi’l-Hadise, Mısır, Ts., c. 1, s. 349; Yakut Hamevî, Mu’cemu’l-Udeba, c. 
5, s. 650. 
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de ders gördüğü ve bu medresede yetmiş basamaklı bir merdivenden 
inip çıkarken her basamakta durup yedi kez hadis dersini ezberleyip 
müzakere yaptığı anlatılır.  

Keza İlkiyâ el-Herrasî, daha önce ders gördüğü Nişabur’daki Serhenk 
Medresesi’nde de, yetmiş basamaklı bir su kanalı olduğunu ve her basa-
makta durup dersini ezberlediğini, bunu hem inişte ve hem de çıkışta 
tekrar ettiğini anlatır112. 

Nişabur’daki medreselerin içinde en büyük şöhreti bu medrese yaka-
lamıştır. İslam tarihinde isimlerinden söz edilen pek çok ünlü İslam âli-
mi burada ders vermiştir. Onlardan birkaçı şunlardır113: İmamu’l-Hara-
meyn el-Cüveynî ve oğlu Ebu’l-Kasım Muzaffer, Abdurrahman b. Mansur 
b. Ramiş, Ebu Sehl el-Mervezî, Ebu Sa’d el-Havarî, Ebu İshak eş-Şirazî, 
Ebu’l-Kasım İsmail el-Cürcanî, Ebu’l-Kasım en-Nevvekanî, Ebu Cafer et-
Tıbsî, Ebu Bekr eş-Şirazî, Ebu’l-Kasım el-Huzelî, Ebu Nasr er-Raşî, Ha-
san es-Semerkandî, Ali b. Sehl, Abdulvahid b. Abdilkerim el-Kuşeyrî, 
meşhur Ebu Hamid İmam Gazalî, İbni İlkiyâ el-Herrasî, Ebu’l-Kasım el-
Ensarî, Ebu Sa’d es-Sem’anî et-Temimî, Ebu’l-Me’alî el-Verkanî, Ebu’l-
Me’alî el-Havafî, Kutbuddin en-Neysaburî, Muhammed b. Yahya en-Ney-
saburî ve Ebu’l-Mehasin et-Tusî. 

Nizamü’l-Mülk, bu medresenin dışında Nişabur’da çok meşhur olan 
bir Hastane ve bir de Rasathane (Gözlemevi) kurmuştur114. 

28- Ebu Sa’d el-Mustevfî Medresesi-Nişabur: Ebu Sa’d el-Mustevfî 
tarafından kurulan bu medresenin Nişabur Nizamiyye Medresesinin ku-
rulduğu yıl olan 450/1058’de inşa edildiği tahmin edilmektedir115. 

29- Bişekî Medresesi-Nişabur: Abdurrahman b. Muhammed el-Bişe-
kî (öl. 453/1061), kendisi ve arkadaşları için Nişabur’da bu medreseyi 
kurmuştur. Bişekî, bu medresede hem öğretimde bulunur, hem de mü-
nazara meclisleri düzenlerdi116. 

30- Meştî Medresesi-Nişabur: Bu medreseden kaynaklar Meştiyye 
veya Meştebiyye diye de söz ederler. Burada müderrislik yapan Ahmed b. 
İbrahim b. Musa Ebu Sa’d el-Mûkrî eş-Şâmâtî (öl. 454/1062) vasıtasıyla 
haberdar oluyoruz117. İbni Salah da, Mübarek b. Muhammed b. Ubeydil-
lah Ebu Hüseyin İbni Sevâdî el-Vasıtî’nin (d. 405/1014-öl. 492/1099) bu 
medresede ders verdiğini naklederken, medresenin adından Meştebiyye 
                                                           
112 Subkî, Tabakat, c. 7, s. 232; İbnu’l-Cevzî, Muntazam, c. 8, s. 122. 
113 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 50. 
114 Subkî, Tabakat, c. 4, s. 313; Said Amir Arjomand, “The Law Agency and Policy in Medie-
val Islamic Society: Development of The Enstitutions of Learning From The Tenth to The Fif-
teenth Century”, Comperative Studies in Society and History, Vol. 41, No: 2, (Apr. 1999), p. 
269. 
115 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 60. 
116 Yakut Hamevî, Mu’cemu’l-Udeba, c. 2, s. 210. 
117 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 50. 
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diye söz eder118. Farisî de söz konusu medreseyi Meştî Medresesi olarak 
anar119. 

31- Suyurî Medresesi-Nişabur: Medreseden, Ahmed b. Muhammed 
İmam Ebu’l-Abbas eş-Şekânî el-Hasanevî’nin (öl. 458/1066) burada ika-
met etmesi hasebiyle öğreniyoruz120. Farisî, bu medresenin Nişabur’da 
“Babu Uzre” denilen yerde olduğunu bildirmektedir121. 

Buraya kadar yaklaşık otuz medresenin Bağdat Nizamiyye Medrese-
si’nin kuruluşundan önce Nişabur’da mevcut olduğunu, eğitim ve öğre-
tim için faaliyette bulunduğunu ortaya koymuş bulunmaktayız. Söz ko-
nusu medreseler, İslam medeniyetinin kuruluşuna öncülük eden eğitim 
kurumlarıdır. Zira bu medreseler, örgün eğitim ve öğretimin üst düzeyde 
verildiği ilk İslam üniversitelerini temsil etmektedirler. Bu medreselerle 
başlayan ve gelişen eğitim öğretim tecrübesi, yıllarca önemli şahsiyetle-
rin yetişmesinde ve İslam düşünce geleneğinin şekillenmesinde rol oyna-
yan Bağdat Nizamiyye Medresesi’nin kuruluşuna da öncülük etmiştir. 

b- Bağdat Nizamiyye Medresesi ile Yakın Dönemde Kurulan  
    Medreseler 

Yukarıda aktardığımız medreselerin tamamı tarih itibariyle Bağdat 
Nizamiyye Medresesi’nden önce kurulmuş medreselerdir. Çoğu medrese-
nin varlığından orada ders veren müderrislerin hayat hikâyelerinden do-
layı haberdar olduğumuzdan, söz konusu müderrislerin ölüm tarihleri, 
medreselerin açılış tarihlerinin hemen öncesine işaret etmektedirler. Ay-
nı minval üzere Nizamiyye Medresesi ile yakın tarihte açılmış olan med-
reseler ise şunlardır: 

1- Sandalî Medresesi-Nişabur: Bu medrese, Nişabur’da Hanefi fıkhı 
öğreten medreselerden biridir. Medreseyi, İmam Zahid Ebu Hasan (öl. 
484/1091) kurmuştur. İbrahim b. Muhammed Ebu İshak ed-Dihistanî 
460/1067 küsur yılında bu medresede öğrenim gördüğüne göre, söz ko-
nusu tarihten önce bu medrese kurulmuş bulunmaktadır. İbrahim b. 
Muhammed ed-Dihistanî, sonradan bu medreseye müderris olarak da 
atanmıştır122. 

Keza bu medresenin kurulduğu tarihlere yakın dönemde, Tus şehrin-
de Irakî Medresesinin mevcut olduğunu görüyoruz. Bu medreseyi, Irakî 
diye bilinen Kadı Ebu Ali Muhammed b. İsmail b. Muhammed et-Tusî 
(öl.459/1067) kurmuştur123. Bu medresenin Bağdat’taki Nizamiyye Med-
resesinden önce kurulma ihtimali de mevcuttur. 
                                                           
118 İbni Salah, Tabakat, c. 2, s. 833. 
119 Farisî, Tarihu Neysabur, 63. 
120 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 52. 
121 Farisî, Tarihu Neysabur, 52. 
122 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 54. 
123 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 54. 
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2- Serracîn Medresesi-Nişabur: Ebu’l-Ferec Muhammed b. Ali b. Hı-
zır el-Handecanî, 463/1071 tarihinde Nişabur’a gelmiş ve bu medrese 
kalmıştır124. O halde bu medrese, Ebu’l-Ferec el-Handecanî’nin Nişa-
bur’a gelişinden çok önceleri mevcuttu. Bu tarihlerde Şerefuddin Ebu 
Sa’d Muhammed b. Mansur el-Hevarizmî (öl. 464/1072) de Merv’de bir 
medrese kurmuş ve buraya çok nefis kitaplar vakfetmiş bulunuyordu125. 

c- Nizamiyye Medresesinden Sonra Kurulan Medreseler 

Nişabur şehrinde, Bağdat Nizamiyye Medresesinin kuruluşundan 
sonraki tarihlerde açılmış pek çok medrese bulunmaktadır. Bunlardan 
hicri 500/1106 yılına kadar kurulanlardan tespit edebildiklerimizden 
bazılarını aşağıda zikredeceğiz. 

1- Şehhamî Medresesi-Nişabur: Bu medresenin varlığından, kitaplar 
Mes’ud b. Ebi Bekir b. Ahmed Ebu’l-Kasım el-Herevî el-Ensarî’nin hayat 
hikâyesini aktarırken haber veriyorlar. Bu zat, 470/1077 yılında Şehha-
mî Medresesinde aniden vefat etmiştir126. O halde bu medrese söz konu-
su tarihten çok önce kurulmuş demektir. Bu dönemde İsfehan’da da is-
mini ve kime nispet edildiğini bilemediğimiz çok büyük bir medrese ku-
rulmuştur. Sultan Alparslan’ın oğlu Melikşah vefat ettiğinde (öl. 485/ 
1092) cenazesi İsfehan’da bulunan Şafiî ve Hanefilere tahsis edilmiş mu-
azzam büyüklükteki bu medreseye defnedilmiştir127. Keza Melikşah’ın 
oğlu Sultan Muhammed (öl. 511/1117) vefat ettiğinde, aynı medreseye 
gömülmüştür128. 

2- Şatibiyye Medresesi-Nişabur: Bu medreseden, Mübarek b. Mu-
hammed b. Ubeydullah Ebu Hasan b. Sevâdî’nin (492/1099) bu medre-
sede ders vermesi vesilesiyle haberdar oluyoruz129. Nişabur’daki bu med-
reseden başka, aynı yıl vefat eden Aslan Han da, Buhara’da Babu’s-Sağir 
veya Dervazeçe mahallesi denilen yerde özel hamamı olan bir saray yap-
tırmış, daha sonra bu sarayı medreseye dönüştürmüş ve hamamı da 
medreseye eklemiştir130. 

3- Amîdiyye Medresesi-Nişabur: Amidu’l-Horasan olarak bilinen 
Muhammed b. Mansur b. Nevevî (öl. 494/1101), Nişabur’da bir medrese 
kurmuştur ve türbesi de buradadır. Bu zat, aynı zamanda Merv şehrinde 
de bir başka medrese kurmuş, buradaki medreseyi Ebubekir b. Ebi’l-
Muzaffer es-Sem’anî ve çocuklarına vakfetmiştir131. Muhammed b. Man-
                                                           
124 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 55. 
125 İbnu’l-Cevzî, Muntazam, c. 12, s. 72; İbni Hallikan, Vefayat, c. 5, s. 41. 
126 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 59-60. 
127 İbni Hallikan, Vefayat, c. 5, s. 288. 
128 Zehebî, İber, c. 2, s. 397. 
129 Subkî, Tabakat, c. 5, s. 311. 
130 Nerşehî, Tarihu Buhara, s. 51; Sayılı, Higher Education, s. 35. 
131 İbnu’l-Cevzî, Muntazam, c. 17, s. 72-73; İbni Kesir, Bidaye, c. 12, s. 172. 
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sur b. Nevevî’nin oğlu Abdulkerim b. Muhammed b. Mensur es-Sem’anî 
(öl. 562/1167), Merv’de babasının kurduğu bu medresede ders vermiştir. 
Kaynaklar, bu medreseden söz ederken “Amîdiyye Medresesi” olarak 
isimlendirirler132. 

Nişabur’da kurulan diğer medreselerin isimlerini zikretmeden önce, 
önemli gördüğümüz ve Sincar’da kurulmuş bir medreseden de söz etmek 
istiyoruz. İmaduddin lakaplı Zengî b. Mevdûd Ak Sungur (öl. 594/1198), 
Hanefilere olan aşırı sempatisi ve Şafiîlere karşı olan taassubu nedeniyle 
Sincar’da Ak Sungur Medresesini kurmuş, burada hem ders verenlerin 
hem de görev alan her türlü çalışanın Hanefi mezhebinden olması ve as-
la Şafiîlerden olmamasını şart koşmuştur133. Bu zat, söz konusu medre-
senin dışında Şiraz’da bir hastane ve Nusaybin’de de Hanefiler için bir 
medrese kurmuştur134. 

4- Salim en-Neysaburî Medresesi-Nişabur: Salim en-Neysaburî tara-
fından 496/1103 tarihinden önce kurulmuştur135. 

5- Cacermî Medresesi-Nişabur: Bu medresenin 497/1104 yılından 
önce kurulduğu sanılmaktadır136. Maalesef bu medresenin kurucusu ile 
ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 

Bütün bunlarla beraber günümüze yalnızca 480/1087 yılında yapıl-
mış olan Horasan Hargirt Medresesinden izler kalmıştır. Bu medresenin 
güney eyvanı ile ikinci bir eyvanının bir kısmı ayakta kalabilmiştir. Kufi 
yazıyla yazılmış yazıların bir bölümü de günümüze kadar kalmayı başar-
mıştır137. Nişabur’da 1935-1940 yıllarında yapılan ve 1947 yılında tek-
rarlanan kazılarda kesin olmamakla beraber Tahiri Hükümdarı Abdullah 
b. Tahir döneminde kurulduğu tahmin edilen bir medresenin kalıntıları-
na ulaşılmıştır138. Bazı arkeologların Tepe Medresesi olarak adlandırdık-
ları yapı ile ilgili kazılar ilgi çekicidir139. Miladi 9. yüzyıla ait olduğu sanı-
lan bu medrese kalıntılarının, kanaatimizce Nişabur’daki Nizamiyye 
Medresesi’ne ait olma ihtimali yüksektir. Zira söz konusu tarihlerde Ni-
şabur’da Tepe Medresesi diye bir medreseye rastlayamadık. Nişabur Ni-
zamiyye Medresesi’ne yetmiş basamaklı bir merdivenden çıkıldığı hatırla-
nırsa böyle yüksek yerdeki bir medresenin iddiamızı doğrulaması çok 
daha muhtemeldir. 
                                                           
132 Subkî, Tabakat, c. 7, s. 182. 
133 İbni Hallikan, Vefayat, c. 2, s. 331; İbni Kesir, Bidaye, c. 13, s. 18. 
134 İbnu’l-Adim, Tarihu Haleb, c. 8, s. 3864. 
135 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 60. 
136 Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 60. 
137 Ödekan, Türk Tarihi, c. 1, s. 397. 
138 Digital Library, Madrasa Complex and Residences at Nishapur: www.archnet.orglibrarysitesone-
site.jspsite_id=15141; The Art of Nishapur: http://www.metmuseum.org/toah/hd/nish/hd_nish.htm; 
The Circle of Ancient Iranian Studies, 28 October 2005. 
139 Western Asia, Excavated at The Tepe Madraseh, Nishapur: 
       http://www.metmuseum.org/education/er_photo_lib.asp 

55



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

Hicri 500 yılına kadar Nişabur’da mevcut olduğunu tespit edebildiği-
miz medreseler bunlardan ibarettir. Elbette Nişabur’da yukarıda makale-
mizi sınırladığımız tarihle birlikte ilmi hayat ile ilim ve kültürü yaşatan 
kurumların inşa edilmesi sona ermiş değildir. Nişabur, belli bir tarihten 
sonra eski günlerindeki ilmi canlılığı bir daha yakalamasa bile, ilmi ha-
yat ve kurumlar yaşamaya devam etmişlerdir. 

d- Nişabur’daki Daru’l-Hadisler 

İslam dünyasında Daru’l-Hadis olarak bilinen ve çoğunlukla Hadis il-
minin öğretimine tahsis edilen medreselerin, fıkıh medreselerinden he-
men sonra ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Muhtemelen Hadis ilminin 
kendi içinde farklı dallara ayrılmasının bu ilmin ayrı medreselerde özel 
olarak öğrenilmesini gerekli kılmıştır. Genellikle Hadis ilminin öğretimi-
ne ayrılmış olan bu medreseler Daru’l-Hadis olarak bilinirken, Nişabur 
ve civar bölgelerde ilk dönemlerde bu tür Hadis öğretimine tahsis edilmiş 
medreseler “Daru’s-Sünne” olarak anılmışlardır. Her ne kadar George 
Makdisi, Daru’s-Sünne, teriminin daha sonra ortaya çıkan Daru’l-Hadis-
lerle karıştırılmaması gerektiğini, Daru’s-Sünne’nin daha ziyade Daru’l-
İlim müessesine karşı bir muhalefeti çağrıştırdığını, zira sünnet terimi, 
Daru’l-İlim’deki “yabancı ilimler”in aksine “meşru ilimler”i ifade ettiğini140 
iddia ediyorsa da bu görüş doğru değildir. Aşağıda görüleceği üzere Da-
ru’s-Sünne kavramının Hadis ilminin öğretildiği müstakil eğitim kurum-
ları olan ve Hadis öğretimine ayrılmış medreseleri ifade ettiği görülecek-
tir. 

İslam âleminde ilk kurulan Daru’l-Hadis’in Nurettin Zengi’nin Şam’da 
kurduğu Nuriyye Daru’l-Hadis’i141, ikincisinin ise Muhammed b. Ebi 
Bekr b. Eyyüb b. Şazî Ebu’l-Muzaffer Sultan Melik el-Kâmil’in (d. 
575/1179-öl. 635/1237) Kahire’de 621/1224 yılında kurduğu Kâmiliyye 
Daru’l-Hadis’i olduğu bazı âlimler tarafından tespit edilmektedir142. Her 
ne kadar İslam tarihi açısından önemli bazı kaynaklarımızda bu bilgi 
geçse bile, incelediğimiz başka kaynaklarda çok daha önceki tarihlerde 
Hadis ilmine ve ehline tahsis edilmiş özel kurumların varlığını tespit et-
miş bulunmaktayız. 
                                                           
140 George Makdisi, Orta Çağda Yüksek Öğretim, s. 438. 
141 Makdisî, Ravdateyn, s. 15; Suyutî, Hüsnü’l-Muhadara, c. 2, s. 262; Mahmud Ebu’l-Fe-
rec Hatib el-Hasanî, Daru’s-Sünne: Daru’l-Hadisi’n-Nuriyye bî Dımaşk Tarihuhâ ve Teracimu 
Şuyuhihâ, Daru’l-Beşair, 1. Tab, Şam, 2002, s. 25. 
142 İbni Salah, Tabakat, c. 2, s. 845; İbni Hallikan, Vefayat, c. 5, s. 81; Makrizî, Hitat, c. 2, 
s. 219-228; İbni Kesir, Bidaye, c. 13, s. 112; Suyutî, Buğye, c. 2, s. 218; Suyutî, Hüsnü’l-
Muhadara, c. 2, s. 33; Celaluddin Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Suyutî (öl. 911/1505), Tari-
hu’l-Hulefâ, Mektebetu’s-Saade, 1. Tab, Mısır, 1952, s. 457; Ahmed b. Ebi Ubeyk b. Abdillah 
İbni Dimyatî (öl. 749), el-Müstefâd min Zeyli Tarihi Bağdad, Tah: Kayser Ebu Farah, Daru’l-
Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, Ts., c. 19, s. 208. Bu kurum için ayrıca bkz: Subkî, Tabakat, c. 8, 
s. 44-260; İbni Kesir, Bidaye, c. 8, s. 328; İbni Receb Zeynüddin Ebu’l-Ferec Abdurrahman 
b. Şihabuddin, Zeyl Alâ Tabakati’l-Henabile, Daru’l-Ma’rife, Beyrut, Ts., c. 4, s. 461. 
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Yaptığımız araştırmalardan anlaşıldığına göre, Medreselerin ortaya 
çıkmasına öncülük etmiş Nişabur ve çevresi, Daru’l-Hadislerde de aynı 
öncülüğü üstlenmiş görünmektedir. Bunun bir tek istisnası Affan b. Sü-
leyman İbni Eyyüb Ebu Hasan (öl. 324/936) adlı bir tüccarın Mısır’da 
inşa ettiği evini hadis ehline vakfetmesidir143. Bu evin hadis ehline tahsi-
si, Nişabur dolaylarında erken dönemde ortaya çıkan Daru’s-Sünne ile 
aynı dönemlerdedir. 

Nişabur’da 335/946 yılında Hafız el-Hâkim en-Neysaburî’nin (d. 321/ 
933-öl. 405/1014), “Hacib b. Ahmed Ebu Muhammed et-Tusî ile birlikte 
Ebu Abbas’ın Hadis imlâ dersini bitirmesinden sonra Daru’s-Sünne’de ha-
zır bulunduk” şeklindeki naklinden söz konusu Daru’s-Sünne’den haber-
dar oluyoruz144. Bu Daru’s-Sünne ile ilgili karşılaştığımız ilk bilgidir ve 
aynı zamanda Hadis öğretimi ile ilgili Nişabur’da mevcut olan ilk kurum-
dur. Hafız el-Hâkim en-Neysaburî, kendisinin de hazır bulunduğu Da-
ru’s-Sünne’de Ahmed b. Muhammed b. Ahmed Ebu’l-Abbas b. Ebi Hüse-
yin es-Sandukî en-Neysaburî (öl. 380/990) için bir ilim meclisinin yapıl-
dığını es-Sandukî’nin burada otuz yıldan fazla Hadis rivayet ettiğini ak-
tarmaktadır145. Es-Sandukî’nin, öl. 380/990 yılında vefat ettiği bilindiği-
ne ve burada yaklaşık otuz yıl Hadis ilmini rivayetle meşgul olduğuna 
göre, Nişabur’daki bu ilk Daru’s-Sünne 350/960 tarihinde mevcut oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Keza bu Daru’s-Sünne’de İbrahim b. Ahmed Ebu İs-
hak el-Verrak için 362/973 yılında halkın da hazır bulunduğu bir Hadis 
meclisi kurulmuştu. Aynı şekilde Ahmed b. Muhammed b. Cafer Ebu 
Hüseyin el-Buheyrî en-Neysaburî (öl. 378/988) için bir ilim meclisinin 
yine bizzat hafız el-Hâkim en-Neysaburî tarafından burada icra edildiğini 
okuyoruz146. 

Keza Hafız el-Hâkim en-Neysaburî, yukarıda sözünü ettiği Ebu Ab-
bas’ın kardeşi Muhammed b. Ahmed b. Muhammed et-Temimî Ebu Ca-
fer es-Suleytî en-Neysaburî’nin 381/991 yılında vefatından haber verir-
ken, Ebu Abbas’ın bizzat kardeşinin cenaze namazını kıldığını ve Ebu 
Cafer es-Suleytî’nin Hadis ehli için kurulmuş medresenin yanındaki tür-
besine gömüldüğünü söylerken147, muhtemelen yukarıda söz ettiğimiz 
Daru’s-Sünne’den bahsetmektedir. 

Buraya kadar aktardığımız bilgilerden Daru’s-Sünne denilen kurum-
ların, bir medrese olduğu açıkça anlaşılmış olmaktadır. Dolayısıyla Geor-
ge Makdisi’nin, Daru’s-Sünne ile ilgili yukarıda işaret ettiğimiz iddiasının 
yersiz olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ahmed b. Muhammed b. Ubey-
                                                           
143 İbni Kesir, Bidaye, c. 11, s. 199. 
144 Hâkim en-Neysaburî, Tarihu Neysabur, s. 244. 
145 Hâkim en-Neysaburî, Tarihu Neysabur, s. 156. 
146 Hâkim en-Neysaburî, Tarihu Neysabur, s. 162. 
147 Hâkim en-Neysaburî, Tarihu Neysabur, s. 366. 
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dillah Ebu Bekir el-Bustî’nin (öl. 429/1038), Daru’s-Sünne Sabğî Medre-
sesinde Hadis imla ettiği bildirilmektedir148. Bu bilgi de, açıkça Daru’s-
Sünne denilen kurumun medrese olduğunu ortaya koymaktadır. 

İslam âleminin birer ilim ve kültür merkezleri olan diğer önemli şehir-
lerinde Hadis ilmi için müstakil öğretim müesseselerinin kurulması, 
medreselerde olduğu gibi çok gecikmiş değildir. Nişabur’da Daru’s-Sün-
nelerin ortaya çıkışından çok yakın bir zamanda diğer önemli ilim mer-
kezlerinde Hadis ehli için kurumların bağışlandığını ve inşa edildiğini 
görmekteyiz. Söz gelimi Da’lec b. Ahmed b. Da’lec b. Abdirrahman Ebu 
Muhammed es-Sicistanî (öl. 351/962), Sadakayı Cariye olarak pek çok 
vakıf kurmakla meşhur olan bir zattı. Bu zat, Bağdat, Mekke ve Sicis-
tan’da yaptırdığı binaları Hadis ehline vakfetmiştir149.  

Bu tür kurumların yanında, çoğu kez âlimler kendi evlerinde de 
Hadis dersleri verirlerdi. Nişabur’da Ebu Abdillah el-Müzekkî Mu-
hammed b. İbrahim b. Muhammed’in (öl. 427/1036) evi, Hadis öğre-
timinin burada çokça yapılmasından dolayı “Beytü’l-Hadis” olarak 
bilinirdi150. 

Bütün bunlarla birlikte İbni Sem’an olarak bilinen Muhammed b. 
Muhammed b. Sem’an el-Hayrî Ebu Mansur el-Müzekkir en-Neysaburî 
(öl. 382/992), Nişabur şehrinde bir Daru’s-Sünne kurmuştur. Bu şehir-
de bulunan İslam âlimleri de, O’nun bu jestine karşılık burada kendisi 
için bir müzakere meclisi tertip etmişlerdir151. 

Daru’s-Sünneler denilen bu kurumlar sadece Nişabur’da kurulmuş 
müesseseler değildi. Keza bu dönemde Nişabur’a yakın bölgelerde bulu-
nan Cürcan’da 410/1019 yılında bir Daru’l-Hadis152 ile, Herat’ta 411/ 
1020 yıllarında mevcut olan bir başka Daru’l-Hadis’in153 varlığından ha-
berdarız. 

İslam âleminde Daru’l-Hadislerle birlikte bir müddet sonra Daru’l-
Kur’ân denilen ve Kur’ân öğretiminin esas alındığı yeni kurumların zu-
hur etmeye başladığını görmekteyiz. İlk Daru’l-Kur’ân’lardan biri, Reşâ 
b. Nazif b. Maşallah Ebu’l-Mehasin ed-Dımışkî (d. 370/980- öl. 444/ 
1052) tarafından Şam’da kurulurken154, araştırmaya esas aldığımız dö-
nemlerde bu tür kurumların Nişabur ve civarında mevcut olmadığını 
müşahede ediyoruz. 
                                                           
148 Farisî, Tarihu Neysabur, s. 112. 
149 Hatib Bağdadî, Tarihu Bağdad, c. 8, s. 387; İbni Kesir, Bidaye, c. 11, s. 257. 
150 Farisî, Tarihu Neysabur, s. 26. 
151 Hâkim en-Neysaburî, Tarihu Neysabur, s. 475. 
152 Beyhakî, Tarihu Beyhak, s. 90. 
153 Beyhakî, Tarihu Beyhak, s. 133. 
154 Şemsuddin Ebu’l-Hayr Muhammed b. Muhammed İbnu’l-Cezerî, Gayetu’n-Nihaye fî Ta-
bakati’l-Kurrâ, Nşr: G. Bergstraesser, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 3. Tab, Beyrut, 1982, c. 1, s. 
284. 
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Sonuç 

Müslümanlar, Nişabur ve civarına hâkim olduklarında, çeşitli maden 
ve tarım ürünleri bakımından çok zengin bir beldeye sahip oldular. Müs-
lümanlar, Nişabur ve çevresinde mevcut olan bu zenginliğe, ilk defa orta-
ya koydukları ve geliştirdikleri medrese türü ilmi kurumlarla ayrı bir 
zenginlik kattılar. Zaten öteden beri tabii zenginliklerle birlikte, yerli hal-
kın ürettikleri ticari ürünlere sahip olmasıyla dikkat çeken bir belde olan 
Nişabur, İslam’ın bu bölgeye hâkim olmasından sonra ortaya çıkan ilmi 
kurumlarla da ayrı bir cazibe merkezi olmaya başladı. 

İlim öğrenmek isteyen öğrencilerin uğrak yeri haline gelen Nişabur, 
gerçek anlamda bir üniversiteler şehri halini almıştı. Bağdat Nizamiyye 
Medresesi’nin kurulmasından önce bu şehirde otuz civarında medrese-
nin öğretime hizmet etmeye devam ettiklerini bilmek, tek başına bu şeh-
rin bir medeniyeti inşa etmenin ilk adımlarını atmaya zemin oluşturabi-
leceğini düşündürmektir. Çünkü çok iyi biliyoruz ki medeniyetler, bilim 
ve sanatın inşa ettiği köklü bir kültürün temelleri üzerinde yükselir. İlim 
ve sanat ise, eğitim kurumlarında bir gergef gibi işlenerek medeniyet 
harcına katılır. Bu bakımdan Nişabur şehri ve sahip olduğu eğitim ku-
rumları (medreseler), İslam medeniyetinin ilk harcını oluşturmakla 
övünmeyi hak etmektedir. 

Burada kurulan medreseler, yüzyıllar boyu İslam kültür ve düşün-
cesinin taşıyıcısı olan gelişmiş diğer eğitim kurumlarının ilk müjdecile-
ridir. Her ne kadar Nişabur ilim merkezi olma özelliğini birkaç asır bo-
yunca devam ettirememiş ise de, bu beldenin İslam dünyasının ilk üni-
versiteleri olan medreseleri ortaya çıkarmak ve geliştirmekle çok önemli 
bir işlev gördüğü inkâr edilemez. Bu nedenle Horasan bölgesinde inşa 
edilen medreselerle birlikte başlayan süreç, bu kurumların en parlak 
dönemi olduğu ifade edilmiştir. Ali Rıaz, miladi X. yüzyıl ile XIV. yüzyıl 
arasındaki gelişimi medreseler için “altın çağ” olarak nitelendirmekte-
dir155.  

Keza İslâm âleminin en esaslı ve önemli medresesi olan, sonraki asır-
lara damgasını vuran Bağdat Nizamiyye Medresesi’ni ilmi yönden besle-
yen âlimlerin çoğu da, Nişabur ve çevresinde yetişen ilim ehlidir. Başta 
Bağdat’ta kendisi için Nizamiyye Medresesi’nin kurulan İbrahim b. Ali b. 
Yusuf Ebu İshak eş-Şirazî (öl. 476/1083)156 olmak üzere, Ali b. Ebi Ya’lâ 
Ebu’l-Kasım ed-Debusî (öl. 482/1089)157, Ebu Abdillah et-Taberî (483/ 
1090 yılında Bağdat Nizamiyye Medresesi’nde göreve başlamıştır), Ebu 
Muhammed Abdulvahhab eş-Şirazî158, meşhur İmam Gazalî ve kardeşi 
                                                           
155 Ali Rıaz, a.g.e., s. 56. 
156 İbni Dimyatî, Müstefad, c. 19, s. 43; Naci Ma’ruf, Medarisu Kable’n-Nizamiyye, s. 31. 
157 İbnu’l-Cevzî, Muntazam, c. 16, s. 285.  
158 İbnu’l-Cevzî, Muntazam, c. 16, s. 289. 
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Ebu’l-Futuh Ahmed b. Muhammed el-Gazalî (öl. 520/1126)159, İlkiyâ el-
Herasî Ebu Hasan Ali b. Muhammed b. Ali et-Taberî (öl. 504)160, bu zatın 
oğlu İbni İlkiyâ Ebu’l-Kasım el-Ensarî, Ebu’l Feth Es’ad b. Ebi Nasr İbni 
Ebi’l-Fadlel-Mihenî (öl. 527/1133)161, Ali b. Muhammed b. Ahmed Ebu 
Hayan et-Tevhidî (öl. 540/1145)162 ve Abdulmülk b. Ali et-Taberî Ebu’l-
Me’alî b. İlkiyâ Ebi Hasan (öl. 567/1171)163 gibi alimler, Nişabur ve yöre-
sinde yetişip kuruluşundan itibaren Bağdat Nizamiyye Medresesi’nde 
ders vererek burayı ilmi yönden besleyen kişilerdir. 

Nişabur yöresinde kurulan bu ilmi kurumlar, başta çeşitli illerde ku-
rulmuş “Nizamiyye” medreseleri olmak üzere daha sonra kurulacak bü-
tün medreselere hem fiziki yapı itibariyle, hem de muhtevasıyla birer ör-
neklik teşkil etmiştir. İlim ehli burada gördükleri tecrübeyi, diğer İslam 
beldelerinde de yaşatmak istemişlerdir. Burada inşa edilen medreseler, 
öncü oldukları Bağdat, Şam, Kahire ve Endülüs’teki medreselerin geliş-
melerinden bağımsız olarak bulundukları bölgede ilim ehline mütevazı 
bir şekilde hizmetlerine devam etmişlerdir. 

Böylece bu yörede kurulan ilk medreseden yaklaşık 165 yıl sonra İs-
lam hilafetinin başkenti olan Bağdat’ta tam teşekküllü ve devlet destekli, 
adeta ilim açısından bir cazibe merkezi olan Nizamiyye Medresesi 459/ 
1067 yılında inşa edilmiştir. Bu medresenin kuruluşundan üç yıl sonra 
462/1096 yılında Yusuf b. Taşfîn Fas’ta ilk medrese olan Murabittîn 
Medresesini inşa etmiştir164. Yaklaşık bir asır sonra Arap Yarımadasının 
güneyine kadar medreselerin yayıldığını görmekteyiz. Nitekim Yemen’de 
ilk medrese 550/1155 yılında ortaya çıkmaktadır165. İslâm’ın yayılışına 
kaynaklık eden Mekke’de ise ilk medresenin 571/1175 yılında el-Afif Ab-
dullah b. Muhammed el-Arsufî (öl. 593/1196-97) tarafından kurulan Ar-
sufî Medresesi166 olduğu ifade ediliyorsa da, bu iddiayı ihtiyatla karşıla-
mak gerekir. Zira bu medresenin kuruluş tarihi Asrufi Ribatı ile birlikte 
591/1195 yılı olarak tespit edilmektedir167. Doğrusu bazı kaynaklarda 
belirtildiği gibi Mekke’de ilk kurulan medrese 579/1183 yılında Hanefiler 
                                                           
159 İbni Hallikan, Vefayat, c. 1, s. 97. 
160 İbni Hallikan, Vefayat, c. 3, s. 286. 
161 İbni Hallikan, Vefayat, c. 1, s. 207. 
162 İbni Dimyatî, Müstefad, c. 19, s. 197. 
163 İbni Neccar, Zeyl, c. 16, s. 120. 
164 Abdulhamid İsa, Tarihu’t-Ta’lim, s. 377. 
165 Kadı İsmail b. Ali el-Evke’, el-Medarisu’l-İslamiyye fî’l-Yemen, Müessesetu’r-Risale, 2. 
Tab, Beyrut, 1986, s. 5. 
166 Richard T. Mortel, “Madrasas in Mecca During The Medieval Period: A Descriptive 
Study Based on Literary Sources”, Bulletin of The School of Oriental And African Studies, 
University of London, 1977, Vol. 60, Part 2, p. 237. 
167 Takyuddin Muhammed b. Ahmed el-Fasî el-Mekkî (öl. 832/1429). ez-Zuhuru’l-Mukayta-
fa min Tarihi Mekketi’l-Müşerrefe, Tah: Ali Ömer, Mektebetu’s-Sakafeti’d-Diniyye, 1. Tab, Ka-
hire, 2001, s. 188 ve 194. 
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için inşa edilen Zencebilî Medresesidir168. Kaldı ki 580/1184 yılında Şafiî-
ler için kurulan Habşiyye Medresesi bile Asrufî Medresesi’nden öncedir169. 

İlmin yayılmasında ve kökleşmesinde önemli roller üstlenen medrese-
ler, Afrika’da biraz geç de olsa ilk olarak Tunus’ta 647/1249 yılında 
Mustansır Billâh el-Hafsî’nin annesi ve Ebu Zekeriya’nın hanımı olan 
Emire Atıf tarafından Şemmaiyye Medresesinin kurulmasıyla karşımıza 
çıkmaktadır. Bir müddet sonra Afrika’nın batı yakasında Marakeş’te de 
Sultan Yakup b. Abdilhakk el-Marinî (öl. 689/1286) tarafından ilk med-
rese inşa edilmiştir. Böylece Nişabur ve dolaylarında başlayan medrese-
lerin ilim öğretme ve yayma serüveni, İslam’ın yayıldığı siyah kıtanın en 
batı noktasına kadar ulaşmış oluyordu. 

Bu yayılış aslında İslam’ın ulaştığı son nokta değildi. Çünkü Afrika 
kıtasında medresenin ortaya çıkışından çok önce, oradan daha uzak böl-
ge olan Endülüs’te bu kurumların boy gösterdiğine şahit oluyoruz. En-
dülüs Müslümanlarına ilham ve ilim kaynağı özelliğini hiç kaybetmeyen 
İslam’ın doğu beldeleri (Bağdat ve yakınındaki ilim merkezleri), sahip ol-
dukları ilim kurumlarını Endülüs’e aktarmada çok gecikmemişlerdir. 
Endülüs’te ilk yüksek öğrenim merkezi olan Kordoba (Cordova) Merkez 
Camiindeki III. Abdurrahman ve II. Hakem (öl. 366/976) tarafından ge-
liştirilen medresedir. II. Hakem, buraya büyük bir kütüphane kurmuş; 
seçkin dilbilimcileri ve fıkıhçıları burada ders vermeye davet etmiştir170. 
Endülüs’te cami içerisinde kurulan bu medreseden çok sonra ve ancak 
750/1349 yılında müstakil medresenin kurulduğunu görüyoruz. Vezir 
Rıdvan en-Nasrî (öl. 760/1358) tarafından Gırnata’da kurulan bu ilk 
medrese, Mağrip’teki medreseler taklit edilerek inşa edilmişti171. 

Böylece İslam coğrafyası baştan başa medreselerle donatılmış ve çe-
şitli ilim dallarında eğitim-öğretim veren kurumlar geliştirilmiş oluyordu. 
Nişabur ve çevresinde temeli atılan bu ilim merkezlerinin ortaya koydu-
ğu medeniyet ve görkemin yankısı, bir müddet sonra da Endülüs’te yan-
kılanmaya başlıyordu. Mekke’de ortaya çıkan ve Medine’de tutuşturulan 
İslam’ın ilim güneşi, Horasan bölgesinde medreselerle cesamete bürünü-
yor ve ilmi ölümsüz kılıyordu. 
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XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLET HAYATINDA 
ROL OYNAYAN ÜÇ BÜYÜK DEVLET ADAMI: 
MUSTAFA REŞİT, ALİ VE FUAT PAŞALAR 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ* 

Öz 

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti birtakım problemlerle karşı karşıya kal-

mıştır. Bu dönemin en önemli problemlerinden birisi Avrupalı devletlerin 

Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahalesidir. Avrupa’nın müdahil olduğu 

bu dönemde devletin üst kademelerinde görev yapan üç önemli şahsiyet 

ile karşılaşılmaktadır ki bunlar Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşa’lardır. Bu 

çalışmamızda bunların yetiştiği ortam, bulundukları görevler, Tanzimat 

ve Islahat Fermanlarının ilan edilmesindeki rolleri, kendi aralarındaki da-

yanışma ve rekabeti görebilmek mümkün olacaktır. 

Anahtar kelimeler: XIX. Yüzyıl, Osmanlı Devleti, Avrupa. 

Abstract 

Three Big Statesmen Who Have Taken Part In Life Of Ottoman 

State On 19 th Century: Mustafa Reşit, Ali And Fuat Pashas 

Ottoman State has been faced some problems on 19th century. One of 

the most important problems in this period was the intervention of Europe-

an States to internal affairs of Ottoman State. There were three very impor-

tant personalities, who were Mustafa Reşit, Ali and Fuat Pasha, who were 

in service in senior position of State in this period that European were inter-

fering. In this our study it can be available to see their formative stage and 

official duties, their roles in the Announcing of Administrative Reforms Edict 

and the interdependence and competition between them. 

Key words: XIX. Century, Ottoman State, Europe. 
                                                           
* Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretim Üyesi. 
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Giriş 

XIX. yüzyılda Osmanlı devlet hayatında rol oynayan üç büyük devlet 
adamı adını taşıyan çalışmamızda Tanzimat’ın lideri, banisi Mustafa Re-
şit Paşa’yı, onun yetiştirdiği Ali Paşa’yı ve üçüncü şahsiyet olarak da Ke-
çecizâde Fuat Paşa’yı inceledik. 

Tanzimat dediğimiz yenileşme-batılılaşma girişimleri (1839-1871), Os-
manlı Devleti için sonun başlangıcını, genç Türkiye’nin de ilk doğum 
sancılarını içinde taşır. Tanzimat’ın günah ve sevapları tarihçiler ve ay-
dınlar arasında hala tartışılmaktadır. Bu dönemin üç büyük mimarı Re-
şit, Ali ve Fuat Paşalardır. Yolu açan Reşit Paşa’dır. Kendisine yakıştırı-
lan “Büyük” sıfatının da ifade ettiği bir dokunulmazlık zırhı altında pek 
fazla eleştirilmeden Tanzimat’ın gerçek simgesi olarak göklere çıkarıla-
gelmiştir. Tanzimat döneminde çok daha uzun süre ve etkin olarak dev-
let işlerinin başında kalmış olan Ali ve Fuat Paşalar şan kazanmak ba-
bında üstatları Reşit Paşa kadar şanslı olamamışlardır. Özellikle Ali Paşa 
“Genç Osmanlılar” diye bilinen Namık Kemal ve arkadaşlarının yoğun 
eleştirirleriyle yıpranmış adı tarihe böyle bir eleştiri kamburuyla geçmiş-
tir. Bu yüzden de Ali ve Fuat Paşaların iş başında bulunduğu dönem 
adeta tartışılmaya değer görülmemiştir. Oysa Roderic Davison’un değerli 
çalışmaları, bu paşaların devlet dizginlerini elde tuttukları 1850-1871 
döneminin yakın Türk tarihinin şekil bulmasında büyük önemi olduğun-
da kuşku bırakmamaktadır. Elbette tarihe tek tek kişiler açısından bakı-
lacak değil. Ama tarihte öyle kişiler olur ki bunların girişimleri ve giri-
şimlerine yön veren düşünceleri, belli bir dönemin olaylarını ve bu olay-
ların dinamiğini anlamakta bize yardımcı olur. Ali ve Fuat Paşalar böyle 
kişiler arasındadır1. 

Bu üç şahsiyet Tanzimat Dönemi’ne damgalarını vurmuş ve XIX. yüz-
yıl ortalarında devlete parlak bir dönem yaşatmışlardır. Mustafa Reşit 
Paşa, Ali ve Fuat Paşaları yetiştirmiş, bu iki şahsiyet ise yaşça yakın ar-
kadaş olup şaşırtıcı denilebilecek kadar mükemmel bir şekilde çalışmış-
lardır. Biri sadrazam olduğu zaman diğeri hariciye nazırıydı. Bunları ye-
tiştirip onlara iktidarı veren kişi olan Mustafa Reşit Paşa ileride kendi ik-
tidarını kaybedecekti. 

Tanzimat’ın üç büyüklerinin devlete çok yararlılıkları dokunmuş ve 
çok önemli görevlerde bulunmuşlardır. Mustafa Reşit Paşa, Paris elçili-
ğinden sonra, Londra’da elçi olmuş ve devletlerarası siyaset merkezinin 
Londra olduğuna kanaat getirmiştir. Bu kanaati neticesinde İngiliz dev-
let adamlarıyla görüşmüş, ticaret anlaşması yapmış ve Mısır Meselesi’ni 
hal’etmiştir. En önemli olay ise Tanzimat’ın ilanıdır. Bu ilanla süregelen 
                                                           
1 Engin Deniz Akarlı (Çvr. ve Yay.); Belgelerle Tanzimat Osmanlı Sadrazamlarından Ali ve 
Fuat Paşaların Siyasî Vasiyetnameleri, TTK Kütüphanesi, Kayıt no: 59808, Yer no: A-IV/ 
4483, s. IX. 
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ve güçlenen sivil bürokrasiyi de işleyeceğiz. Ayrıca Reşit Paşa, diplomasi 
usulünü getirmesiyle de öncü sayılmaktadır. 

Mehmet Emin Ali Paşa ise kapıcının oğlu olarak Londra büyükelçiliği 
yapmıştır. En genç yükselen devlet adamlarından biri olan, ileri görüşlü, 
mükemmel Fransızca bilen Ali Paşa ise Islahat Fermanı ile karşımıza çı-
kar ve Reşit Paşa’nın ölümü ile Avrupa’nın en büyük diplomatlarından 
biri olmuştur. Yeni Osmanlılar siyasî akımının lideri Ziya Paşa ise kendi-
sini rahat bırakmayacaktır. 

Fuat Paşa’nın sesini ise, hazırladığı Vilayet Nizamnamesi’nde duyarız. 
Böylece bir otorite zinciri kurulacaktır. 

Sonuçta bu çalışmamızda bu şahsiyetlerin faaliyetlerini, aralarındaki 
çekişmeleri, siyasî düşüncelerini, rekabetlerini, ihtiraslarını, kıskançlık-
larını, düşmanlıklarını, hayat hikâyelerini ve üç büyüklerin tahlilini gör-
mek mümkündür. 

I- MUSTAFA REŞİT PAŞA (1800-1858) 

a. Hayatı ve Kişiliği 

Mustafa Reşit Paşa 13 Mart 1800 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 
Babası Sultan Bayezid ruznâmecisi Mustafa Efendi’dir. Babasından ders 
alarak medreseye devam etmiştir. Babasının ölümünden sonra eniştesi 
olan eski sadrazamlardan Ispartalı Seyyid Ali Paşa’nın yanında büyü-
müştür. Tahsilini tamamladıktan sonra Fransızca öğrenmiş, bundan 
sonra eniştesinin mahiyetinde birçok vilayetleri dolaşmıştır. Ali Paşa’nın 
azledilerek Mora Seraskerliği’ne tayin edildiğinde onun mühürdarı ol-
muştur. Dönüşünde Babı Ali’de sadaret-i mektubî kalemine oradan da 
amedî odasına geçmiştir. Kısa zamanda birçok kimsenin sevgisini, güve-
nini ve takdirini kazanmıştır. 1827-1829 Osmanlı-Rus muharebesinde 
orduda kâtiplik görevinde bulunmuştur. II. Mahmut sefer esnasında or-
dudan gelen evrakın yazılışını beğenerek kimin yazdığını sormuş ve öğ-
renmiştir. Savaştan sonra İstanbul’a dönünce özel olarak padişah tara-
fından saraya çağrılarak iltifat edilmiş ve kendisine Fransızcayı layıkıyla 
öğrenmesi tavsiye edilmiştir. Bu hadiseden sonra Mustafa Reşit Paşa’nın 
yıldızı parlamaya başlamış ve süratle yükselmiştir2. 

1829 senesinde sadrazam Selim Paşa’ya mühürdar tayin edilmiş, 
1829 sonlarında Ruslarla Edirne Muahedesi müzakere olunurken baş-
kâtip sıfatıyla Osmanlı murahhasları maiyetinde bulunmuştur. Ardın-
dan amedi odasına memur olmuş ve Pertev Efendi 1830 yılı başlarında 
Girit meselesi hakkında Mehmet Ali Paşa ile görüşmek üzere Mısır’a gi-
derken Mustafa Reşit Paşa’da refakatinde bulunmuş ve bu vesileyle Per-
tev Efendi’nin teveccühünü kazanmıştır. 1832 tarihinde damat Halil Rı-
                                                           
2 Fahrettin Öztoprak, “Mustafa Reşit Paşa”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 179, 
Kasım, 2001, s. 23; Zuhuri Danışman, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yeni Matbaa, İstanbul 
1966, s. 126. 
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fat Paşa ile ikinci defa Mısır’a gönderilen Mustafa Reşit Paşa 1834 yılın-
da Paris’e Sultan II. Mahmut tarafından orta elçi olarak gönderilmiştir. 
1836 yılında Londra sefirliğine tahsil-i memuriyet eden bu genç diploma-
ta 1837 tarihinde Paşalık unvanıyla beraber Hariciye Nazırı vasfı da ve-
rilmiştir3. 

Paris’e varır varmaz Fransız dilini iyice öğrenmeye başlayan Mustafa 
Reşit Paşa, Fransa’ya yaptığı başka bir seyahatinde Lowis Philippe tara-
fından kabul edildiği zaman krallıkla tercümansız konuşmaya muktedir 
bir duruma gelmiştir. Paris’te iken Fransızcayı öğrenmekte ve önemli ki-
şilerle tanışmakta kendisine yardımcı olmuş olan saygıdeğer şarkiyatçı 
Silvestre de Sary ile dostluk kurmuştur.  

Diğer çeşitli diplomatik ve resmî görevlerde bulunduktan sonra dışiş-
leri bakanı olmuştur. 1839’da II. Mahmut’un ölümü ve yerine oğlu Ab-
dülmecit’in geçtiği haberi geldiği zaman Londra’da özel bir görevde bu-
lunmaktaydı4. 

Bu dönemde Mustafa Reşit Paşa hem buhranın tamamına kesin bir 
çözüm yolu bulmak ve hem de Avrupa kamuoyunu temin etmek gibi 
muhtemel sebeplerle genç padişahı da ikna ederek Gülhane Hatt-ı Hü-
mayunu’nu ilan ettirmiştir (3 Kasım 1839)5. 

Mustafa Reşit Paşa, 1841 ve 1842’de dördüncü ve beşinci defa Paris 
büyükelçisi olmuştur. 1845’de ikinci defa hariciye nazırı olmuş, 1848’de 
tekrar ikinci defa sadrazam olmuştur. 1852’de üçüncü defa sadrazam 
olan Mustafa Reşit Paşa 1853’te üçüncü defa hariciye nazırı olmuştur. 
1854’te dördüncü, 1856’da beşinci, 1857’de altıncı defa sadrazam olmuş 
ve 1858 tarihinde de vefat etmiştir. 

Hayatı boyunca Paris Büyükelçiliği, üç defa Hariciye Nazırlığı, altı de-
fa sadrazamlık, iki defa Londra büyükelçiliği görevinde bulunmuştur. 
Mustafa Reşit Paşa bu görevlerden başka Meclis-i Vala ve Meclis-i Tanzi-
mat reisliklerini de yaptığını görüyoruz6. 

b. Mustafa Reşit Paşa’nın Yetişmesi ve Yaptığı Görevler 

Okuma yazmayı ilk önce babasından öğrendi ve sonra cami okuluna 
devam etti. Fakat o zaman ki adet olan medresede daha yüksek bir res-
mî eğitim görmedi. Akrabası Seyyit Ali Paşa tarafından himaye edilerek 
onun yardımıyla genç yaşta devlet memuriyetine girdi. Yetenekleri ona 
çok geçmeden yükselme yolunu açtı ve 1832’de amedi oldu. Bu mevkide 
dış işleriyle görevli memur olan Reis Efendi’nin fiilen başkâtipliğini yaptı. 
1834’te bir dizi diplomatik atanmaların ilki olarak Paris’e büyükelçi ola-
                                                           
3 Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılâp Hareketleri, Çeltüt Matbaası, İs-
tanbul 1959, s. 50-51. 
4 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK, Ankara, 1998, s. 106. 
5 H. Dursun Yıldız (Derl.), 150. Yılında Tanzimat, TTK, Ankara, 1995, s. 3. 
6 Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih Musahabeleri, Ankara 1995, s. 61-62. 
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rak gönderildi7. Orta elçi rütbesiyle Paris’e gönderilmesi Cezayir’in Fran-
sızlar tarafından işgali ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Mustafa Reşit Pa-
şa Cezayir’in iadesi hususunda bir başarı sağlayamamış ise de diplomat 
olarak çıktığı ilk dış seyahatinde gerek Fransız kamuoyunu yakından ta-
nıması ve gerekse diplomatlık mesleğinin özellikle XIX. yüzyıl Avrupa’sın-
da taşıdığı büyük önemi fark etmesi gibi değerli tecrübeler edinmiş oldu-
ğu muhakkaktır. Paşa bu seyahatinde Viyana’ya uğrayarak Avusturya 
başvekili Prens Metternich ile de görüşmüştür ki bu mülakatın dahi 
Mustafa Reşit Paşa’nın meslekî kariyerinde önemli bir olay olduğunu be-
lirtmek lazımdır. 1835 yılı ortalarında İstanbul’a dönerek fikirlerini bir 
layiha halinde II. Mahmut’a takdim etmiştir. Bu layihanın padişah ka-
tında hüsn-i kabul görmesiyle üç ay kadar sonra bu defa büyükelçi rüt-
besiyle yeniden Paris’e gönderilen M. Reşit Paşa, belki de diplomasi tari-
himizde ilk defa olarak bir yabancı ülke başkentinde Osmanlı siyasetine 
taraftar bulmak için kulis faaliyetinde bulunmuştur8. 

1836’da Paris sefaretine tayin olunan Nuri Efendi’nin yerine Londra 
Büyükelçiliğine nakledilen Mustafa Reşit Paşa, devletlerarası siyaset 
merkezinin Londra olduğuna kanaat getirdiğinden dolayı Londra’da Os-
manlı Devleti’ni ilgilendiren başlıca meselelerin halline girişmiştir. İngiliz 
devlet adamları ile temasları sonucunda İngiliz hükümetinden Mısır vali-
sine karşı yardım beklenebileceği halde bu hükümetin Cezayir işinde ta-
rafsız kalacağını anlamıştır. Mustafa Reşit Paşa 1836 sonbaharında ha-
riciye müsteşarlığına yükseltilmiş, 1837’de müşir rütbesiyle ve paşa un-
vanını kullanmamak şartıyla hariciye nazırlığına tayin edilmiştir. Harici-
ye nazırı olarak İrlanda adasında bir tetkik seyahati yapmış, ardından 
İngiltere’de sanayi merkezlerini gezdikten sonra, yeni memuriyetine baş-
lamak üzere İstanbul’a dönmüştür. 1838’de Paşa unvanı verilmek ve ha-
riciye nazırlığı uhdesinde kalmak üzere Paris büyükelçiliğine tayin edilen 
Mustafa Reşit Paşa, bununla beraber onun yola çıkmasından önce sadır 
olan yeni bir irade-i seniyye ile bu karardan vazgeçildiğinden dolayı İs-
tanbul’da aslî vazifesine devam etmesi uygun görülmüştür. 

Mustafa Reşit Paşa’nın birinci hariciye nazırlığı esnasında yaptığı en 
faydalı iş karantina merkezlerini çoğaltması ve bu teşkilatı geliştirmek 
maksadıyla “Meclis-i Umur-u Sıhhiye”yi kurmasıdır. Kayda değer bir di-
ğer icraatı ise 1838’de İngiltere’yle bir ticaret antlaşmasının imzalanma-
sıdır. Bu antlaşmanın 2. maddesine göre Osmanlı ülkelerinde yed-i va-
hid usulü kaldırılıyor ve İngiliz tebaasına ticarî müsaadeler veriliyordu. 
Yed-i vahid ile malların mültezimler tarafından tespit edilen fiyata satın 
alınmak mecburiyeti bertaraf edilmiş olmakta ve ticarî müsaadeler saye-
sinde de İngiliz tacirleri her cins eşyayı ülkeden çıkarmak hakkını elde 
                                                           
7 B. Lewis, a.g.e., s. 106. 
8 H. Yıldız (Derl.), a.g.e., s. 2. 
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ediyorlardı. Hariciye nazırı böylece İngiltere’yi memnun ederek dış siya-
sette ve özellikle Mısır meselesinde bu devletin yardımını sağlamayı 
amaçlıyordu9. 

Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı Devleti’nde geniş bir ıslahat teşebbüsü-
ne padişah II. Mahmud’u ikna etmişti. Rüşvet ve angarya yasak edilecek, 
müsadere kalkacaktı. Her mükellefin ödeyeceği yıllık vergiyi tespit için 
Hüvendigar ve Gelibolu sancaklarında nüfus ve arazi tahririne bile baş-
lamıştı. Islahat gerçekleştiği takdirde padişahın mutlak iktidarının sınır-
lanacağı ihtimaliyle bu teşebbüsten vazgeçilerek ve hariciye nazırı Mus-
tafa Reşit Paşa 1838’de Londra büyükelçiliğine tayin olunarak İstanbul’-
dan uzaklaştırılmıştır. O, Mısır valisi aleyhine İngiltere ile bir ittifak ant-
laşması yapmak vazifesini üzerine almıştı. Londra’da İngiliz makamlarıy-
la yapılan müzakereler sonunda imzalanması kararlaştırılan anlaşma 
Babıâlici devlet menfaatine uygun olmadığından herhangi bir sonuç çık-
mamıştır. Sonuçta Reşit Paşa İngiltere’den sadece birtakım vaatler al-
mıştır10. 

c. Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat’ın İlanı 

M. Reşit Paşa, Ağustos başlarında tahta geçen Abdülmecit’in cülûsu-
nu tebrik gayesiyle Londra’dan İstanbul’a döndü. M. Reşit Paşa hem Mı-
sır valisi Mehmet Ali Paşa meselesini çözmek hem de Avrupa kamuoyu-
nu temin etmek gibi muhtemel sebeplerle genç padişahı Gülhane Hatt-ı 
Hümayunu için ikna etmiştir11. Sultan Abdülmecit Batılı bir prens gibi 
yetişmiş ve hadiseleri Fransız kanunundan takip etmekteydi. Babasının 
tavsiyesi üzerine Mustafa Reşit Paşa’ya güveniyor ve itimat ediyordu12. 

Sultan Abdülmecit’in Avrupa düşüncesine yabancı olmaması Tanzi-
mat’ın ilanında etkili olan sebeplerden birini teşkil eder. Reşit Paşa “zatı 
şahaneyi ikna” eyleyince tavını kaçırmamak için Tanzimat-ı Hayriyye’yi 
bir mâniaya uğramadan alelacele tesvid ve ilanına ve halkın zihnine 
çarpmak için sade tedbirler ve basit nazariyeler istimalini münasip göre-
rek Gülhane Hatt-ı Hümayunu 3 Kasım 1839 Pazar günü ilan etmiştir13. 

Tanzimat Fermanı kendinden önceki ıslahat ve reform teşebbüslerin-
den kapsam itibarıyla daha geniş olmakla beraber temelde Batı stan-
dartlarını hedef kabul etmekle onlarla paralellik göstermektedir. Ferma-
nın hemen başlangıç kısmında yer alan bütün tebaanın can, mal ve ırzı-
nın teminat altına alınması angaryanın kaldırılması gibi kişi haklarına 
yönelik hükümlerin ilk anda anlamsız gibi görünmesine rağmen titizlikle 
                                                           
9 Ercüment Kuran, “Reşit Paşa Maddesi”, İ.A., C. IX, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 701. 
10 E. Kuran, “Reşit Paşa Maddesi”, s. 702. 
11 H. Yıldız (Derl.), a.g.e., s. 3. 
12 F. Öztoprak, “Mustafa Reşit Paşa”, s. 24-25; Cemal Kutay, Osmanlıdan Cumhuriyete, İs-
tanbul 1992, s. 135-160. 
13 Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, TTK, Ankara 1991, s. 166. 
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belirlenmiş olması “Türkiye’nin Avrupa aheng-i düveliyesine duhûlüne” 
hizmet etme gayesini açıkça gösterir. Aksi takdirde bu maddelerin Türki-
ye’de o güne kadar can, mal ve ırz güvenliği olmadığı için vazedildiği so-
nucu çıkar ki, bunun akl-ı selime aykırı olduğu ortadadır. Bunun yanın-
da vergi adaleti, askere alma usulünün ıslahı gibi tedbirler önceki ısla-
hat hareketlerine benzer düzenleme hareketleridir ki esaslı bir neticesi 
de görülmemiştir14. 

Batılı devletlere göre Tanzimat çağdaş görüşe doğru ilerleyen bir hu-
kuk reformunun esaslarını vermektedir. Irk, din, mezhep farkı ne olursa 
olsun burada tebaanın bütün haklarda eşitliği, fertlerin hukukî hürlüğü 
ilan ediliyordu. Kölelik resmen kaldırılıyor ve eskiden beri hıristiyan ce-
maatlere tanınan haklar şimdi istisnaî imtiyazlar olmaktan çıkarak bü-
tün vatandaşlara yaygın genel bir hukuk kuralı haline getiriliyordu15. 

Batılı devletlere verilen mesajlar dışında Tanzimat’ın en önemli mad-
desi mal güvenliği olarak zikredilen müsadere usulünün kaldırılmasıdır. 
Müsaderenin kaldırılmasıyla Osmanlı devlet düzeninde ilk defa batılı an-
lamda bir devlet bürokrasisi oluşmaya başlamıştır. Tanzimat Fermanı’-
nın pratikteki en önemli sonuçlarından birisi “Babıâli bürokrasisi” diye 
adlandırılan yeni güç odağının zuhur etmesidir ki bu zümre özellikle II. 
Abdülhamit’in 1876 Kanun-ı Esâsî’sini askıya aldığı tarihe kadar, devle-
tin kaderi üzerinde birinci derece de etkili olmuş ve bu dönem içinde yö-
netimde ağırlığını kuvvetle hissettirmiştir. 

Tanzimat Fermanı’nı 1838 İngiliz ticaret anlaşmasıyla mütalaa eder-
sek Reşit Paşa’nın tutumu ortaya çıkar. Devlet-i Aliyye’nin varlığını sür-
dürebilmek için dünya siyasetinin en güçlü amillerinden biri olan İngil-
tere’nin desteğini kazanmak, Batı aleminin bir parçası olabilmek için 
tedricen de olsa devlet yönetiminde ve kişi haklarında Avrupa normları-
na yaklaşmak zorundadır. Ancak Tanzimat’ın uygulaması Mustafa Reşit 
Paşa’nın umduğu sihirli tesiri gösterememiştir. Devlet geleneği daima 
muhalefeti canlı tutmuştur16. 

d. Mısır Meselesi 

1833 Kütahya antlaşmasıyla Mısır Meselesi kısmen çözümlenmişse 
de her iki tarafı da memnun etmemiştir. 1839’da Nizip Savaşı olurken 
Mustafa Reşit Paşa Londra’da büyükelçidir. İngiltere hükümetinin ya-
nında kazandığı önem ve değeri Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesiyle daha 
da artmıştır. Bunu değerlendiren Mustafa Reşit Paşa, Mısır Meselesi’ni 
bir Avrupa meselesi olarak ortaya çıkarmış ve meselenin çözümü için 
Londra’da İngiltere’nin yardımıyla, Suriye üzerinde istekte bulunan Meh-
met Ali Paşa’nın isteklerini de kabul etmeyerek meseleyi hal’etmiştir. 
                                                           
14 H. Yıldız (Derl.), a.g.e., s. 3-4. 
15 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay., İstanbul, 1998, s. 38. 
16 H. Yıldız (Derl.), a.g.e., s. 4. 

71



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

XIX. yüzyılda M. Reşit, Ali ve Fuat Paşalar idarî ve siyasî hayatta önemli 
roller oynamışlardır. Bunların gerek birbirleriyle gerekse devlet ricali ve 
sarayla olan münasebetleri devletin iç ve dış siyasetinde doğrudan etkili 
olmuştur. Osmanlı Devleti’ne ilk diplomasi usulünü getiren M. Reşit Pa-
şa’dır. Mısır meselesinin en karışık döneminde ortaya çıkmış ve gayet 
mâhirane bir şekilde Avrupa ülkelerini Osmanlı’nın yanına alarak bu 
meseleyi halletmiştir17. 

e. Tanzimat Sonrası Mustafa Reşit Paşa’nın Faaliyetleri 

Parlak zekâsı, İngiliz taraftarlığı, Tanzimat ideallerine bağlılığı ile bili-
nen Mustafa Reşit Paşa bazı çevrelerin hoşnutsuzluğu ile 31 Mart 1841’-
de hariciye nazırlığından azledilip 16 Temmuz 1841’de yeniden Paris bü-
yükelçiliğine tayin olunmuştur. 1842 yılı sonunda İstanbul’a döndükten 
sonra 14 Kasım 1843’te yeniden Paris’e gönderilmiştir. 23 Ekim 1845’te 
ikinci defa hariciye nazırlığına getirilmesinden sonra 28 Eylül 1846’da 
sadrazam olmuştur. Artık 7 yıl önce kabul ettirdiği prensipleri fiilen tat-
bik edebilmek imkânına kavuşmuş bulunuyordu. 27 Nisan 1848’de gö-
revden azledilene kadar önemli hizmetlerde bulundu. Örneğin; karma ti-
caret mahkemelerinin kurulması, işkencenin men edilmesi, mekatib-i 
umûmiye nezaretinin kurulmasıyla rüştiye mekteplerini açılması, devlet 
arşivini tanzim edip daha iyi korunmasını sağlamak amacıyla hazine-i 
evrak binasının inşasına başlaması ve hazine-i evrak’ın bir nezarete bağ-
lanması gibi hususlar hizmetleri arasındadır18. 

Mustafa Reşit Paşa 27 Nisan 1848’de sadaretten azlolunmuştur. Sad-
razamın cumhuriyet ilan etmeyi tasarladığına dair serasker damat Sait 
Paşa tarafından padişaha nakledilen asılsız sözler bu azle sebep olmuş-
tu. 12 Ağustos 1848’de ikinci defa sadrazamlığa getirildi. 1850’de esir ti-
caretini yasakladı. 1851’de eğitim sahasında akademi hüviyeti taşıyan 
Encümen-i Daniş’i kurmuştur. Boğaziçi’nde vapur işletmek maksadıyla 
Şirket-i Hayriyye’nin kurulması Tanzimat hamlesinin ve ruhunun deva-
mı sayılmaktadır19. 1852’de M. Reşit Paşa gericiler tarafından birkaç de-
fa yerinden edildi. En ciddî gerileme sadaretten azledildikten sonra yeni 
taşra idaresi sisteminin kaldırıldığı ve bütün reform hareketinin durak-
ladığı 1852 tarihinde olmuştur. Daha bir yıl önce İngiliz büyükelçisi Red-
cliffe özel bir mektubunda şöyle diyordu: 

“Bütün Islahat planı hali hazırda tamamen başarılıdır. Şüphe yoktur 

ki Reşit Paşa’yı bu tantanalı reform programını ilana yönelten zorla-

yıcı sebeplerden biri kendi zamanında daha başarılı bir diğer batılı-

laştırıcı olan Mısır’ın Mehmet Ali’sine karşı Avrupa devletlerinin iyi ni-
                                                           
17 M. Reşit Paşa Dönemi Semineri Bildirileri, TTK, Ankara, 1997, s. 71. 
18 H. Yıldız (Derl.), a.g.e., s. 5. 
19 E. Kuran; “Reşit Paşa Maddesi”, s. 702. 
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yetini ve desteğini kazanmak ihtiyacı olmuştur. Bu bakımdan Gülha-

ne Hatt-ı Şerifiyle daha az gül kokan civarın süfli gerçekleri arasın-

daki korkunç farkı gören bazı batılı gözlemciler bütün reformun Türki-

ye’de işleyişinin durumunda hiçbir gerçek değişiklik yapmaksızın sa-

dece batılı devletleri aldatmak amacında bir göstermelikten başka bir 

şey olmadığı sonucuna vardılar. Fakat bu görüşü benimsemek XVIII. 

yüzyıldan beri reforma yol hazırlayan uzun olaylar zincirini onu izle-

yen yüzyılda reform içindeki ilkelerin ve inançların ve ilanı anında M. 

Reşit Paşa ve onun kuşağından diğer insanların daha derin kanı ve 

uzun umutlarının meydana gelen sürecini görmemezlik olur.”20 

1852 Mart ayında sadrazamlığa getirilen Reşit Paşa, Ağustos 1852’de 
bu defa Tophane Müşiri Fethi Paşa ile aralarında çıkan ihtilaftan ötürü 
yeniden azledilerek yerine Tanzimat ricalinin en önemli isimlerinden 
olan Ali Paşa getirilmiştir. Yetişmesinde büyük emeği geçtiği halde Ali 
Paşa’nın sadarete tayinini hazmedemeyen Reşit Paşa’nın tutumu hayli il-
ginç olmuştur. Örneğin; 1856 yılında Paris Konferans’ına katılarak Os-
manlı Devleti hesabına oldukça iyi sonuçlar elde eden Ali Paşa’nın İstan-
bul’a dönüşünü ve merasimlerle karşılanmasını görmemek için o esnada 
Mısır’da bulunan Reşit Paşa’nın ziyaretini uzattığı kaydedilir. 

Filistin’deki mukaddes yerler meselesi yüzünden Rusya ile ihtilaf çıktı-
ğında Reşit Paşa bu defa 15 Mayıs 1853’te yeniden Hariciye Nazırlığına ge-
tirilmiştir. Bu arada sadrazamlıktan azledilen damat Mehmet Ali Paşa’nın 
teşvikiyle medrese talebelerinin Paşa aleyhine sokak gösterileri yaptıkları 
ve bu hadise esnasında Paşa’nın 3 gün müddetle sokağa çıkmağa cesaret 
edemediği de önemlidir. M. Reşit Paşa devlet işlerinden bir türlü ihmal 
edilemeyen kıymetine karşılık Babıâli bürokrasisi nezdinde pek çok da 
muhalif edinmişti. Gösterilerden müteessir olan Reşit Paşa nazırlıktan is-
tifaya kalkışmışsa da istifasının kabul edilmediği görülmektedir. 

Üçüncü defa Hariciye Nazırı olmasında “Mukaddes Yerler Meselesi” 
ile ilgili olarak olağanüstü elçi sıfatıyla İstanbul’a gelen Prens Mençi-
kof’un hayli etkili olduğu ileri sürülmektedir. Ne var ki Paşa, nazır ol-
duktan sonra Mençikof’un beklentilerinin aksine Ortodoks tebaa üzerin-
de Rus nüfuzunu kabul etmeyerek olağanüstü elçinin öfkeyle ülkesine 
dönmesine sebep olmuştur. Bunun üzerine Rus orduları Eflak ve Boğ-
dan’a tecavüzde bulunmuşsa da Reşit Paşa siyasî kariyerinin en parlak 
sonuçlarından biri olarak 12 Mart 1854’te Rusya’ya karşı Fransa ve İn-
giltere ile ittifak kurmaya muvaffak olmuştu. Böylece Osmanlı Devleti Kı-
rım Harbi’nde ezeli düşmanı olan Çarlık Rusya’sına karşı Avrupa’nın iki 
güçlü devletinin askerî desteğiyle savaşma imkânını bulmuş oluyordu. 

M. Reşit Paşa 23 Kasım 1854’de dördüncü defa sadrazamlığa getiril-
diyse de 4 Mayıs 1855’te yeniden istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü Sü-
                                                           
20 B. Lewis, a.g.e., s. 115. 
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veyş Kanalı’nın açılması için Ferdinand de Leseps’e imtiyaz verilmesine 
karşı çıkan Paşa, bu defa Fransız maslahatgüzarı Benedetti’nin müdaha-
lesiyle yerinden olmuştur. Beşinci sadareti 2 Kasım 1856 tarihinde bu 
defa İngiliz sefirinin yardımıyla gerçekleşen Reşit Paşa 9 ay kadar sada-
rette kaldıktan sonra Fransız hariciyesinin etkisiyle 1 Ağustos 1857’de 
yeniden azlonuldu. Bir müddet kendi teşebbüsüyle kurulan Meclis-i Âli-i 
Tanzimat başkanlığında bulunan M. Reşit Paşa 22 Ekim 1857’de altıncı 
kere sadrazamlığa tayin olunduktan sonra 7 Ocak 1858’de vefatına ka-
dar vazifesini sürdürmüştür21. 

e. Mustafa Reşit Paşa’nın Tahlili 

Osmanlı Devleti’nin geleneksel kurum ve siyaset etme şeklinin artık 
değişmesi gerektiğini fark edebilmiş bir devlet adamı olarak kendinden 
sonraki reformcu nesillerin öncüsü sayılmalıdır. Karşılaştığı problemleri 
çözebilmek için bir aydın grubunun desteğinden ve elverişli bir sosyal ze-
minden mahrum bulunan Reşit Paşa’nın istinad edebileceği bir merci 
yoktur. Bu yalnızlığını Babıâli bürokrasisini güçlendirerek gidermeğe ça-
lışmıştır. Böyle bir ortamda şahsından kaynaklanan niteliklerle yerine 
göre sempatisini, kabiliyetini, zekâsını, karizmasını kullanarak ve çoğu 
kere cesur davranmak zorunda kalarak kendi programını uygulamaya 
çalışan Reşit Paşa’nın çelişkileri kendi çığırındaki yalnızlığa dayanmak-
tadır. Siyasî kariyeri boyunca daima çetin bir muhalifler grubuyla çatış-
mak zorunda kalması Paşa’nın yalnızlığını belirleyen bir başka unsur ol-
muştur. Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği günlerde serasker Rıza Paşa’-
nın verdiği desteği hariç tutarsak, bütün ömrü boyunca samimi bir in-
san ve siyasî bir tutum olarak koruyageldiği İngiliz taraftarlığı ve kendi-
sinden hayli genç ve tecrübesiz padişahın zaman zaman yanıp sönen 
şahsî teveccühünden başka ittifakı olmamıştır. Daha önceki yüzyıllarda 
şekillenen ve kendi devrinin ihtiyaçlarına cevap verebilen kurumların 
XIX. yüzyılın birinci yarısında en azından tadilata uğraması gerektiğini 
isabetle fark eden M. Reşit Paşa, yenilik getiren her öncü gibi eleştirilmiş 
ve her insan gibi bazı zaaflar göstermiştir. Bu zaaflarını olduğundan bü-
yük göstererek aleyhinde karar vermek kolay görünüyorsa da Mustafa 
Reşit Paşa’yı kendi devrinin özel şartları içinde anlamaya çalışmak daha 
doğru ve mantıklı olur. 

1856 Paris Antlaşması Reşit Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa 
ülkesi sayılması ve Avrupa hukukundan istifade edebilmesi belki de 
Tanzimat’ın nihaî hedeflerinden biriydi. M. Reşit Paşa bu antlaşmayı im-
zalamak üzere bir yerde talebesi olmasına rağmen kendi mevkiine gelme-
sini asla hazmedemediği Ali Paşa’nın görevlendirilmesini acıyla kabullen-
mek zorunda kalmıştır. Paris Anlaşması yanında Kırım harbine girme-
                                                           
21 H. Yıldız (Derl.), a.g.e., s. 6. 
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den önce İngiltere ve Fransa ile Rusya’ya karşı ittifak kurulması da M. 
Reşit Paşa’nın büyük ideallerinden birinin gerçekleşmesidir22. 

Kırım savaşından sonra 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı’na M. Re-
şit Paşa mahzurlu taraflarının olduğunu ileri sürerek karşı çıkmış, bu ise 
Ali ve Fuat Paşalar ile arasının iyice bozulmasına neden olmuştur. Devlet 
adamları arasındaki bu anlaşmazlıktan İngiltere ve Fransa istifade etmiş-
tir. M. Reşit Paşa büyük meselelerin halliyle kendini göstermiş büyük bir 
devlet adamı olduğu gibi devlete birçok adam yetiştirmiştir. M. Reşit Paşa 
diplomatik faaliyetlerinde Avrupalı devletleri şu iki konunun lüzumu ve 
zaruriyetine inanarak onların bu konuda yardım ve desteğini sağlama ga-
yesi gütmüştür. Bunlardan birincisi, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlü-
ğü ve istikbali için Avrupa barışı şarttır. Ayrıca İngiliz ve Fransız menfaat-
lerinin korunması ve devamı için imparatorluğun bütünlüğü ve istikbali 
Rusya’ya ve ayrılıkçı harekete karşı müdafaa edilmelidir. İkincisi ise, Os-
manlı Devleti’ni reformlar yoluyla modernleştirmede kuvvetlendirmek Av-
rupa’nın tasvip ve yardımını temin etmektir. Avrupa medeniyetini alma-
dan iç ve dış meselemizin çözülebileceği kanaatinde değildir23. 

M. Reşit Paşa devlet içindeki ve devlet adamları arasındaki anlaşmaz-
lıklar nedeniyle dış devletlerin ve güçlerin etkisiyle sık sık görev değiştir-
miştir. Reşit Paşa’nın yetiştirdiği elemanlar olan Ali ve Fuat Paşalar her 
halükârda ondan ayrılmayıp, politikada onun iki eli durumunda idiler. 
Ancak M. Reşit Paşa’nın azledilerek yetiştirdiği elemanlar olan Ali Paşa’-
nın sadarete, Fuat Paşa’nın da hariciye nezaretine getirilmesi Mustafa 
Reşit Paşa ile bu iki zatın aralarının açılmasına sebep olmuştur. Bu şe-
kildeki bir problem devlet adamlarının fikir bakımından ikiye ayrılması-
na yol açtığı gibi politikada da etkisini göstermiştir24. 

Mustafa Reşit Paşa İngiliz taraftarı bir politika takip ederken Ali ve 
Fuat Paşalar Reşit Paşa’ya muhalif olmaları sebebiyle Fransızların tarafı-
nın tutmuşlardır. Ali ve Fuat Paşaların muhalefetine rağmen “Macar 
Mültecilerini” Osmanlı Devleti’nin himayesine alınması Reşit Paşa’ya si-
yasî sahada büyük puanlar kazandırmıştır25. 

Osmanlı idarecileri XIX. yüzyılda diplomasinin önemini kavramakla 
kalmayıp belki ona gereğinden fazla önem atfederek siyaset kavramıyla 
aynîleştirmişlerdir. Reşit Paşa bu dönüşümün ve anlayışın en parlak si-
masıdır. İyi bir devlet adamının ancak iyi bir diplomat addedildiği bir dev-
rin mahsulü olan Reşit Paşa üç kere Mısır’ı, Fransa’yı, İngiltere’yi, Prusya, 
İtalya ve Avusturya’yı gezip gözlemlerde bulunmuş. Metternich, Palmaers-
ton, Tiyer, Gizo, Pozzodi Bergo gibi Avrupa siyasetine hakim çehrelerle ta-
                                                           
22 H.D. Yıldız ( Derl.), a.g.e., s. 6. 
23 M.R. Paşa Bildiriler Semineri, a.g.e., s. 73. 
24 A. Şeref, a.g.e., s. 78. 
25 Z. Danışman, a.g.e., s. 127. 
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nışıp bilgi alışverişinde bulunmuş bir Osmanlı diplomatı olarak çağdaşla-
rından farklı bir çizgide yer almaktadır. Askerî güçle Devlet-i Aliyye’nin 
menfaatlerinin artık korunamadığı bir platformda Reşit Paşa’nın bu tecrü-
beyle İngiliz desteğine büyük değer vermesi şaşırtıcı değildir. Ölümüne ka-
dar defalarca sadarete geçip azledilmiş olsa bile devletin iç ve özellikle dış 
politikası üzerinde büyük bir nüfuza sahiptir. Azl ve tayinlerde İngiliz sefi-
rinin desteğini kullanırken yabancı müdahalesini bizzat kendisinin davet 
etmiş olmasını unutmuş gibi görünmektedir26. 

Mustafa Reşit Paşa meslek hayatında zeki bir siyasetçi ve kabiliyetli 
bir idareciydi. İyi bir hatip olup, sade bir üslûbu vardır. Siyasette onun 
uhdesi ıslahatçılık olduğu için Osmanlı kurumlarının Batı tarzında dü-
zenlenmesine taraftardır. İmparatorluğun bekasını İngiltere ile samimi 
dostluk münasebetlerinin devamında görmekteyiz. İngiliz elçisiyle de-
vamlı işbirliği içinde olmasından dolayı Fransa elçisinin kendisine mu-
halefet etmesine sebep olduğu gibi bu yüzden defalarca iktidar mevkiin-
den ayrılmak zorunda kalmıştır. Başlangıçta azimli ve mefkûreci olan 
Mustafa Reşit Paşa zamanla “irad ve akar” edinmek hevesine düşmüş-
tür. Oğlu Ali Galip Paşa’yı padişaha damat yapmak, onu elçilik ve harici-
ye nazırlığına yükseltmek için giriştiği faaliyetlerle de büyük şahsiyeti ile 
bağdaşmamaktadır. Mustafa Reşit Paşa vefalı bir insandır. Kendisini ko-
rumuş olan Pertev Paşa’nın hatırasına bağlılığı hayatının sonuna kadar 
devam etmiştir. Adam yetiştirmeye de gayret göstermiş olup Ali ve Fuat 
Paşalar onun himayesinde devlet hizmetinde ilerlemişlerdir. Ancak yetiş-
tirdiklerinin kendi seviyesine gelmesine tahammülü yoktur. 1852’de sa-
daretten azli üzerine bu makamda halefi olan Ali Paşa’yı bir türlü affede-
memiştir. M. Reşit Paşa’nın hazırladığı 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret An-
laşması, devlet için olumsuz neticeler doğurmuştur. Bu anlaşma Os-
manlı ülkelerini yabancı devletlerin açık pazarı haline sokmuş ve devle-
tin çökmesine sebep olmuştur. Ancak adı geçen anlaşma sayesinde Os-
manlı Devleti’nin Mısır valisi tarafından yıkılmasını önlemiş olması, Paşa 
lehine bir mazeret teşkil edebilir. Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat devrinin 
banisi ve Türkiye’nin batılılaşmasında müspet bir iş görmüş devlet ada-
mı sıfatıyla Osmanlı-Türk tarihinin mümtaz bir siması27 olarak karşımı-
za çıkmaktadır. 

II- MEHMET EMİN ALİ PAŞA (1815-1871) 

a. Hayatı ve Kişiliği 

Tanzimatçı grubun alafranga sadrazamı olarak Ali Paşa, Mısır Çarşılı 
Ali Rıza Efendi’nin oğludur. 1815 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ali Rıza 
Bey aynı zamanda çarşının kapıcılık görevini de yapıyordu. Muhalifleri 
                                                           
26 H. Yıldız (Derl.), a.g.e., s. 9. 
27 E. Kuran; “Reşit Paşa Maddesi”, s. 703-704. 
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kendisine kapıcının oğlu derlerdi28. Diktatör sadrazamı tarihteki bir di-
ğer diktatör sadrazamla yeren şair Ziya Paşa’nın taşlaması ünlüdür. Gi-
rit’in alınması ve kaybedilmesi ile ilgili hiciv cümlesi şu şekildedir; 

Kapıcızâde29 ile farkı budur kim Köprülünün 
Birisi almıştı diğeri verdi Girit’i30. 
Gerçekte ise Girit’i vermemiş, o günün koşulları içinde kurtarmış sa-

yılırdı. Ali Paşa’nın öğrenimi düzensiz ve kopuktu. Bunun temel nedeni 
geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olmasıdır. Hatta bildiği az 
Fransızcayı dağınık şuradan buradan kapma ve özellikle bir Rum dok-
tordan öğrenmiştir. Doğuştan gelen zekâsı ve gecesini gündüzüne kata-
rak çalışması bu eksikliğini yeterince gidermiş ve sonradan edindiği bil-
giler imrenilecek bir seviyeye gelmişti31. Babasının dönemin vezirlerinden 
birine olan bağlantısı sayesinde Mehmet Efendi artan tercüme işleriyle 
başa çıkmak için yardımcıları ikiden dörde çıkararak Bab-ı Ali tercüma-
nının yanına verildi. Bu görevde iken Fransız öğretmenden aldığı dersler-
le Fransızcasın ilerletti32. Yedi yıl bu büroda mühimme ve tercüme ka-
lemlerine devam etti. Bir ara Viyana elçiliği ikinci yazmanlığına atandı. 
Yedi sekiz ay sonra üçüncü aşamayla Divan-ı Hümayun çevirmenliğine 
getirildi (1833). Divan-ı Hümayun’da gelenekten olduğu üzere Ali mahla-
sı yönteme uyularak verildi. M. Reşit Paşa müsteşar vekili olarak Londra 
elçisi iken Londra’dan İstanbul’a dönmek zorunda kalınca bu bunalımlı 
dönemde maslahatgüzarlığını 25 yaşındaki M. Emin Ali Efendi’nin elleri-
ne bırakmıştır. Reşit Paşa’nın, Ali Paşa’ya duyduğu güvenin en güzel ka-
nıtı budur. Hatta o yıl önce vekil (1839) ertesi yıl asil olarak hariciye 
müsteşarlığına gelmiştir. M. Reşit Paşa bundan sonra Ali Efendi’nin elin-
den tutarak sırasıyla Londra elçiliği (1840), Meclis-i Vala üyeliği (1845), 
hariciye müsteşarlığı gibi yüksek aşamalarda görevlendirildi. Kendisi 
sadrazam olunca Ali Efendi’yi (1845) Hariciye nazırlığına getirdi. 1848’de 
vezirlik aşamasına erişen Ali Paşa, Meclis-i Vala başkanlığına ve 2. kez 
hariciye nezaretinde bulunarak 1852’de Reşit Paşa’nın görevden uzak-
laştırılmasıyla da sadarete getirilmiştir. B. Shaw, “Mustafa Reşit Paşa’nın 
1852 yılında görünürde Tophane amiriyle olan bir tartışmasına dayanıla-
rak ama gerçekte ise padişahın devlet işlerini yeniden denetime almak is-
                                                           
28 Yılmaz Öztuna, Ali Paşa, Kültür Bak. Yay., Ankara 1988, s. 7; Fahrettin Öztoprak; 
“Mehmet Emin Ali Paşa”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 185, Mayıs, 2002, s. 
59. 
29 Adnan Giz, “Osmanlı Devletinde Devşirme Düzeni Bırakıldıktan Sonra Önemli Vazifelere 
Kimler Getirildi?” Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 4, 15 Nisan 1987, s. 23’te kendisi-
ne muhalefet eden Ziya Paşa, Ali Paşa’ya Kapıcızade diye takılır. 
30 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Nil Yay., İstanbul, 1983, s. 72. (Girit konu-
su ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, C. VII, Ankara, 1995, s. 18-
39). F. Öztoprak, “Mehmet Emin Ali Paşa”, s. 62. 
31 A. Şeref, a.g.e., s. 74. 
32 B. Lewis, a.g.e., s. 117. 
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temesi yüzünden sadrazamlıktan azledildiğini33 bu hareketin reformlara 
karşı bir tutum olmadığını göstermek için sadrazamlığa Ali Paşa’nın geti-
rildiğini söyler (1852-1853). Padişah’tan boşalan dışişleri bakanlığına da 
Fuat Paşa’nın getirilmesi önerisini kabul etti. Böylece reform hareketleri 
onların öncülüğünde devam ederken Mustafa Reşit Paşa ile yetiştirdikle-
ri arasında ölümüne kadar sürecek olan bir fikir ayrılığı başlamıştır. Bu-
nun nedenlerinden biri şimdi her şeylerini ona borçlu olan insanların ken-
di yerini almalarından dolayı Mustafa Reşit Paşa’nın duyduğu kırgınlıktı. 
Diğer yandan Mustafa Reşit Paşa İngiliz yanlısı idi ve Palmerston ile İn-
giltere’nin Bab-ı Ali büyükelçisi ünlü Stratferdde De Reddiffel ile yakın 
ilişkisi vardı. Buna karşılık Ali ve Fuat Paşalar Fransa’ya karşı yakınlık 
duyuyorlardı34. Halbuki kendisine sadaret önerildiğinde yaşının küçük-
lüğünden ve bilgisinin azlığından söz ederek görevden kaçınmak istemiş-
se de padişahın “inşallah o yerde sakalın ağarır” sözünü vermesi ve ka-
rarında direnmesi üzerine görevi kabul etmiştir. Sadrazam olduğu gün 
evine gitmeden M. Reşit Paşa’nın yalısına uğrayıp eteğini öperek teşek-
kürlerini sunduğu ve kadirşinaslık gösterdiği de herkesçe bilinmektedir. 
Ölümü 1872’dedir. Beş defa sadrazam, iki defa Tanzimat meclisi başkanı 
ve beşer ay Bursa ve İzmir valiliklerinde bulunmuştur. Bab-ı Ali’nin Re-
şit Paşa’dan sonra ikinci diktatörü olduğu gibi Bab-ı Ali’yi de sarayın ve 
bütün ülkenin diktatörü haline getirdi. 

Bulunduğu aşamanın egemenliğini koruma konusunda önemli sadra-
zamlar arasında Ali Paşa gibi özen gösteren yoktur. Saraya çağrılan na-
zırlardan hiç birisi sadrazama bilgi vermeden saraya gidemezdi. Örneğin; 
Rüştü Paşa bir gün saraya çağrılmış kimseye danışmadan gitmişti. Ali 
Paşa bu olayı büyüterek sorunu işinden ayrılmak noktasına kadar gö-
türmüştü. Aşamaların ve büyük görevlerin verilmesi konusunda tepeden 
inme padişah buyruklarını resmî işlere bağlayarak yerine getirirdi. Sada-
ret makamına sultan Abdülaziz bile saygı göstermek zorundaydı, proto-
kolde ve resmî ilişkilerde Bab-ı Âli’yi temsil eden kendisine karşı en hafif 
saygısızlığa kesinlikle müsaade etmezdi.  

Örneğin; Sultan Abdülaziz, sıradan günlerde giyinmez, kürkle otu-
rurmuş. Mabeyin ileri gelenlerine göre bir gün Ali Paşa’yı özel kılığı ile 
kabul etmek istemiş. Paşanın odasına girmesiyle çıkması bir olmuştur. 
Kendisini odaya sokan mabeyinciye: “Efendimiz dinleniyorlarmış, niçin 
tedirgin ettik” diye çıkışmış ve doğruca nazırların odasına dönmüş, pa-
dişah da sadrazamın nereye gittiğini sorunca durumu anlatmıştır. Da-
ha sonra hafif gülümseyen padişah giyindikten sonra Ali Paşa’yı kabul 
etmiştir35. 
                                                           
33 A.H. Ongunsu; “Ali Paşa Maddesi”, İ.A., C. I, MEB yay., İstanbul, 1965, s. 335-340. 
34 S. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E. Yay., İstanbul 1983, s. 125. 
35 A. Şeref, a.g.e., s. 77. 
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b. Ali Paşa Zamanında Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve Dış 
    Politikadaki Tavrı 

Ali Paşa 1830’da 15 yaşında devlet hizmetine girdiği zaman Rusya ile 
korkunç bir savaş daha yeni bitmiş Edirne ve Bükreş antlaşmaları imzalan-
mış, birkaç ay sonra Fransızlar Cezayir’i işgal ettikleri sırada Osmanlı’nın 
Mısır Valisi, bulunduğu bölgede büyük bir iç sorun haline gelmişti. Cezayir’-
de Fransız işgali ilerlemeye başlamış, içerde ise Sultan II. Mahmut’un Avru-
pa’ya dönük reformları büyük bir irade ile uygulanmaya çalışılmaktaydı. 

Ali Paşa, Mustafa Reşit Paşa’nın aksine Fransız yanlısı bir politika iz-
lemesine rağmen özellikle Paris antlaşmasından sonra III. Napolyon’un 
milliyetçi akımları destekleyen politikasını, İngiltere politikasındaki de-
ğişme durumunu, Rusya’nın Paris Antlaşması hükümlerinden kurtul-
mak için fırsat kolladığını, Avrupa’nın siyasî bünyesindeki değişikliği 
sezmekte buna karşı devletin içinde bulunduğu zayıflığı ve acizliğini de 
yakından bilmekteydi. Bu sebeple dış politikada uzlaşmacı bir yol tutul-
ması gerektiğine inanmıştı. Hıristiyan azınlıkların haklarını genişletmeye 
yönelik kararları bu dış politika çerçevesinde değerlendirilebilir. Cevdet 
Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım’ın kaleme aldığı “Cevdet Paşa ve Zama-
nı” adlı eserde Mustafa Reşit Paşa ve Cevdet Paşa ikilisiyle Ali ve Fuat 
Paşalar arasındaki çekişmeyi ikincilerin Fransız politikasına taraftar ol-
malarına bağlar. İlber Ortaylı “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” adlı ese-
rinde Fatma Aliye Hanım’ın bu vehmine kendisini okuyanları ve okuyan-
ların yazdığını okuyanları bugüne kadar yanılttığını belirtir. Ona göre 
“İngiliz veya Fransız politikasını kullanmak gibi bir hüner, daha doğrusu 
hüner gösterisini Tanzimatçılar sık sık tekrarlamışlardır, ama işleri bir el-
çiliğe kapılanarak yürütmedikleri açıktır” der. 

İç politikada da Tanzimat ve Islahat düşüncesine uygun bir politika 
takip etmek istemiş, ancak böyle bir işi yürütebilecek sağlam bir kadro 
kurmaktaki tedbirsizliği işlerin birkaç kişi tarafından yapılmasını ve Fu-
at Paşa’nın ölümüyle de tek başına yapması sonucunu doğurmuştur. 

Mısır valisi İsmail Paşa’nın hak ve yetkisini genişletmek maksadıyla 
bol rüşvetli geniş faaliyetlerine karşı kesin bir tavır alarak Mısır’ın tama-
men devletten uzaklaşmasına engel olduğu gibi, Bulgarların Rum kilise-
sinden ayrı bir patrikhane kurma girişimlerine karşı çıkmış, Ermeni ka-
toliklerinin de papalığa bağlanmalarını önlemiştir. 

c. Girit Meselesi ve Paris Barış Konferansı 

Ali Paşa’nın önemli siyasî başarılarından birisi de Girit Meselesi’nin 
hallidir. Girit ihtilali Avrupa’da Hellenizmin yani Yunan dostluğu duygu-
larını uyandırmış adanın Yunanistan’a bırakılmasının yönünde eğilimler 
başlamış ve Girit siyasî bir dert olarak çıkmıştır36. Topraklarının dik, ge-
                                                           
36 Yılmaz Öztuna, Ali Paşa, Ankara, 1988, s. 58-64; İ. Ortaylı, a.g.e., s. 72. 

79



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16 

çilmesi ve çıkılması zor oluşu nedeniyle devletin askerî güçleri ihtilali 
bastırmakta çabuk davranmadığı için siyasal bir pürüz çıkarması olası-
lık içindeydi. 

Ali Paşa beşinci defa sadrazam olduğunda Girit’e bizzat kendisi gide-
rek yanında veziri Kabulî Paşa, Ferik Rauf Paşa, sonradan Hariciye nazı-
rı Rum asıllı Aleksandra Karatodori Efendi ve diğer devlet adamlarıyla 
bir sürü yabancı gazeteci eşlik etmiştir. 4 Ocak 1868’de Ada’da genel af 
ilan ettiği gibi halkı iki yıl için vergiden muaf tuttu. 15 Şubat’ta Girit’in 
yeni statüsünü bildiren fermanı bizzat okumuştur. Bundan böyle Girit 
valisinin biri Rum olmak üzere iki muavini olacak, adanın 5 mutasarrıfı 
ve 19 kaymakamının yarısı müslüman yarısı hristiyan devlet memurla-
rından atanacaktı. Her hristiyan mutasarrıf ve kaymakamının mutasar-
rıfı ise hristiyan olacaktı. Vilayet, sancak ve kazaların 3 Müslüman, 3 
Hıristiyan yerli halktan seçilmiş 6 üyeli bir meclisi olacaktı. Resmî mua-
melelerde Türkçenin yanı sıra Rumca da olacaktı. Osmanlı Devleti’nin 
doğrudan yönettiği bir mülkî üniteye, Türkçe dışında tanıdığı ilk ve son 
hak budur. Ali Paşa yeni statüyü uygulamak için müşir Hüseyin Avni Pa-
şa’yı memur etti. Hüseyin Avni Paşa hem vali hem de Ada’daki Türk kol-
ordusunun kumandanı olarak görev yapacaktı37. 

Ali Paşa adanın hakikî ihtiyaçlarını göz önüne alarak ilan ettiği bu ıs-
lahat fermanları halkı memnun etmiş ve isyan hareketleri önlenmiştir. 
Girit Meselesi’nin Ali Paşa tarafından hal’edilmesi Yunanistan tarafından 
pek hoş karşılanmamıştır. Çünkü Yunanistan Rusya’nın desteği ile Gi-
rit’i ilhak etmek istiyordu. 1868’de Girit Meselesini kesin bir şekilde hal-
letmek için Yunanistan’a bir ültimatom verilmiş, Yunanistan’la bütün 
ilişkiler kesilmiş iki devlet arasında savaş ortamı doğmuştur. Avrupalı 
devletlerin araya girmesiyle 1869’da bir konferans toplanmış, Avusturya, 
İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Prusya ve Osmanlı Devleti’nden Ali Paşa 
büyük bir siyasî dirayet göstererek konferans kararlarının Türk menfaa-
tine uygun bir şekilde olmasını sağlamıştır. Avusturya, Prusya ve İngilte-
re’nin Türk tezine taraftar olmaları sağlanmış, Yunanistan yalnız bırakı-
larak Türklerin haklı olduğu kabul ettirilmiştir38. 

Ayrıca bu konferans sırasında Ali Paşa kapitülasyonların kaldırılması 
sorununu ortaya atmış ancak bu Batılı devletlerin çıkarına uygun gö-
rünmediği için kabul edilmemiştir. Girit Meselesi’nin çözümü konusun-
da gösterdiği zorunlu göz yummalar karşıtlarının saldırılarına ve yerme-
lerine neden olmuş ve Ziya Paşa’nın “Zafernâmesi” bundan doğmuştur. 

Kısaca Girit isyanı Bab-ı Ali hazinesini tüketerek ve sadrazam Ali Pa-
şa’yı 1867 sonbaharında adaya uzun bir gezi yapmaya zorlayarak devam 
etmekle birlikte ada 1868’de kontrol altına alınmış, Girit’e kadar genişle-
                                                           
37 Y. Öztuna, a.g.e., s. 90. 
38 Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, İstanbul 1964, s. 23. 
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tilen vilayet örgütlenmesi sonucunda Hıristiyanlara yerel idarede özel bir 
statü tanınmıştır39. 

d. Ali Paşa ve Islahat Fermanı 

Ali Paşa’nın içeride yaptığı en önemli yeniliklerden biri de şüphesiz ıs-
lahat fermanıdır. Ali Paşa 1 Kasım 1856’da ikinci defa sadrazam olmuş 
bu esnada Kırım Savaşı yeni bitmiş ve 1 Şubat 1856’da Viyana Protoko-
lüyle savaş sona ermişti. Dünyada böyle olaylar olurken 18 Şubat 1856’-
da Osmanlı Devleti tarihi için de önemli olaylardan biri olan Islahat Fer-
manı ilan edilmiştir. 

Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’ndan 16 yıl sonra yayınlanmıştır. 
Tanzimat Fermanı nasıl ki Mustafa Reşit Paşa’nın eseri ise Islahat Fer-
manı da Ali Paşa’nın eseridir40. Ferman hem Avrupa devletlerini ve ka-
muoyunu kazanmak hem de Osmanlı Devleti’nin dış görünüş bakımın-
dan da olsa Avrupa devletlerinden farksız bir şekilde olduğu göstermek 
için yayınlanmıştır. 

e. Ali Paşa Döneminde İç Reformlar 

Bu dönemde alınan belli başlı tedbirler: Yeni bir Şura-yı Devlet’in 
kurulması, mezhep ayrımını tanımayan eğitim sisteminde yeni bir atılım 
yapıp eksiklilerin giderilmesi, medenî kanunun bir bölümünün çıkarıl-
ması, kapitülasyonlara darbe vurulması ve askerî örgütlenmede önemli 
bir gelişme sağlanmasıydı. Bu tedbirlerin çoğu o yıllarda kuvvetli olduğu 
öne sürülen Fransa’nın devlet içerisindeki nüfûzunu gösteriyordu. Ken-
disine dayatılmış bir Fransız programına sahip değildi. O yöne giden 
kendi eğilimiydi. 1867’de hem Fransa hem de Rusya Osmanlı reformları 
için oldukça ayrıntılı planlar sunmuşlardı. Fransızların planı, milletlerin 
eşit haklarının genişletilmesi, karma eğitim yapılması ve dinî etkinin as-
gariye indirilmesi yoluyla imparatorluk halklarının bir Osmanlı milliyeti 
içinde kaynaştırılması doğrultusundaydı. Rusların planı ise imparatorlu-
ğu milliyet temelinde bazı özerk bölgelere ayırmayı öneriyordu. Hiçbir 
Osmanlı nazırı Rus planından yana olamazdı. Çünkü bunu kabul etmek 
sonu birleşik olmayan Türk devletleri kurulmasına varırdı. Ali Paşa’nın 
planı ise Fransızların planıyla çakışıyordu. Ali Paşa, Rusların tasarısına 
karşı Fransa ve İngiltere’nin desteğine güveniyordu. Fransız etkisindeki 
reform eğilimleri Sultan Abdülaziz’in 1867 yaz mevsiminde Paris’e yaptı-
ğı geziyle hissedilir derecede kuvvetlenmiştir. 

1. Yargı Alanında: 

1838’de kurulan Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye Tanzimat’ta da yük-
sek mahkeme ve mevzuat hazırlayıcı işlevini sürdürdü. Bu kurulun fazla 
                                                           
39 R. Davidson, Osmanlı İmparatorluğunda Reform, Papirüs yay., İstanbul 1997, s. 7. 
40 Y. Öztuna, a.g.e., s. 33. 
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yüklü hale gelmesi (aslında Mustafa Reşit Paşa’nın görüşlerini yansıtır 
olması) üzerine Ali Paşa 1854’te mevzuat hazırlayıcı rakip bir kurul ola-
rak Meclis-i Vala-yı Ahkâmı Adliyeye karşı Ali-i Tanzimat-ı kurdurdu41. 

1861’de bu iki kurul Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye adı altında birleş-
tirildi. Bu kurulun Kavanin ve Nizamat, Mülkiye ve Maliye, Muhâkemât 
adlı daireleri vardı. 1867’de Avrupa’nın ve Yeni Osmanlıların baskısı Ab-
dülaziz’in Avrupa seyahati sonucunda oluşan batılılaşma akımı netice-
sinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye iki 
kısma ayrıldı. Biri Şura-yı Devlet (Danıştay) oldu, başkanlığına Mithat 
Paşa getirildi. Şura-yı Devlet üyeleri valilerin, belediyelerin gösterdiği 
adaylar arasından atanmakta ve böylece sanki temsilî bir nitelik kazan-
maktaydı. Şura, mevzuat hazırlama yanında idarî yargı konusuna da gi-
recekti. Meclisin ikinci kısmı Divan-ı Ahkâm-ı Adliye adını aldı ve temyiz 
mahkemesi işlevini üstlendi, başına da Ahmet Cevdet Paşa getirildi. 

1858’de bir arazi kanunnamesinin ve yeni bir ceza kanunnamesinin 
kabulü, 1860’da karma mahkemelerle birleştirilen ticaret mahkemeleri-
nin yeniden düzenlenmesi, 1861 ve 1863’te hepsi Fransız kaynaklı baş-
ka ticaret ve deniz ticaret kanunnamelerinin çıkarılması hukuk reformu-
nu birkaç adım daha ileri götürdü. Ticaret kanunnameleri Reşit Paşa’nın 
ilk teşebbüsünün mantıkî bir gelişmesiydi. Ceza Kanunnamesi daha 
önemli bir ilerlemenin işareti oldu. 1840 ve 1851’de öncekilerden daha 
iyi işlenmiş ve daha dikkatli düzenlenmişti. Bu kanunun esas kısmı bir-
çok önemli çıkarmalar, ekler ve düzeltmeler yapılmış olmakla beraber 
Fransız kanunundan alınmıştı. Birçok bakımlardan hem ticaret hem de 
ceza kanunnamelerinden daha önemli olan 1858 arazi kanunnamesiydi. 
Bu, aynı yılın Mısır toprak reformu gibi esas itibarıyla tarım bölgelerinin 
sorunlarına şeklî batılılaşmanın her derde deva düşüncesini uygulama 
teşebbüsüydü. Batı köyleri kalabalık ve tarımı başarılıydı. O halde arazi 
tasarrufu ve işgali onu daha Avrupalı yapacak şekilde düzeltilmeliydi. 
Reformların genel eğilimi, tasarrufu ve işgali onu daha da Avrupalı yapa-
cak şekilde düzeltilmeliydi. Reformların genel eğilimi eski tarımsal ilişki-
leri kaldırmak ve mülkiyet haklarını tedricen genişletip sağlamlaştırmak-
tı. Mukataa sahipleri ve mültezimler, tapu dairesinde verilmiş belgelerle 
te’yid edilmiş tam tasarruf ile ferağ haklarıyla serbest mülkiyet haklarını 
edindiler. Hakları ve statüsü çok daraltılmış fiîli ekip biçiciler, reformun 
esas yararları olan kuvvetlenmiş, toprak sahibi sınıfının elinde yarıcı ve-
ya ücretli işçi haline geldiler. Yeni kanunnamenin zararlı etkileri sadece 
uygulama yetersizliği ile azaldı. 

XIX. yüzyılın belki en önemli hukuk reformu Mecelle adıyla ve ilk bö-
lümü 1870’de yayınlanan yeni bir medenî kanunun ilanı idi. Zaten Ali 
Paşa 1867’de sadrazam olarak en azından Batı medeni kanununun bü-
                                                           
41 Sina Akşin, Türkiye Tarihi 3, Cem Yay., İstanbul 1992, s. 147. 
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yük bölümünün benimsenmesi isteğindeydi ve o yıl hazırladığı layihasın-
da bunu önermişti (Müslim ve gayrimüslimleri ilgilendiren davalara ba-
kan karma mahkemelerde Fransız medeni kanununa başvurulması iste-
niyordu). Ali Paşa’nın Fransız medenî hukukunu kabul etmek isteyişin-
de, İsviçre medeni hukukunu fazla katolik, Prusya’nınki de fazla otoriter 
olmasının yanında dış politikada Fransız yanlısı olmasından dolayı en li-
beral olarak Fransa’yı görmüş olmasındandır. Fakat A. Cevdet Paşa bu 
kanunların bünyemize uymayacağını söylediği halde Osmanlı hukuku-
nun büyük abidesi olan “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye” doğmuştur. (Mecelle, 
Hanefi hukukuna göre temellendirilmiş, 1851 maddeden oluşmakta fet-
valardan oluşan eski hukuk kitapları ve derlemelerden oluşan hukuk 
rehberi durumundadır ve 1926 yılında kaldırılmıştır). 

2. Eğitim Alanında: 

1868’de Galatasaray Sultanîsi açıldı. Bu okulda öğretim dili Fransızca 
idi ve ona batılı modern ortaöğretim programı sağlamak için ciddî çaba 
gösterilmiştir. Robert Koleji yabancı misyonlar tarafından zaten açılmış 
bulunuyordu; fakat Galatasaray Sultanîsi bir batı dilinde orta derecede 
modern bir eğitim sağlama konusunda bir müslüman hükümet tarafın-
dan yapılmış ilk ciddî teşebbüstür. Diğer özelliği de müslüman ve hristi-
yan öğrencilerin yan yana öğrenim görmesi dinî ayrılığın kaldırılmasına 
doğru bir adım idi. Modern Türkiye’nin yükselişinde Galatasaray Lisesi’-
nin etkisi çok büyük oldu. Batılı idare cihazını yürütecek, yetenekli ve ba-
tılı eğitim görmüş idareci, diplomat ve diğerlerine ihtiyaç sürekli bir şe-
kilde arttıkça Galatasaray mezunları Osmanlı Devleti’nin ve ondan sonra 
Türkiye Cumhuriyeti’nin siyaset ve idaresinde hâkim bir rol oynar duru-
ma gelmişlerdir. 1870’de Darülfünûn açıldı. Fakat Cemalettin Efganî’nin 
bir derste aslında söylemediği “peygamberlik bir sanattır” sözünü bazı 
çevreler olumsuz bir şekilde propaganda amaçlı olarak kullanmaya baş-
layınca ertesi yıl kapattırıldı. 1870’de kız okullarına öğretmen yetiştire-
cek olan Darülmuallimat kuruldu. 

3. Askerî Alanda: 

Ali Paşa’nın son sadaretinde Türk ordusu, donanması ve eğitimi çok 
büyük gelişmeler gösterdi ve büyük bayındırlık eserleri yapıldı. Türk do-
nanması, zırhlı olarak baştanbaşa yenilendi. Ali Paşa zamanında Os-
manlı donanması dünya donanmaları arasında İngiltere ve Fransa’dan 
sonra 3. sırada geliyordu. Ordu ise Fransa ve Rusya’dan sonra dünyanın 
3.sü kabul edilirken Prusya’nın Alman devletlerini birleştirmesinden 
sonra dördüncülüğe düşmüştür. 

Ali Paşa’nın sadrazamlığı zamanında yapılan en önemli işlerden birisi 
de hiç şüphesiz dünya ekonomik ve strateji tarihinin en önemi olayların-
dan biri olan Süveyş Kanalı’nın açılmasıdır (18 Kasım 1869). Kanal, Kı-
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zıldeniz ile Akdeniz’i birleştirdiği için Asya ile Avrupa arasındaki deniz 
bağlantısını Ümit Burnu’na nispetle azaltıyordu. M. Reşit Paşa bu kana-
lın açılmasına karşıydı. Çünkü kanal sebebiyle Mısır’ın İngiltere’nin eline 
düşeceğini düşünüyordu. 

f. Ali Paşa Düşmanlığı 

Ali Paşa sadareti sırasında birçok kişi tarafından tenkit edilmiştir. 
Özellikle Yeni Osmanlıların lideri Ziya Paşa ve onun yakın arkadaşı Na-
mık Kemal ve aynı gruptan Ali Süavi, Agâh Efendi gibi gazeteciler Ali Pa-
şa’yı yalnız tenkit değil hakaret kampanyası başlatmışlardır. Bu konuda 
en çok Ziya Paşa ileri gitmiştir. Ali Paşa’nın boşaltmak bilmediğine kana-
at getirdiği sadaret koltuğuna oturmak istiyordu. Bütün politikacılar gibi 
o da, o koltuğa kendisinden daha layık birisinin oturamayacağını düşü-
nüyordu. Ali Paşa’ya düşman olanların düşmanlıklarının temelinde kıs-
kançlık ve menfaat kavgası vardır42. 

g. Yabancı Devlet Adamlarının Gözünde Ali Paşa 

Ali Paşa Avrupa’nın en büyük diplomatıydı. Osmanlı Devleti de o çap-
ta bir devlet adamı görmemiştir. III. Napolyon “Ali Paşa gibi bir hariciye 
nazırı bulabilseydim” demiştir. Avusturya İmparatoru ve Macaristan kra-
lı Franz Joseph İstanbul’u resmî ziyaretinde Viyana’da tanıdığı Ali Paşa’-
yı Bebek’teki yalısına giderek ziyaret ederdi. 

İlk Alman imparatoru I. Wilhelm, Ali Paşa ölünce, onun yazı takımını 
müzesine konmak üzere 300 altına satın aldırmıştır. Yazdığı notalar, 
diplomasî örnekleridir. Paris’in siyasal bilgiler fakültesi olan “Scienses 
Politiques”te örnek olarak öğrencilere okutulmuştur. Rusya’nın İstanbul 
büyükelçisi Slav birliği ideali içi büyük engel saydığı Ali Paşa’nın ölümü 
üzerine çok memnun olmuştur. İstiklâl sevdalısı olduğu söylenen Mısır 
valisi Hidiv İsmail Paşa, Ali Paşa’nın öldüğünü kendisine bildiren kâtibi-
ne 1000 altın bahşiş vermiştir. 

Ali Paşa 1871’de vefat etmiştir. Ölümü bile anlam yüklü bir olaydır. 
Zira Fransa’nın Avrupa siyasetinde ikinci plana düşmesinden hemen 
sonra gelmiştir43.  

Ali Paşa ölümünün arkasında sultan Abdülaziz’e hitaben yazılmış bir 
siyasî vasiyetname bırakmıştır. Bazı kaynaklarda Ali’nin ölümünün he-
men ertesinde vasiyetnamesinin gazetelerde yayımlanmış olduğu söyle-
niyor, fakat yer ve tarih belirtilmiyor. Vasiyetnamenin bizim bildiğimiz ilk 
yayımlanışı ölümünden oldukça sonradır. 1910’da, La Revue de Paris’-
te44. 
                                                           
42 Z. Danışman, a.g.e., s. 176. 
43 Z. Danışman, a.g.e., s. 177. 
44 E.D. Akarlı (Çvr. ve Yay.), a.g.e., TTK Ktp., Kayıt no: 59808, Yer no: A-IV/4483, s. XII, Si-
yasî vasiyetnamesi ile ilgili bkz: s. 17-48. 
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III- KEÇECİZÂDE FUAT PAŞA (1815-1869) 

a. Hayatı ve Kişiliği 

Keçecizâde Fuat Paşa, İzzet Molla’nın oğlu olup 1815’te İstanbul’da 
doğmuştur45. Diğer ulema evladı gibi, Fuat Paşa da evvela ilmiye tarîkine 
intisap ile Arapça ve Farsçayı öğrenmiş ise de henüz çok genç yaşta ba-
basının Sivas’a nefyi üzerine maişetini temin için, tıbbiye mektebine gi-
rerek, tedrisatının Fransızca olmasından istifade ederek bu lisanı öğre-
nip buradan çıkmış ve Hicri 1250’de o sıralarda kaptan-ı derya bulunan 
Çengeloğlu Tahir Paşa’nın maiyetinde Trablusgarb’a giderek üç sene ora-
da kaldıktan sonra geri dönmüştür46. 

Fuat Paşa kendisini tıbba adamak için yola çıkmıştır. Bu alanda öğre-
nim gördükten sonra ordu birliğine girmiş, ancak Fransızca bilgisi O’na 
yönünü değiştirme olanağı sağlamıştır47. 

M. Reşit Paşa’nın da teşvikiyle Fuat Paşa da mesleğini değiştirerek 
tercüme odasında memur olmuştur. Kısa bir süre sonra Bab-ı Ali müter-
cim-i evvelliğine tayin oldu48. 1841’de Londra sefareti başkâtipliğine, 
1843’te Madrid ve bir yıl sonra da Lizbon muvakkat elçiliklerine tayin ol-
du. 1845’te Divan-ı Hümayun tercümanlığına ve 1846’da amedci nasb-
edildi. 1848’de Macar İhtilali’nin Eflak ve Boğdan’da ihtilaflar yaratması 
endişesi üzerine Bükreş’e komiser olarak gönderildi. Osmanlı Devleti ile 
Rusya arasında bu ihtilal sebebiyle çıkan Macar ve Leh mültecileri mese-
lesini hal’etmek için 1849’da fevkalade murahhas ve büyükelçi olarak 
St. Petersburg’a gönderildi49. 1852’de Ali Paşa’nın desteğiyle hariciye na-
zırlığı mevkiine çıkma olanağını bulmuştur. Artık bu tarihten itibaren 
devletin dizginlerini ellerinde tutan kişiler topluluğunun bir parçası ol-
muştur50. Osmanlı hükümeti nezdine fevkalade elçi olarak gönderilen 
Prens Mençikof’un İstanbul’a yapmak istediği baskı üzerine nezaretten 
istifa etmiş ise de 1855’te hariciye nezaretine ikinci defa tayin edildi. 
Ama bir yıl sonra istifa etti. 1858’de üçüncü defa hariciye nazırı tayin 
edildi. 

1860’da Suriye isyanını bastırmak üzere fevkalade memur ve murah-
has olarak tayin edildi51. Burada yaptığı işlerle Suriye’nin yarım asır da-
ha elimizde kalmasın sağladı52. 
                                                           
45 B. Lewis, a.g.e., s. 117; “Fuat Paşa Maddesi”, Yeni Türk Ansiklopedisi, C. XXI, MEB yay, 
s. 453-456. 
46 Orhan Fuat Köprülü; “Fuat Paşa Maddesi”, İ.A., C. IV, s. 672. 
47 Robert Montran, Osmanlı İmparatorluğu II, (Çvr. Server Tanilli), Cem Yay., Ankara, 1995, 
s. 49. 
48 O.F. Köprülü, “Fuat Paşa Maddesi”, s. 672. 
49 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VII, TTK, Ankara, 1997, s. 127. 
50 R. Montran, a.g.e., s. 50. 
51 R. Montran, a.g.e., s. 50. 
52 E.Z. Karal, a.g.e., s. 127. 
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Bu sıralarda Abdülmecit’in ölümü üzerine tahta geçmiş olan Abdül-
aziz tarafından sadrazamlığa getirildi. Bu sadrazamlığı bir yıl bir ay ka-
dar sürdü. 1863’te Abdülaziz’in Mısır’a seyahati esnasında maiyetinde 
bulundu. İstanbul’a dönüşünde ilk defa olarak padişah tarafından ken-
disine “Yaver-i Ekremlik” unvanı verildi. Aynı yıl seraskerlik uhdesinde 
kalmak üzere ikinci defa sadarete getirildi ve bu mevkiinde 1866 yılına 
kadar kaldı53. 

b. Fuat Paşa’nın Yaptığı İşler ve Reformlar 

1848’de Macar milliyetçilik ihtilalinin bütün Avrupa’da hüküm sür-
düğü sıralarda Macarlar da Avusturyalılara karşı isyan etmişlerdi. Bu 
hareketin Eflâk’a da sirayet etmesi ve büyük bir Rus ordusunun Avus-
turyalılara yardım kastıyla Eflak’a girmesi üzerine amedi-i divanı-ı hü-
mayun Fuat Paşa vaziyeti tahkiki için 1868 senesinde Bükreş’e gönderil-
di. 

Fuat Paşa, Bükreş’te Ömer Paşa ile birlikte Ruslar ile iyi münasebet-
ler kurulmasını, Rus işgal ordusuyla Osmanlı ordusunun aynı miktarda 
olmasının teminine çalıştı. İşte burada bir mülteci sorunu ortaya çıkmış-
tı. Osmanlıya iltica edenler hemen tamamıyla Osmanlı görüşüne uygun 
şekilde Rus ve Avusturyalıların isimlerini verdikleri bazı isyan erbabı sı-
nır dışı edilmiş geri kalan ve asıl ekseriyeti teşkil eden mültecilerden 
Lehlilerin Halep’de ve Macarların ise Kütahya’da muhafaza altına alına-
caklarını devlet, Rus ve Avusturyalılara taahhüt etmiştir. Burada Fuat 
Paşa’nın rolü çok mühimdir54. 

Ayrıca devletin Kırım muharebesi ile meşgul olmasından istifadeyle 
Yunanlılar Osmanlı sınırına tecavüz etmektedir. Bunun için Fuat Paşa 
görevlendirilmiş o da bu görevi başarıyla tamamlayarak iyi bir diplomat 
olmanın yanında iyi bir kumandan olduğunu da göstermiştir55. 

Devlet ve hükümet işlerinde o dönemde taşra idaresi meselesi Fuat 
Paşa ve çevresini meşgul etmekteydi. Fuat Paşa’nın çözümü vilayet ni-
zâmnâmesi idi. Onun fikri eyalet ve sancakları daha büyük birimler ha-
linde gruplandırmak ve bunları seçilmiş, yetenekli ve tecrübeli kişilerin 
yönetimi altına koymaktı. Bunlara geniş bir takdir yetkisi verilecek ve 
ancak pek önemli konularda İstanbul’a danışmak ihtiyacında olacaklar-
dı. Bu vilayet nizamnamesi 1864’te ilan edildi. Eski vilayetlerin yerine 
büyük ölçüde genişletilmiş 27 tane vilayet oluşturularak her biri geniş 
yetkili bir vali yönetimine verildi. Vilayet içinde de bir otorite zinciri ku-
ruldu. 

Valinin idaresi mülkiye, maliye, siyaset, zaptiye ve hukuk işleri olarak 
kısımlara ayrıldı. İdare meclislerinden başka her sancaktan ikisi müs-
                                                           
53 O.F. Köprülü, “Fuat Paşa Maddesi”, s. 676. 
54 E.Z. Karal, a.g.e., s. 128. 
55 O.F. Köprülü, “Fuat Paşa Maddesi”, s. 673. 
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lim, ikisi gayrimüslim olmak üzere seçilecek dörder üyeden kurulu bir 
gayrimüslim-müslim “Vilayet Umumî Meclisi” her yıl toplantıya çağrıla-
caktı. 

Bu nizamname Fransız taşra idare sistemine dayanıyordu. Nizamna-
menin genel eğilimi merkeziyet ve biçim birliği yönündeydi56. 

O dönemde bozuk olan maliyeyi biraz olsun düzene sokmak amacıyla 
sadrazam Fuat Paşa bazı tedbirleri uyguladı. Islahat Fermanı’nın vaad 
edilmesine rağmen devletin bütün gelir ve giderlerini gösteren doğru dü-
rüst bir bütçe henüz yoktu. 1861-62 yılı için bir bütçe taslağı yaptı. Esas 
bütçe ertesi yıl yapıldı. Fuat Paşa’nın aldığı diğer bir tedbir 1862 borç-
lanması sayesinde o yıl kaimelerin satın alınarak ortadan kaldırılması 
oldu. Yapmış olduğu diğer bir tedbir de hazineye tütün, tuz, posta pulu, 
gümrük, emlak vergisi gibi konularda yeni gelir sağamaya çalışması ol-
du. Tasarruf yapmaya çalışmış fakat padişahı tasarrufa sevk etmek hiç 
de öyle kolay olmamıştır57. 

Fuat Paşa, Osmanlı Devleti için yabancı sermayenin iktisadî olduğu 
kadar siyasî yönden de önemli bulunduğuna kaniiydi. O’na göre Avrupa-
lıların Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı sermaye yatırımları, büyük 
devletlerin Osmanlı devletine karşı davranışlarına tesir edecek ve toprak 
bütünlüğünü koruması hususunda kendisine yardımda bulunmalarına 
sebep teşkil edecekti58. 

Fuat Paşa’nın yapılmasında etkili olduğu hukukî reformlara baktığı-
mızda yaptığı reformların kendisinden öncekilerin belirttiği çizgilerde de-
vam ettiğini görüyoruz. 1858’de bir arazi kanunnamesi ile ve yeni bir ce-
za kanunnamesinin kabulü, 1860’da karma mahkemeler ile birleştirilen 
ticaret mahkemelerinin düzenlenmesinde Fuat Paşa’nın etkisinin oldu-
ğunu görmekteyiz. 1868’de Meclis-i Vala yeniden düzenlenerek iki yeni 
kuruluşa ayrıldı. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ve Şura-yı Devlet. Birincisi yar-
gısal görevleriyle Meclis-i Adliye’nin değiştirilmiş şekliydi. Fransız Danış-
tay’ı örneğinde kurulmuş olan ikincisi, bazı istişarî ve yarı-yasama gö-
revleriyle birlikte idarî davalarda üst derece mahkemesiydi59. 

İki defa sadrazamlık, beş defa hariciye nazırlığı, çeşitli zamanlarda 
seraskerlik, müsteşarlık, elçilik yapan Fuat Paşa, Encüme-i Daniş üyesi 
ve Galatasaray Lisesi’nin kurucularındandır60. Bu okulda öğretim dili 
(Türkçe konular hariç) tamamen Fransızca idi. Galatasaray Lisesi bir ba-
tı dilinde orta derecede modern bir eğitim sağlama konusunda bir müs-
lüman hükümet tarafından yapılmış ilk ciddî teşebbüstür61. 
                                                           
56 O.F. Köprülü, “Fuat Paşa Maddesi”, s. 674. 
57 B. Lewis, a.g.e., s. 383-385. 
58 Sina Akşin, a.g.e., s. 148. 
59 E.Z. Karal, a.g.e., s. 269. 
60 B. Lewis, a.g.e., s. 121. 
61 A. Şeref, a.g.e., s. 84. 
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Fuat Paşa’nın sadrazamlığı sırasında sivil bir tıp okulu açmak fikri 
ortaya atıldı. Aslında askerî tıp okulu vardı. Ama buradan çıkan doktor-
lar ordu hizmetinde kullanıldığından kazalara kadar doktor göndermek 
zordu, bunun için Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye açıldı (1866)62. 1869’da 
hastalanıncaya kadar Fuat Paşa, Ali Paşa ile beraber devlet dizginleri el-
den bırakmamıştır. Tedavi için gittiği Fransa’nın Nis şehrinde öldü. 

Ölümünden birkaç ay sonra da Fuat Paşa’nın “siyasî vasiyetnamesi” 
adlı bir belge ortalıkta dolaşmaya başlamıştır. Belgeyi önce İstanbul’da 
İngilizce ve Fransızca olarak çıkan The Levant Herald gazetesi yayımladı. 
Gazeteye göre Fuat ölümünden birkaç gün önce devrin sultanı Abdül-
aziz’e hitaben yazdığı vasiyetnamesini sulatana iletmek üzere bir tanıdı-
ğına vermiş, ancak vasiyetname sultanın eline geçmeden kamuya mal ol-
muştur. Vasiyetnamenin yeniden gündeme gelişi 1875 tarihlidir. Vasi-
yetname daha sonraları 1896’da La Revue de Paris’te de yayımlanmıştır. 
Vasiyetnameyi gerçekten Fuat Paşa’nın yazıp yazmadığı Genç Türkler 
arasında tartışma konusu olmuştur63. 

c. Fuat Paşa’nın Şahsiyeti ve Düşünceleri 

Nazik ve zarif tavırlarıyla tam bir diplomat olan Fuat Paşa, devrinden 
çok ileride bir şahsiyettir. Avrupa medeniyetinin bütün inceliklerini kav-
ramak hususunda denilebilir ki, herkesten daha ileri gitmiş, fakat bunu 
taklit yoluyla değil, intibak suretiyle tahakkuk ettirmiştir. Fuat Paşa, o 
kadar zeki ve cüretkâr idi ki, onun intibak edemeyeceği bir iş olmadığını 
söylemek büyük bir mübalağa olmaz. Açık sözlü bir insan olup en güç 
vaziyetleri dahi padişaha olduğu gibi ifade etmekten çekinmezdi. Mizacı 
laubali olmakla beraber istediği zaman gayet ihtiyatkârane de konuşabi-
lir ve özel hayatıyla resmî hayatı birbirinden ayırabilirdi64. 

Fransızcaya o kadar akıcı bir hâkimiyeti vardı ki, esprileri başkentte 
ve bütün Avrupa diplomatik çevrelerinde ün kazanmıştı. Fransızca nük-
tedanlığını karşısındaki sıkıştırmakta kullanabiliyordu65. 

Din konusunda da taassup cehalete düşman olmasıyla bir Volter-
ci’ydi. Cehaleti temsil eden ulemanın da düşmanıydı. Sadrazam iken ra-
mazan ayında bir gün Beyazıt Camii’ne namaz kılmaya gelmiş ve cemaa-
tin çokluğundan cami avlusunda namaza dururken arkasındaki yaverle-
rine de namaz kılmalarını tavsiye edince “abdestimiz yoktur kılamayız” 
cevabını vermeleri üzerine “kimin abdesti var ki” demiş ve imama uy-
muştur66. 
                                                           
62 B. Lewis, a.g.e., s. 121. 
63 E.D. Akarlı (Çvr. ve Yay.), a.g.e., TTK Kütüphanesi, Kayıt no: 59808, Yer no: A-IV/4483, 
s. X-XI. Ayrıca siyasî vasiyetnamesi için bkz. s. 1-8. 
64 E. Ziya Karal, a.g.e., s. 208. 
65 O.F. Köprülü, “Fuat Paşa Maddesi”, s. 679. 
66 R. Davison, a.g.e., s. 108. 
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Ali Paşa gibi o da bir masondur. İslam, Fuat Paşa’nın gözünde Ali’den 
daha az anlam taşıyordu67. 

Türkiye’de siyasal çevrelerde Türk milliyetçi fikirlerin etkisi uzun süre 
önemsiz kaldı. Gerçi Fuat Paşa’nın Stratord Cannig ile yaptığı bir konuş-
mada imparatorluğun hiç birinden vazgeçilemeyecek dört temel üzerine 
dayandığını belirttiğine tanık oluyoruz. “Milliyet-i İslamiye, Devlet-i Türki-
ye, Selatin-i Osmaniye, Payitahtı İstanbul”68, bu vazgeçilmez temeller bü-
tün uyruklara eşit muamele edilmesiyle yan yana varlıklarını sürdüre-
cekti. Fuat Paşa, ayrıca Heyet-i Vükela’yı padişahın ve sarayın müdaha-
lesinden uzak tutmaya istekliydi. Fuat Paşa bir ulusal parlamentoya 
gösterdiği eğilimiyle Ali Paşa’yı aşıyordu, ama yine de parlamentonun 
kurulmasını mümkün görüp görmediği belli değildir69. Fuat Paşa’nın Os-
manlı’nın politikası ve reformları hakkındaki görüşlerinin en yalın özeti, 
onun “siyasal vasiyetnamesi” olan 1869’da Nice’deki ölüm döşeğinden 
anlamlı biçimde Abdülaziz’e yazdığı bir mektuptur. Mektup, Fuat Paşa’-
nın reformlara ilişkin öncülüğüne de ortaya koyar, devletin tehlikede 
oluşu ve tek kurtuluş yolunun İngiltere, Fransa ve Rusya’ya ayak uydur-
maya yetecek hızda ilerleme kaydedilmesinde yattığı, bunu başarmak 
için “siyasal ve sivil bütün kurumlarımızı değiştirmeliyiz” diyordu. Böyle 
bir değişikliğin dinî ilkelere de ters düşmeyeceğine inanıyordu70. 

Fuat Paşa hür fikirli bir insan olmakla beraber devletin menfaati nok-
tasından milliyet fikirlerinin daima aleyhinde bulunmuş ve muhtelif un-
surlardan müteşekkil olan devletin bu fikirler yüzünden parçalanacağın-
dan korkmuş ve Avrupa’daki milliyetçilik cereyanlarını gayet yakından 
takip ettiği halde, gayri müslim tebaaya eşit muamele edildiği takdirde 
bu fikirleri önleyebileceğini düşünmekle hataya düşmüştür71. 

IV. Üç Büyüklerin Tahlili ve Sonuç 

Mustafa Reşit Paşa politik ihtirasları yüzünden zaman zaman kendi-
sine muhalif olsalar da getirdiği yeni fikirleri benimseyen bir nesil yetiş-
tirmiştir. Ali Paşa ve Fuat Paşa gibi o devrin politik hayatında rol oyna-
yan şahsiyetler Cevdet Paşa’nın tabiriyle M. Reşit Paşa’nın takımına dâ-
hildirler72. Bilindiği gibi Reşit, Ali ve Fuat Paşalar Osmanlı Devleti’nin 
XIX. yüzyıl idarî ve siyasî hayatında çok önemli roller oynamış simalar-
dır. Bunların gerek birbirleriyle, gerekse diğer devlet ricaliyle ve sarayla 
münasebetleri devletin iç ve dış siyasetine doğrudan tesiri olmuştur73. 
                                                           
67 M.K. İnal, a.g.e., s. 199. 
68 R. Davidson, a.g.e., s. 109. 
69 B. Lewis, a.g.e., s. 345. 
70 R. Davidson, a.g.e., s. 109. 
71 O.F. Köprülü, “Fuat Paşa Maddesi”, s. 679. 
72 Mehmet Kaplan, “M. Reşit Paşa ve Yeni Aydın Tipi”, M. Reşit Paşa Dönemi Semineri Bildiriler, s. 120. 
73 Yunus Halaçoğlu, “Maruzat ve Tezzakirde M. Reşit Paşa ve Tanzimat Erkanı”, M. Reşit Pa-
şa Dönemi Semineri Bildiriler, s. 25. 
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Mustafa Reşit Paşa fikren ve manen yalnız bir adam gibi görünse bile 
en azından III. Selim ve II. Mahmut’un uysallaştırabildiği muhalefetin 
elinden canını kurtarabildiği gibi düşündüğü şeyleri kısmen pratiğe ak-
tarma imkânı da bulabilmişti. Bütün bunları yapmada yani kısaca siya-
sal modernleşmenin hızlanması varlığını M. Reşit Paşa’yla birlikte, Paşa’-
nın seleflerine borçludur74. Mustafa Reşit Paşa yapılacak reformlar hak-
kında pek açık fikirlere sahiptir. Yavaş yavaş sultandan sonra devletin 
bir numaralı kişisidir. Nüfuzu büyüktür, hareketini derinliğine gerçek-
leştirmeyi iyi bilir ve o nedenledir ki devletin sorumluluk makamlarına 
koruduklarını, güvenebileceği adamları yerleştirirdi. Son olarak Gülhane 
Hattı-ı Şerifi’nde yayımlanacak olan reformlar dizisini o hazırlamış ve 
büyük devletlerin temsilcilerine o açıklamıştır. 1834’ten 1858’e kadar 
devletin hayatına damgasını vuran fikirler hiç kuşkusuz Mustafa Reşit 
Paşa’ya aittir. Kendisinden sonra Ali Paşa ile Fuat Paşa sürdürecektir75. 

Ali ve Fuat Paşalar reformun ikinci kuşak adamlarıydı. Kendilerinden 
öncekiler için garip ve yeni olan şeylerin çoğu, onların normal hayatının 
bir parçası olmuş bulunuyordu. Hem kanılarında hem de şahsî mevkile-
rinde M. Reşit Paşa’dan daha emin bulunduklarından daha ihtiyatlı ve 
daha pratik olabildiler76. Başta Mustafa Reşit Paşa olmak üzere birbirine 
bağlı bir siyasî bütün meydana getiren Ali ve Fuat Paşalar, M. Reşit Pa-
şa’nın öğrencileridirler. Birbirinden farklı yönleri olsa da yenilik yapma-
da ve yenilikleri sürdürmede aynı görüştedirler77. Siyasî amaçları devle-
tin yükselmesi olan üç devlet adamının ayrı karakterlerinden dolayı izle-
dikleri yollar ve usuller pek benzerlik göstermez. Birbirine benzer yönleri 
olduğu gibi farklı yönleri de vardır. Reşit Paşa’nın İngiliz taraftarı olarak 
tanınmasına karşılık Ali ve Fuat Paşalar Fransız taraftarı olmakla şöhret 
kazanmışlardır. Filhakika mukadderatları birbirine sıkı sıkıya bağlı bu-
lunan Ali ve Fuat Paşalar ekseriya Fransız siyasetinin ağır bastığı za-
manlarda iktidar mevkiine gelmişlerse de Ali ve Fuat Paşa arasında bazı 
farklar mevcuttur. Daha açık bir ifadeyle Reşit Paşa’nın İngiliz, Ali Paşa’-
nın Fransız siyasetine meyyal olmalarına mukabil Fuat Paşa adeta ikisi 
arasında bir yol tutmuştur. Mesela, 1858 Paris kongresinde ve 1861 
Şam meselesinde Fransız tarafını tutmadığı gibi İngiliz sefirinin makbul 
olmadığı zamanlar da az değildir. Diğer taraftan ikinci sadaretinde Parl-
merstone tarafından desteklenmiş ve onun ölümünden sonra İngiliz si-
yasetinin başka bir yön almasından dolayı mevkiini uzun bir müddet 
muhafaza edememiştir. Şurasını da ilave etmek gerekir ki kendisinin en 
fazla güvendiği devlet İngiltere olmuş ve bunu kendi el yazısıyla mevcut 
                                                           
74 B. Lewis, a.g.e., s. 114; H. Yıldız (Derl.), a.g.e., s. 5. 
75 R. Matran, a.g.e., s. 50. 
76 B. Lewis, a.g.e., s. 119. 
77 A. Şeref, a.g.e., s. 88. 
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bazı layiha müsveddelerinde de açıkça kaydetmiştir. Fuat Paşa’nın bir 
tarafa bağlanmadığı ve siyasetine esas olarak daima memleketin ve bu-
nunla mütevakkıf olmak şartıyla kendi mevkiinin muhafazasını göz 
önünde tutarak mülteciler meselesinde bizzat kendi tahriratından anla-
şılacağı üzere tamamıyla makyavelist bir siyaset izlemiştir78. 

Reşit Paşa ile eski yetiştirmeleri Ali ve Fuat Paşa arasında çekişme de 
vardı. Bu çekişme yalnız reformlar konusundaki görüş farklılaşması de-
ğil aynı zamanda kişiliklerin çatışmasını ve ihtirasların çelişkisini ve bu 
yıllarda Osmanlı hayatını karakterize eden yabancı elçiliklerin doğrudan 
baskısını yansıtıyordu. Ali ve Fuat Paşa buna rağmen M. Reşit Paşa’nın 
siyasal harmonisini miras olarak alan kişilerdi. Biri sık sık sadrazamlık 
yaparken diğeri hariciye nazırı ya da Tanzimat Meclisi reisi oluyordu. 
Birbirilerine pek benzemeseler de bir arada iyi çalışıyorlardı. Fuat Paşa 
daha çok ilerlemeye ve parlak başarılar kazanmaya yatkındı. Ali Paşa 
daha tutucu, daha titizdi ve pek girişken değildi. Birlikte Avrupa’nın mü-
dahalesini önlemenin Osmanlıların bütünlüğünü korumanın, ortaya çı-
kan sorunları çözmenin ve kademeli olarak reformları hazırlayıp yürür-
lüğe sokmanın yollarını arıyorlardı. Aslında Ali Paşa ve Fuat Paşa’nın fıt-
ratları o kadar farklıydı ki, birlikte nasıl anlaştıkları tam bir merak ko-
nusudur. Oysa birbirlerini çok iyi tamamlıyor, dost düşman herkes tara-
fından bir ekip olarak kabul ediliyorlardı79.  

Semiha Ayverdi’ye göre Ali Paşa uyanık ve Türk menfaatlerini kolla-
yan biri olmasına rağmen, bunun yerine getirilmiş Keçecizade Fuat Paşa, 
Namık Kemal ve Ziya Paşalarla birlikte masonik zihniyetin Türkiye’deki 
temsilcisiydi80. 

Ali Paşa kısa boylu ve sıskaydı. Fuat Paşa uzun boylu ve yakışıklı, Ali 
Paşa içine kapanık ve suskundu, Fuat Paşa açık sözlü ve çok konuşkan-
dı, ayrıntılara dikkat etmede Ali Paşa daha çok titizdi, Fuat Paşa ise ba-
zen dikkatsizdi, Ali Paşa yeni kopuşlara karşı ihtiyatlı ve tereddütlüydü. 
Fuat Paşa daha girişimci ve oldukça tedbirsizdi. Ali Paşa padişahın kar-
şısında esnek ve kibarken, Fuat Paşa görüşlerini pervasızca açıklar ve 
padişahın arzularına açıkça karşı çıkardı. Ali Paşa otokrattı ve rakipleri-
ni kıskanırdı. Fuat Paşa kişisel kin beslemeye ve başkalarını iktidarın dı-
şında tutmaya daha az düşkündü. 

İ.H. Danişment, üç büyük devlet adamının Osmanlı Devleti için öne-
mini anlatırken; 

“Koca Reşit Paşa 58, Ali Paşa 57 ve Fuat Paşa da 54 yaşında ölmüş-

tür. Herhalde bu büyük adamların yirmişer sene fazla yaşamış olma-

ları Osmanlı İmparatorluğu için tarihî mukadderatın en feci demektir. 
                                                           
78 O.F. Köprülü, “Fuat Paşa Maddesi”, s. 679. 
79 R. Davison, a.g.e., s. 103. 
80 F. Öztoprak, “Mehmet Emin Ali Paşa”, s. 64. 
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Çünkü bir daha o ayarda adam yetiştirmeyen devlet, artık hep orta 

adamlarla manevi cüceler elinde kalmıştır”81 diyor. 

Yetişme bakımından M. Reşit Paşa, Ali ve Fuat Paşa’lara göre daha 
elit bir tabakada yetişmiştir. Yaş bakımından da büyük olan M. Reşit Pa-
şa’yı ayrı Ali ve Fuat Paşa’yı da ayrı değerlendirmek gerekir. Çünkü Mus-
tafa Reşit Paşa bu iki şahsiyeti yetiştirmekle onların hocası, üstadı ol-
muştur. M. Reşit Paşa, Türk devlet adamları arasında mükemmel bir 
ekip oluşturmuş, her sahada yetenekli kişileri tespit ve himaye etmiştir. 
Bunlar ise Ali ve Fuat Paşalar olacak ve M. Reşit Paşa bunlara öncülük 
edecektir. M. Reşit Paşa umdesi olan ıslahatçılığı, Gülhane Hatt-ı Hüma-
yunu’nda bir dizi reformlar şeklinde hazırlamış ve devlet hayatına dam-
gasını vurmuştur. Var olan sivil bürokrasi Tanzimat ile de devam etmiş-
tir. Devletlerarası siyasette Londra’nın merkez olduğunu kanaat getiren 
M. Reşit Paşa, Mısır ve Kırım Meselesi’nde İngiltere’nin Osmanlı yanlısı 
olmasını sağlamıştır. 

Üç büyük devlet adamını değerlendirirken Mustafa Reşit Paşa dendi-
ğinde Tanzimat Fermanı, Ali Paşa dendiğinde Islahat Fermanı, Fuat Paşa 
dendiğinde Vilayet Kanunnameleri düzenlemeleri akla gelmektedir. Bu 
kişiler arasında çekişmeler de olmuştur. Mustafa Reşit Paşa yetiştirdiği 
öğrencilerinin kendi yerine gelmelerini ve kazandıkları başarılarını haz-
medemediği görülmektedir. Mustafa Reşit Paşa İngiliz taraftarı, Ali ve 
Fuat Paşalar ise Fransız yanlısı olarak bilinse de siyasî tercih o zamanki 
güç dengesine paralel olmaktadır. 

Kısacası bir makalenin boyutları içerisinde incelemeye çalıştığımız 
“XIX. Yüzyılda Osmanlı devlet hayatında rol oynayan üç büyük devlet 
adamı” hakkında iyi ya da kötü yorumlar yapılabilir. Fakat bu konuda 
hüküm üretmek kolay gibi görünse de bu tarihî şahsiyetleri kendi devir-
leri içinde, o zamanki şartlara göre incelemenin ve değerlendirmenin da-
ha faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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LONDRA SEFİRİ MEHMED EMİN PAŞA’NIN 
FELEMENK (HOLLANDA) İZLENİMLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Bayram NAZIR* 

Öz 

Mehmed Emin Paşa, 25 Eylül 1848 yılında atandığı Londra elçili-

ğinde yaklaşık iki yıl görev yaptı. 19. yüzyılda Londra politik açıdan 

Avrupa’nın merkezi hükmünde idi. Paşa, çok kritik olayların cereyan 

ettiği bir dönemde Londra’da göreve başlamıştı. Özellikle 1848 Avru-

pa İhtilalleriyle ilgili olarak Paşa’nın Babıali’ye sunduğu raporlar 

önemlidir. Mehmed Emin Paşa Londra’da bulunduğu bir sırada tahta 

yeni çıkan Felemenk Kralı’na Sultan Abdülmecit’in tebrik mektubunu 

götürmekle görevlendirildi. Bu görevlendirmeden sonra Londra’dan 

ayrılan Paşa, bir aylık bir yolculuktan sonra Felemenk’e geldi ve Kral 

tarafından kabul edildi. Paşa 20 gün kaldığı Felemenk ülkesi ile ilgili 

gözlemlerini küçük bir risale haline getirip İstanbul’a göndermiştir. 

Bu risalede Mehmed Emin Paşa, adeta sular içinde kalan bir ülkenin 

tarım, ziraat ve gemicilikte kazandıkları başarılardan söz eder. Paşa 

ülkede deniz ve nehirlerin taştıklarını ve halkın su baskınlarından 

kendilerini korumak için kanallar inşa ettiğini ifade eder. Mehmed 

Emin Paşa, az bir süre kaldığı Felemenk hakkında kısa fakat önemli 

bilgiler vermektedir. 

Anahtar kelimeler: Mehmed Emin Paşa, Hollanda, Londra, Lahey. 

Abstract 

The Netherlands Impressions Of Mehmed Emin Pasha The 

Sultans Ambassador To London 

Mehmed Emin Pasha functioned as the London ambassador for about 

two years from 25 July 1848 on. During the 19 th century, London enjo-
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yed a central role in European politics. The Pasha commenced work in a 

period of very critical developments in Europe. His reports to the Porte inc-

luded these related to the revolutions of the year 1848 which are of parti-

cular significance. Mehmed Emin Pasha had been entrusted with the 

duty to convey the gratulation letter of the Sultan Abdulmecid to the King 

of the Netherlands who had ascended to the throne. The Pasha left Lon-

don for this duty and arrived in the Netherlands after a month and was 

admitted by the King. The Pasha wrote a pamphlet covering his observa-

tions about the Netherlands where he stayed for 20 days. In this writing, 

the Pasha pointed to the achievements in agriculture and seafaring of a 

country that was virtually submersed in water. The Pasha told how the 

sea and the rivers flooded the land and the population built channels to 

protect themselves from the floods. Mehmed Emin Pasha gives brief but sig-

nificant information on the Netherlands where he stayed only a short time. 

Key words: Mehmed Emin Pasha, Netherlands, London, Hague.  

Osmanlı Felemenk İlişkilerine Kısa Bir Bakış 

Felemenk Cumhuriyeti1 ile Osmanlı Devleti arasındaki siyasî ilişkiler 
XVII. yüzyıl başlarında kurulmakla birlikte ticarî ilişkiler çok eskiden be-
ri devam etmekteydi. Kanunî Sultan Süleyman zamanında İspanya, Por-
tekiz ve diğer Avrupa ülkeleri gibi Felemenk tüccarlarına da Osmanlı 
memleketlerinde alışveriş yaptıkları yerlerde konsolosluk açma izni veril-
mişti. Fakat bu ülkelerin ticaretleri geniş çaplı olmadığından konsolosla-
rının masraflarını çıkarmaları imkânsızdı. Bu sebeple Osmanlı Devleti’-
nin dostu olan bir devletin bayrağı altında ticaret yapmalarına müsaade 
edilmişti. 1536 ahitnamesiyle Fransa’ya tanınan imtiyaz diğer bazı Avru-
pa ülkeleriyle birlikte Felemenk tüccarlarına da tanındı. Böylece Fele-
menk tüccarları, Fransız bayrağı altında Osmanlı karasularında ticaret 
yapmaya başlamışlardı. Bir süre sonra İngiliz elçisi Divan-ı Hümayuna 
müracaat ederek Felemenkli tüccarların himaye hakkının kendisine ve-
rilmesini istedi. Başlangıçta bu talebe olumlu cevap verilmediyse de İngi-
liz diplomatların uzun diplomatik mücadeleleri sonucunda 1603 yılında 
Felemenk gemilerinin İngiliz bayrağı altında ticaret yapmalarına izin ve-
rildi2. 

Osmanlı Devleti ile Felemenk arasında siyasi ilişkiler ise ancak XVII. 
yüzyıl başlarında kurulabilmişti. Nitekim Felemenk Hükümeti, Cornelis 
                                                           
1 Osmanlı Devleti döneminde Hollanda için kullanılan en yaygın isim Felemenk’tir. (Cevdet 
Küçük, “Hollanda”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 18, İstanbul 1998, s. 225). Bu yüzden biz 
de makalemizde Felemenk adını kullanmayı tercih ettik. İki devlet arasında resmi yazışma-
larda ve ahitnamelerde daha çok Nederlande kelimesine yer verilmiştir. Hollanda kelimesine 
de bazı Türkçe metinlerde seyrek olarak Holland şeklinde rastlanır. Hollanda, söz konusu 
ülkenin adı olarak ancak Türkiye Cumhuriyeti döneminde yaygın olarak kullanılmıştır (Cev-
det Küçük, aynı eser, s. 225). 
2 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri, Ankara 1974, s. 43-44. 
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Haga başkanlığında bir heyeti İstanbul’a göndermeyi kararlaştırdı. 7 Ey-
lül 1611’de yola çıkan Haga, bazı Avrupa ülkelerini dolaştıktan sonra 17 
Mart 1612’de İstanbul’a geldi. Haga ve beraberindeki heyet İstanbul’da 
iyi bir şekilde karşılandı3. Kaptanı Derya Halil Paşa ve bazı devlet adam-
larının yardımı sayesinde Haga 1 Mayıs 1612’de I. Ahmed tarafından ka-
bul edildi. Böylece Osmanlıların düşmanı olan İspanya’ya karşı bağım-
sızlık mücadelesi veren Felemenk Birleşik Cumhuriyeti Osmanlı Devleti 
tarafından resmen tanınmış oldu4. 

Venedik, Fransa ve İngiltere elçilerinin bütün engellemelerine rağmen 
I. Ahmed’den bir ahitname almayı başardı (6 Temmuz 1612). Fransa ve 
İngiltere’ye verilenlerle aynı olan bu ahitnameyle Felemenk Birleşik 
Cumhuriyeti’ne İstanbul’da elçilik ve Osmanlı ülkesi dahilindeki iskele-
lerde konsolosluk açma hakkı verilmiş, bazı adlî ve ticarî imtiyazlar ta-
nınmıştı. Felemenkliler, ilk ahitnamelerini aldıktan sonra Osmanlı ülke-
sinde kendi ticarî organizasyonlarını oluşturmak için yoğun bir çaba içi-
ne girdiler. Yaklaşık yirmi sekiz yıl İstanbul’da kalan Haga, Osmanlı-Fe-
lemenk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesinde ve Hollanda’nın doğu ticareti-
nin gelişmesinde büyük rol oynadı5. 

Daha sonraki dönemlerde Osmanlı Padişahi IV. Mehmed 1680 yı-
lında Felemenk’e bir ahitname verdi. Muhteva itibariyle 1612 ahitna-
mesinin ayni olan bu ahitname kapitülasyon rejiminin sona erdiği 
1923 Lozan Anlaşması’na kadar Akdeniz’deki Felemenk varlığını şe-
killendirdi6. 

Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti ile Felemenk arasındaki ilişkiler 
dostane bir şekilde devam etti. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti de Fele-
menk’te elçi bulundurmaya başladı. Bu ülkeye tayin edilen büyükelçiler 
Babıâli’de yüksek mevki sahibi Rum asıllı Osmanlılardan seçiliyordu. Ni-
tekim ilk büyükelçi Petro Marcella adında bir esnaftı7. 

XIX. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti’nin Felemenk Devleti’nin 
başkenti Lahey’de elçisi bulunmuyordu. 1850 tahta yeni çıkan Felemenk 
Kralı’nı tebrik ve Sultan Abdülmecid’in name-i hümayunu takdim etmek 
üzere Londra Sefiri Mehmed Emin Paşa görevlendirildi. 

Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk’e Görevlendirilmesi 

Osmanlı Devleti, Avrupa ülkelerine farklı nedenlerle elçiler gönder-
miştir. Bu nedenler arasında Osmanlı hükümdarlarının yazdıkları mek-
                                                           
3 Zeki Çelikkol-Alexsandr H. De Grot, Lale İle Başladı, Ankara 2000, s. 16. 
4 Bülent Arı, Conflicts Between The Dutch Merchants And The Ottoman Local Authorities Ac-
cording To The “Felemenk Ahdname Defteri” Dated 1091/1680, Bilkent Üniversitesi Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara 1996, s. 496. 
5 Bülent Arı, aynı eser, s. 496. 
6 Cevdet Küçük, aynı eser, s. 225. 
7 Cevdet Küçük, aynı eser, s. 225. 
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tuplarla yabancı devlet adamlarına cüluslarını bildirmesi8, İmparatorla-
rın taç giyme törenlerinde Osmanlı elçisinin de hazır bulunması, bir dev-
letle yapılan anlaşmanın tasdikli metninin tevdi edilmesi, yapılan bir an-
laşmadan sonra dostluk ilişkilerinin yeniden kurulması, yabancı devlet-
lere yapılan nezaket ziyareti, yabancı devletlerle olan ihtilaflı sınır sorun-
larının çözülüp uzlaşma imkanının aranması vardı. Yine, bir devletle ya-
pılan savaşın barışla neticelenmesini teklif etmek ve müzakereye giriş-
mek, bir kralın gönderdiği mektuba yazılan cevap mektubunun ve hedi-
yelerin gönderilmesi veya sadrazamın mektubunun o devletin başbaka-
nına gönderilmesi, İstanbul’da hakaret görmüş bir elçinin gönlünü alıp 
özür dilemek, bir devletin yolladığı bir elçiye karşılık olarak elçi gönder-
mek, devlet alacağını istemek ve ödeme şartlarını görüşmek, iki devlet 
arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek, yabancı devletin talebi üzerine elçi 
göndermek, Batı’nın ilim ve fende gelişmişlik derecesini araştırmak da 
elçi gönderme nedenleri arasındaydı9. 

Mehmed Emin Paşa, Hazine-i Hümayun Kethüdası Kıbrıslı Mehmed 
Emin Efendi’nin kardeşi Hüseyin Efendi’nin oğlu olup, 1813’te Kıbrıs’ta 
doğmuştur. Çocukluğunu Kıbrıs’ta geçirdikten sonra İstanbul’a gelip, 
Enderun’a girdi. 1828’de Hassa İkinci Taburu’na yüzbaşı oldu. Namık 
Paşa ile birlikte 1833’te Londra’ya gitti. Buradan Paris’e geçerek bir 
müddet lisan öğrenimi gördü. İstanbul’a döndüğünde Kolağası oldu. İs-
tanbul’da bir süre bu görevi yürüten Mehmed Emin Paşa, Osmanlı tale-
belerine nezaret etmek ve yarım kalan tahsilini tamamlamak üzere tek-
rar Paris’e gönderildi. Sultan Abdülmecid’in cülusunda İstanbul’a geldi 
ve 1840’da Dâr-ı Şurâ’ya üye oldu. Daha sonra, Akka Muhâfızlığı (1844), 
Kudüs Mutasarrıflığı (1845), Tırnova Kaymakamlığı (1846) ve Belgrad 
Muhafızlığı (1846) görevlerinde bulundu. Tırhala Mutasarrıflığına tayin 
edilip oraya gitmek üzere iken, 25 Eylül 1848’da Londra elçiliğine atan-
dı10. 
                                                           
8 Osmanlı Padişahları tahta çıktıkları zaman bir mektup yazarak cüluslarını yabancı devlet 
adamlarını bildirirlerdir. Bazen de bir elçi göndermek suretiyle tahta çıktıklarını komşu dev-
letlere iletirlerdi. Nitekim III. Osman tahta çıkışını Lehistan Devleti’ne bildirmek için Ali 
Ağa’yı görevlendirilmişti. Ali Ağa’nın Lehistan’a görevlendirilmesi ve bu görevle ilgili yazdığı 
manzum eser için bkz. Emin Yakıtal, “Sultan Osman III. Tahta Çıkışının Bildirilmesi İçin 
1755 Yılında Lehistan Devletine Büyük Elçi Olarak Gönderilen Ali Ağa’nın Bu Göreviyle İlgili 
Manzum Sefaretname”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, yıl 1981, sayı 15, s. 145-168. 
9 Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara 1992, s. 17-18. 
10 Mehmed Emin Paşa, yaklaşık iki sene Londra elçiliği görevinde bulundu. Onun yerine 
daha önce Viyana elçiliği görevinde bulunan Kostaki Mussurus Paşa tayin olundu. (BOA., 
İra. Har. 3653 Sadaret’in Mâbeyne takdim ettiği 23 CA 67/25 Nisan 1851 tarihli arz tezkire-
si) Mehmed Emin Paşa, İstanbul’a döndükten sonra Halep’te çıkan isyanı bastırmak ama-
cıyla Ekim 1850’de buraya vali tayin olundu. Halep isyanını başarılı bir şekilde bastıran Pa-
şa, Ekim 1851’de Arabistan Ordusu Müşirliğine getirildi. Daha sonra Edirne valisi olarak 
atanan Mehmed Emin Paşa, Ocak 1854’te Kaptan-ı Derya, aynı yılın Mayıs ayında Sadra-
zam oldu. Sadrazamlık görevinde yaklaşık altı ay kaldıktan sonra azledildi ve Meclis-i Tanzi-
mat Reisliğine getirildi. Eylül 1856’da Petersburg fevkalade elçisi oldu. Daha sonraki tarih-
lerde devletin çeşitli üst kademelerinde görev alan Paşa, Ekim 1859’da ikinci defa Sadrazam 
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Mehmed Emin Paşa’dan önce bu göreve Kamil Paşa tayin edilmişti. 
Ancak, Kamil Paşa, dil bilmemesini gerekçe göstererek Londra elçiliğin-
den affını istedi11. Bu sırada Londra, politik açıdan Avrupa devletlerinin 
adeta merkezi konumundaydı. Bu nedenle Londra elçiliğine tayin edile-
cek zatın Avrupa’nın ahvaline ve yabancı dile tam bir hakimiyeti gereki-
yordu.  

Bu yüzden Kamil Paşa’nın bu isteği kabul edilerek, yerine Avrupa’da 
öğrenim görmüş, Avrupa usul ve ahvalini iyi bilmesinin yanı sıra yabancı 
dile hakim olan12 Mehmed Emin Paşa atandı13. 

Diğer taraftan, bir süreden beri Londra elçiliği, “ortaelçilikle” idare 
olunuyordu. Ancak bu sıralarda İngiltere, Lord Stradford Canning’i bü-
yükelçi sıfatıyla İstanbul’a göndermişti. Dolayısıyla, Osmanlı Devleti’nin 
Londra’ya göndereceği elçinin de aynı sıfatta olması gerekiyordu. Bu ne-
denle, Mehmed Emin Paşa’nın uhdesine vezaret rütbesi tevcih edilerek, 
“büyükelçi” unvanıyla Londra’ya gönderilmesi tasvib olundu. Ayrıca yol 
harçlığı olarak 150.000 kuruş verildi14. 

Mehmed Emin Paşa göreve getirildikten yaklaşık üç ay sonra 20 Ara-
lık 1848’de Londra’ya ulaştı. Onun Londra elçiliği döneminde, Avrupa’da 
Osmanlı Devleti’ni de yakından etkileyen çok önemli olaylar meydana 
geldi. Kuşkusuz bu olayların en önemlilerinden birisi, 1848 Avrupa İhti-
lalleriydi. Mehmed Emin Paşa, ihtilallerin İngiltere’ye yansımalarını dü-
zenli olarak Bâbıâli’ye rapor etmişti. Yine o, bu ihtilallerin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan ve Osmanlı diplomasi literatürüne “Mülteciler Mese-
lesi” olarak geçen hadise de Londra’da Osmanlı Devleti adına başarılı bir 
sınav vermişti. 
                                                                                                                                        
oldu. Ancak onun ikinci Sadrazamlık dönemi birinciye göre daha da kısa sürdü ve iki ay 
sonra azledildi. Mayıs 1860’ta üçüncü defa Sadrazamlığa getirilen Mehmed Emin Paşa, bir 
yılı aşkın bir süre bu görevde kaldıktan sonra Ağustos 1861’de tekrar azledildi. Bu tarihten 
sonra Edirne valiliği ve Meclis-i Ali üyeliği görevinde bulunan Paşa, 1871’de vefat etti ve Sul-
tan Mahmud Türbesi bahçesine defnedildi. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazam-
lar, I, İstanbul, 1982, s. 83-98; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV, İstanbul 1311, s. 300-
301. 
11 Kamil Paşa daha önce Berlin’de hendese öğrenimi görmüştü. Hatta bir müddet Berlin el-
çiliği görevinde bulunmuştu. Dolayısıyla onun lisan bilmemesi söz konusu olamaz. Onun 
Berlin elçiliğinden affını istemeyip, Londra elçiliğine tayinin de “lisân-aşinâ” olmadığını ge-
rekçe gösterip gitmek istememesinin gerçek sebebi belli değildir (Mahmut Kemal, aynı eser, 
s. 84). Burada Kamil Paşa’nın eğitimini Berlin’de yaptığından onun İngilizce bilmediği ve bu 
sebeple görevden affını istemiş olabileceği düşüncesi akla gelmektedir. 
12 Osmanlı elçilerinin seçiminde büyük titizlik gösterilmiştir. İki ülke arasında barışı ger-
çekleştirecek kabiliyette birinsin olmasına dikkat edilmiştir. Elçilik göreviyle dış ülkelere 
gönderilenlerin belirli bir sınıfa mensup bulunmadıkları zaman zaman işin icabına göre çe-
şitli mesleklerden mevki ve şöhret sahibi kimselerin elçilikle görevlendirildikleri görülmekte-
dir. Elçi seçiminde tayin edilecek kişinin karakteri de önemliydi. Elçiler, yabancı dil bilen ki-
şilerden seçildikleri ve hiç olmazsa karşılıklı konuşma kurallarını bilen ve yabancıların oyun 
ve hilelerini tanıyabilen kimselerden atanmışlardır (Unat, aynı eser, s. 18). 
13 BOA., İra. Har., Nr. 2235 Sadaret’in Mâbeyne takdîm ettiği 26 L 1264/25 Eylül 1848 ta-
rihli arz tezkiresi. 
14 BOA., İra. Har., Nr. 2235. 
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Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk İzlenimleri 

Mehmed Emin Paşa, Londra elçisi bulunduğu sırada, bir ara Bâbıâli 
tarafından yeni tahta çıkan Felemenk Kralı’nı tebrik etmek için görevlen-
dirildi15. Londra’da görev yapan elçilere Felemenk elçiliğinin geleneksel 
olarak verilip verilmediği tespit edilebilmiş değildir. Ancak Mehmed Emin 
Paşa’nın Lahey’e özel görevle gönderilmesinden yaklaşık on sene sonra 
Osmanlı Devleti’nin Londra Elçisi Kostaki Musurus Paşa’ya bu elçilik gö-
revine ilaveten Belçika ve Felemenk elçiliklerinin de resmi olarak verildiği 
arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Nitekim 21 Temmuz 1859’da Londra 
elçisi Musurus’a Belçika ve Felemenk elçiliklerinin de kendisine verilme-
si kararlaştırılmıştı. Böyle bir kararın nedeni, buralarda müstakil elçi 
bulundurmanın masraflı olmasıydı. Buna göre Musurus, her yıl Aralık 
ayında Brüksel ve Lahey’e gidecek, gerekli diplomatik ilişkilerde buluna-
cak fakat bunun için ayrıca bir maaş almayacaktı16.  

Musurus kendisine bu görevin verilmesinden sonra 20 Eylül’de La-
hey’e gitti; burada resmi bir törenle çok “şaşalı” bir şekilde karşılan-
dı. Felemenk Kralı’na, Osmanlı Padişahı’nın iki tane mektubunu sun-
du; Kral ile karşılıklı görüştü. Kral, Musurus’la görüşmesinde yeni 
tahta çıkan Sultan Abdülaziz’in cülusunu tebrik ettiğini söyledi ve se-
lamlarını iletmesini istedi. Lahey’de bir süre kaldıktan sonra Brük-
sel’e doğru yola çıkan Musurus, burada kendi onuruna verilen Süva-
re’ye katıldı17. 

Mehmed Emin Paşa, verilen bu görev üzerine 16 Mayıs 1850 tarihin-
de Londra’dan ayrılarak bir ay süren bir yolculuktan sonra Felemenk 
Devleti’nin hükümet merkezi Lahey’e geldi. Felemenk Dışişleri Bakanı ile 
bir görüşme yaparak, Kral ile görüşme için randevu talebinde bulundu. 
Mehmed Emin Paşa, 24 Haziran’da Kral tarafından kabul edildi. Kabul-
de, Krala tahta çıkışını tebrik amacıyla yazılan Sultan Abdülmecid’in 
“nâme-i hümâyûnu”nu takdim etti18. Elçi, Felemenk Kralı ile bir defa da-
ha görüştü. Bu görüşmede de Avrupa ahvali üzerine genel sohbetler ya-
pıldı. Ayrıca, Mehmed Emin Paşa, Kraliçe ile de görüşmek istiyordu. An-
cak, Kraliçe, oğlunun çok ağır hasta olduğunu, onunla ilgilenmesi gerek-
tiğini ve bu sebeple görüşmek için vaktinin olmadığını söyledi. Gerçekten 
de birkaç gün sonra Prens öldü. Bu ölüm, Kral ve Kraliçe’yi derinden 
sarstı. Mehmed Emin Paşa, Kral ile veda görüşmesini yapamadan La-
hey’den ayrıldı19. 
                                                           
15 Mahmut Kemal, aynı eser, s. 84. 
16 BOA., A.AMD., 94/49; HR. MTV. 1/14. 
17 BOA., İra. Har. 8851. 
18 BOA., İra. Har. 3261. Mehmed Emin Paşa’nın Sadaret’e takdîm ettiği 15 Ş 66/26 Haziran 
1850 tarihli tahrîrâtı. 
19 BOA., İra. Har. 3261. 
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Elçilerin veya maiyetlerinin yolculuklarına, gözlemlerine ve faaliyetle-
rine dair bilgileri, başta sultan olmak üzere sadrazam ve reisülküttaba 
bildirmek amacıyla yazdıkları namelere, risalelere, takrirlere, seyahatna-
melere ve havadisnamelere genelde sefaretname adı verilmektedir20. 
Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk ülkesi hakkında tuttuğu notları risale 
ya da küçük bir sefaretname olarak değerlendirebiliriz21. 

Mehmed Emin Paşa, Felemenk’te yaptığı temasları ve bu devlet hak-
kındaki izlenimlerini küçük bir risale halinde Bâbıâli’ye iletti. Bu risale 
11 sahifeden oluşmaktadır. Risalenin ilk beş sahifesi, Paşa’nın Londra’-
dan Lahey’e gidişi, Kral ve öteki devlet erkânıyla yaptığı görüşmelerini 
içermektedir22. Bundan sonraki dört sahifede ise Paşa, Felemenk izle-
nimlerini anlatmaktadır. Sayfa numaraları bizatihi elçi tarafından kon-
muştur23. 

Mehmed Emin Paşa’nın yaklaşık 20 gün kaldığı Felemenk izlenimleri 
şöyleydi: 

Paşa önce Felemenk Devleti’nin komşularını sayar. Buna göre Hollan-
da’nın kuzeyinde Almanya, güneyinde ise Belçika bulunmaktadır. Fele-
menk, on bir eyaletten oluşan, seksen saat uzunluğunda, kırk saat ge-
nişliğinde bir ülkedir. Ülke oldukça rutubetli olup yaklaşık üç milyon 
nüfusa sahiptir. Deniz ve nehirlerin sürekli taşması sonucu ülke birçok 
kez sular altında kalmıştır. Halk, ülkeye zarar veren nehir ve deniz taş-
malarından korunmak için birçok bentler inşa etmiş ve deniz sahiline 
hendekler kazmışlardır24. 

Her ne kadar Felemenk sıkıntılı bir coğrafyada bulunsa da arazisi ol-
dukça bereketli ve zengin olup çok güzel köylere sahiptir. Bu köylerde 
çok sayıda hayvan beslenmektedir. Halk, sanat ve sanayinin gelişmesi 
                                                           
20 Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “Osmanlı Zihniyetindeki Değişimin Göstergesi Olarak Sefa-
retnamelerin Kaynak Defteri”, OTAM (Osmanlı Tarih Araştırmaları Merkezi Dergisi), Ankara 
1996, S. 7, s. 325. 
21 Sefaretnameleri yazarların memur oldukları hizmet ve görevlerin türü ve özelliklerine gö-
re özel ve genel sefaretnameler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Özel olanları, 
elçilerin esas memuriyetlerinin ne suretle yapıldığına dair takrirlerdir. Bunlar sadece verilen 
görevin nasıl yapıldığını ve bu görevin neticesinin kaydedildiği siyasi bir belgedir. Sadece el-
çilik kafilesinden, yolculuktan ve elçilerin görevinden söz eden sefaretnameler formal sefa-
retnamelerdir. Genel olanları ise elçilerin gezip gördükleri idari ve toplumsal hayatı, askeri 
durumu, kültürü, eğitim sistemi, sanayi ve genellikle medeniyet seviyesi hakkında öğrendik-
leri hususları tespit edenlerdir. Bu bağlamda bunlarda izlenimci sefaretnamelerdir (Daha 
geniş bilgi için bkz. Unuta, aynı eser, s. 45; Cahit Bilim; “Mustafa Rasih Paşa’nın Rusya Se-
faretnamesi”, OTAM, s. 7, Ankara 1996, s. 32. 
22 Sefaretnameleri kaleme alanlar dua ile başlayarak Sultan ve onun ülkesi hakkında met-
hiyeler düzerler. Sonra da elçi tayinine yol açan sebeplerin kısa bir izahı verilir. Sefaretna-
melerin en önemli bölümlerinden biri de yolculuk ile şayet varsa karantina yapılan yerlerden 
bahsetmesidir. Sefaretnamelerin büyük bir bölümü elçilikle görevli bulunan ülkenin baş-
kentine yapılan yolculuğu, şehre girişleri, şehirde ikametgahı ve oradaki ilk izlenimler hak-
kında ayrıntılı bilgi verir (Yalçınkaya, aynı makale, 337; Mustafa Uluocak, XVIII. Yüzyıl Sefa-
retnamelerinde Türetme ve İşletme Ekleri, basılmamış doktora tezi, Bursa 2007, s. 11. 
23 BOA., İra. Har. 3261. 
24 BOA., İra. Har. 3261. 
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için büyük gayret göstermektedir. Ticaret ürünleri tütün, kırmızı boya, 
yağ ve peynirden oluşmaktadır. Bahçeleri diğer ülkelerin bahçelerinden 
çok daha güzel ağaçlarla süslenmiştir. Gül, sümbül, lalenin yanı sıra 
hayvancılık da halkın geçim kaynakları arasında önemli yer tutmaktadır. 
Halkın asıl zenginliği gemicilik ve balıkçılıktan kaynaklanmaktadır. Ül-
kede birçok nehir bulunuyorsa da bunların önemlileri Ren, Mass ve Asco 
nehirleridir25. 

Mehmed Emin Paşa, Ren, Mass ve Asco nehirler kolları ve döküldük-
leri deniz hakkında bilgi verdikten sonra Felemenk’te bulunan göllere 
değinir. Onun verdiği bilgiye göre Felemenk Devleti’nin en dikkat çekici 
gölü Zuider Zee nehrinin yakınında ve bu tarihten yaklaşık üç asır evvel 
denizin taşması sonucu ansızın oluşan Harlem Gölü’dür. Gölün hacmi 
yirmi yedi bin dönüm arazi kadar olup temizlenip içine köylerin inşası ve 
ziraata uygun bir hale getirilmesi için yirmi dört milyon Frank tahsis 
olunmuştur. Devasa makinelerin çalışması sonucunda üç yıldan beri 
ancak suyun yarısı tahliye edilebilmiştir. Ayrıca, suyu boşaltmak için 
kanallar inşa edilmiştir. Bütün bu çalışmalara rağmen üç senelik Har-
lem Gölü’nün tamamen boşaltılması için üç yıllık bir çalışmaya daha ge-
reksinim duyulmaktadır26. 

Paşa, Harlem Gölü hakkında bilgi verdikten sonra Felemenk ülkesinin 
sayısız su kanallara sahip bir ülke olduğunu ifade eder. Eğer ihmal göste-
rilip de bir sene suların önü alınmasa bütün ülkenin harap olacağını söy-
ler. Bu yüzden küçük kanalların başına birer yel değirmeni konmuş ve 
suların taşması halinde bu değirmenler vasıtasıyla sular büyük kanallara 
ve bu kanallara vasıtasıyla da denize aktarılacaktı. Ülkenin neresi kazılsa 
su çıkacağından veyahut kömüre benzer bir toprak bulunacağından, zira-
at ve tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için çok büyük gayretler gösterilmiş-
tir. Kömür şeklinde olan toprağın yakılması halinde pek güzel bir ateş ver-
mesinden dolayı halk için önemli bir kazanç kaynadığıdır27. 

Felemenk’in deniz ve nehirlerinin bir kere taşmasından bütün ülke-
nin zarar göreceği açıktır. Paşa, halkın ve devletin kendilerini korumak 
için gösterdikleri gayretleri takdir eder. Felemenk’te yaşayan üç milyon 
halka ilaveten bu ülkenin Hindistan’daki sömürgelerde yedi milyon halkı 
da vardır. Bu yüzden Felemenk ile Hindistan arasındaki bu ilişki halkı 
gemiciliğe mecbur etmiştir. Devletin kanunları hiçbir tüccara korvet ve 
firkateynden küçük sefine yapmasına izni vermez. Dolayısıyla bütün 
tüccar gemileri savaşabilecek durumda olduğundan devletin iki üç bin 
kadar savaş gemisi olduğu hesap edilmektedir. Devletin deniz kuvvetleri-
ne göre kara kuvvetleri oldukça zayıftır. Hatta Hindistan’da bulunan ye-
                                                           
25 BOA., İra. Har. 3261. 
26 BOA., İra. Har. 3261. 
27 BOA., İra. Har. 3261. 
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di milyon sömürge halkı zabt u rabt altına almak için ancak on üç bin 
asker gönderilmiştir28. 

Mehmed Emin Paşa, Felemenk devletinin tersanelerini çok beğenir. 
Sefine inşa ettikleri havuzların üzerlerini örttüklerini kerestenin güneş 
ve yağmurdan muhafazasına özel dikkat gösterildiğini ifade eder29. 

Sonuç 

Berlin ve Viyana’da önemli sefaret görevinde bulunan Ahmed Resmi 
Efendi, “her fırsat ve imkanda bir şeyler öğrenmek, her elçinin en faydalı 
vazifesidir”30 demiştir. Osmanlı elçileri için siyasi görevle gittikleri Avru-
pa devletleri, dünyadaki gelişmelerden haberdar oldukları birer okul ola-
rak kabul edilmiştir. 

Sultan Abdülmecid’in nâme-i hümâyununu tahta yeni çıkan Fele-
menk Kralına götürmekle görevlendirilen Mehmed Emin Paşa’nın bu ül-
keden etkilendiği anlaşılmaktadır. Paşa, sadece padişahın mektubunu 
Felemenk Kralına takdim etmekle yetinmemiş, bu ülkenin durumunu kı-
sa da olsa tahlil etme duyarlılığı ile hareket etmiştir. Elçinin kullandığı 
üsluptan Felemenk halkının çalışkanlığına hayranlık duyduğu anlaşıl-
maktadır. Londra Elçisi üzerinde bir iz bırakan diğer husus ise, sürekli 
taşan nehir ve deniz sularından korunmak için halkın bentler ve kanal-
lar inşa etmesidir. Paşa’nın risalesini farklı kılan hususlardan biri de gö-
rev yaptığı ülke hakkında değil, özel bir görevle kısa bir süreliğine gittiği 
Felemenk hakkında gözlemde bulunup Babıali ile paylaşmasıdır. Elçi, 
Felemenk’te 20 gün kalabilmişti. Bu sürenin bir kısmını da resmi temas-
larla geçirdiği düşünülürse, arta kalan süre içinde kısa da olsa bir risale 
kaleme alması onun özel bir gayret gösterdiğini akla gelmektedir. 
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Mehmed Emin Paşa’nın Felemenk Risalesi 
 

“...Felemenk Devleti’nin arâzîsi şimâlen bahr-i muhît-i şimâlîye 

ve Almanya ve cenûben Belçika ile mahdûd seksen sâ’at tûlünda ve 

kırk sâ’at ‘arzında ve onbir eyâlete münkasem gâyet rutûbetlü ve su 

içinde bir hükûmet olub üçmilyona karîb ahâlîsi vardır ve vaktiyle 

memâlik-i mezkûreyi çok kere deniz ve enhâr basub harâb etmiş ol-

duğundan ahâlisi bu beliyye-i azîmeden kendülerini muhâfaza içün 

birçok bendler inşâsına ve bütün sevâhile hendekler vaz’ına mecbûr 

olmuşlardır ve her ne kadar Felemenk böyle bir mevki’-i müşkilde 

bulunuyor ise de etrâfı ve arâzisi gâyet ma’mûr ve abâdân olub pek 

çok güzel köylerle muhât olmuşdur ve bu köylerde hayvânât ve me-

vâşî ziyâdesiyle alâ beslendiğinden ve ahâlîsinin sanâyi’ ve hırfete 

dahî sa’y-ı küllîleri olduğundan ticâretleri buğday ve tütün ve kırmı-

zı boya ve revgan ve peynir ve yünden ve bağçeleri memâlik-i sâire 

bahçelerinden ziyâde latîf ağaçlarla müzeyyen ve ma’mûr olmasıyla 

gül ve sünbül ve lâleden ve husûsuyla koyun ve inek ve esb misillü 

sâir hayvânâtdan ‘ibâret ise de ahâlînin asıl servet ve sa’âdetleri 

gemicilik ve balık sayyâdlığından hâsıl olmuş ve olmaktadır ve her 

bir tarafda cereyân eylemekde olan enhâr-ı kesîre ve müte’addiden 

en başlucaları Ren ve Mass ve Asco Nehirleri olarak bunlardan Ren 

Nehri’nin her tarafa atmış olduğu kollarının en büyükleri olan Vep-

hal ve Lak Nehirleri sol tarafdan Maas Nehri’ne, Vessel Nehri sağ 

tarafdan Zuider Zee Nehri’ne ve Eski Ren ta’bîr olunan diğeri doğru-

dan doğruya bahr-ı muhît-i şimâliye münsab olur ve Maas Nehri 

mezkûr eski Ren Nehri’nin azıcık cânib-i cenûbîsinden murûr ile 

bahr-i muhît-i şimâliye gider ve Vasco nehri dahî Felemenk’in derû-

nuna girer girmez Asco-yı şarkî ve Asco-yı şimâî nâmıyla iki kol ola-

rak Nederland adlarıyla yekdiğerinden ayrulur ve Felemenk’in baş-

lu ve şâyân-ı ta’accüb göllerinden en mühimi Zuider Zee nehrinin 

kurbinde bulunan ve bundan üç asır evvel deryânın cûş u hurûşun-

dan füceten hâsıl olmuş olan Harlem Gölü olub işbu gölün yigirmiye-

dibin dönüm arâzî kadar vus’atı olduğundan temizlenüb derûnuna 

köyler binâsıyla bir zirâ’atgâh olması içün yigirmidörtmilyon Frank 

tahsîs olunarak dörd ‘aded ‘azîm ve misli nâdir maşinlar vâsıtasıy-

la üç seneden berü suyunu boşaltmağa pek çok sarf-ı sa’y ü gayret 

olunmakda bulunmuş ve şimdiye kadar daha suyun yarısı kadarı 

izâle olunarak hemân derûnunda kanallar inşâsına dahî bed’ olun-

muş olmağla üç seneye kadar tekmîl olunacağı memûldur. 
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El-hâsıl Felemenk memâliki kâffeten su içinde ve lâ-büdd ve lâ-

yuhsâ büyük-küçük kanallarla memlû bir memleket olub ya’nî kü-

çük ve büyük kanalsız bir tarla veyâhûd bir zirâ’atgâh bulunmak 

ihtimâli olmadığına ve bir sene ihmâl ve tekâsül olunub da suların 

önü alınmadığı hâlde bütün memleketin harâb olacağı âşikâr idiğü-

ne mebnî bi’l-cümle küçük kanalların başlarına birer yel değirmânı 

vaz’ olunmuş ve eğerçi sular taşacak olur ise mezkûr degirmanlar 

vâsıtasıyla suların büyük kanallara atılarak ve bu kanallar dahî 

deryâya gönderilerek bir çâresi bulunmuşdur ve her ne taraf kazıla-

cak olsa bir su hâsıl olacağından veyâhûd kömür gibi bir nev’ top-

rak bulunacağından eğerçi zirâ’at ve hırâsete cümleden ziyâde gay-

ret olunmamış olsa hiçbir şey yetişdirilmek mümkün olamayacaği 

bedîhîdir. Fakat kömür şeklinde olan toprak yakıldığı hâlde pek gü-

zel bir ateş ve şu’le verdiği cihetle ahâliye fevâid-i ‘azîmeyi mûcib ol-

duğu inkâr olunamaz. 

İşte bu üçmilyon kadar halkı şâmil olan bir hükûmetin emlâk ve 

umûrları ve sa’âdet-i hâli böyle bir muhâtara içinde kalmış ve deryâ 

ve enhârın bir kere hurûşundan cümlesi mahv ve telef olacağı der-

kâr bulunmuş iken gerek ahâlînin ve gerek devletin kendülerini mu-

hâfaza çâresine bakmak içün sarf eyledikleri himmet ve gayret doğ-

rusu şâyân-ı tahsîn ve hayret olacak mevâddandır ve devlet-i müşâ-

runileyhânın ahâlîsi Felemenkde her ne kadar üçmilyon adama ka-

rîb ise de Hind tarafında dahî yedimilyon teb’ası mevcûd olduğun-

dan ve Felemenkle Hind beyninde derkâr olan iş bu münâsebât 

devlet ve milleti gemiciliğe mecbûr etmiş olduğundan kavânîn-ı hâzı-

raları iktizâsınca hiçbir tüccâr korvet ve brîk ve fırkateynden ufak 

sefîne yaptıramamakda olmasıyla bi’l-cümle tüccâr gemileri muhâ-

rebe edebileceklerinden hîn-ı hâcetde devletin iki-üçbin kadar cenk 

sefînesi bulunabileceği hesâb olunuyor. 

Bundan dolayı devletin kuvve-i bahriyyesi hâline göre ağırca ise 

de kuvve-i berriyesi bir şey demek olmayub hattâ Hind tarafında 

olan yedimilyon halkın zabt u rabtına güçle onüçbin nefer kadar 

‘asâkir irsâl olunabilmişdir ve meşhûd-ı ‘âcizânem olan tersâneleri 

gâyet yolunda olub sefîne inşâ eyledikleri havuzların üzeri örtülmüş 

ve bu dahî bir gemi inşâsına bed’ olunub da çok vakit tekmîline mu-

vaffak olamayacak olduğu hâlde kerestesi dâimâ güneş ve yağmur-

dan muhâfaza olunarak çürüyüb mahv olmaması içün ittihâz olun-

mağla muhassenât-ı ‘adîdesi müsellem bulunmuşdur...”31 

                                                           
31 BOA., İra. Har. 3261. 
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II. KATERİNA DÖNEMİ OSMANLI-RUS  
İLİŞKİLERİNDE KIRIM 

Arş. Gör. Serhat KUZUCU* 

Öz 

Rusya’da 1762’den 1796 yılına kadar hükümdarlık eden II. Katerina 

küçük bir Alman prensinin kızıydı. II. Katerina Rus Çarı III. Petro ile evle-

nerek, çariçe olmuştu. III. Petro’nun tutarsız davranışlardan ve dirayetsiz-

liğinden rahatsız olan Rus devlet adamları bir komplo ile III. Petro’yu öl-

dürerek, II. Katerina’yı Rus tahtına çıkardılar. Tahta çıktığında henüz 

otuz üç yaşında olan II. Katerina, dış siyasette I. Petro’nun prensiplerini 

tatbike çalışmıştı. II. Katerina’nın Osmanlıları ilgilendiren tek amacı var-

dı. Egemenliğini Kırım ve Karadeniz’e kadar genişletip çok uzun süreden 

beri Rus toplumunu rahatsız eden Tatar akınlarını önlemek ve Karade-

niz’i bir Rus gölü haline getirmekti. Bu amaçla Çariçe II. Katerina Osmanlı 

Devleti ile sürekli bir mücadele içerisine girerek, Osmanlı Devleti’ni hem 

dıştan hem de içten yıkmak yolunda her türlü entrika içerisinde yer aldı. 

Anahtar kelimeler: Katerina, Osmanlı, Kırım. 

Abstract 

Crimea Question In The Ottoman Russian Relations During The 

Reign Of Catherine II 

Reigned from 1762 to 1796 in Russia, Catherine II was daughter of a 

minor German prince. Catherine became the Tsarina after she married to 

Russian Tsar, Peter III. Having been bothered by the incoherent attitudes 

and incapability of the Tsar Peter III, some Russian statesmen deposed 

him killing by a conspiracy and took Catherine II into power in Russia. 

Catherine II, who was just thirty-three years old when she was enthro-
                                                           
* Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, kuzucu@kilis.edu.tr 
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ned, tried to implement the principles of Peter I for the foreign affairs. Cat-

herine II had only one purpose about the Ottomans. That purpose was to 

turn the Black Sea into a Russian sea by expanding the reign so as to in-

clude the Crimea land and to put an end to the Tatar invasions which 

bother Russian people very much for a long time. Within this purpose, the 

Tsarina Catherine II took part in all available intrigues to subvert the Ot-

toman Empire both externally and internally. 

Key words: Catherine, Ottomans, Crimea. 

Kırım Hanlığı, XIV. yüzyılın ikinci yarısında Altın Ordu Devleti’nin 
taht kavgaları sonucu parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır. Hanlığın kuru-
cusu ise Hacı Giray’dır1. Fakat, Hacı Giray hanlığı kurduktan sonra, ül-
kesinin istikrarını tam olarak sağlayamadı. Özellikle Altın Orda Hanı Se-
yit Ahmet’in Kırım’ı hâkimiyeti altına almak için sürekli saldırması ve 
Kefe civarında bulunan Ceneviz kolonilerinin Kırım Hanlığı’nın iç siyase-
tine müdahaleleri bunun en önemli sebebiydi2. Hacı Giray’ın 1466 yılın-
da ölmesinden sonra Kırım Hanlığı’nda taht kavgaları baş gösterdi. Zira, 
bu hanlıkta, Altın Orda Devleti’nde olduğu gibi, saltanat ırsî olarak inti-
kal etmektedeydi. Hacı Giray’ın; Devletyar, Nurdevlet, Aydar, Kutlukza-
man, Kildiş, Yağmurcu, Özdemir ve Mengli (Menli) isminde sekiz oğlu 
vardı3. Hacı Giray’ın ölmesinden sonra en büyük oğlu Nurdevlet ile kar-
deşi Mengli Giray arasında taht kavgaları baş gösterdi. On iki yıl süren 
bu iktidar mücadelesi sonunda Mengli Giray Osmanlı Devleti’nin de des-
teğini alarak Kırım Han’ı oldu4. 

Kırım Hanlığı’nın, Osmanlı tabiiyetine girmesi ise Fatih Sultan Meh-
met döneminde gerçekleşti5. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u alıp, İstan-
bul ve Çanakkale boğazlarında tam kontrolü tesis etikten sonra Karade-
niz’i hâkimiyeti altına almak için girişimlere başladı6. İstanbul’un fethine 
kadar Karadeniz’e ve boğazlarda fiilen Cenevizliler ve Venedikliler hâkim 
idiler. Özellikle Cenevizlilerin Karadeniz’de önemli kolonileri bulunmak-
taydı. Bu kolonilerin büyük çoğunluğu Kırım limanlarındaydı. Kırım ve 
Osmanlı Devleti arasındaki ilk fiilî işbirliği de işte bu limanlarda ticaret 
kolonileri kuran Cenevizlilere karşı oldu. Cenevizlere düşman olan Kırım 
Hanı Hacı Giray’ın talebiyle başlayan bir ittifak neticesinde, 1454 yılında 
Osmanlı-Kırım ortak kuvvetleri ilk defa Kefe’yi muhasara etti ve bunun 
neticesinde de Cenevizliler Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı’na yıllık ver-
                                                           
1 Halil İnalcık, “Kırım”, TDV İslam Ansiklopedisi, XXV, s. 450; Muzaffer Ürekli, Kırım Hanlığı-
nın Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569), Ankara, 1989, s. 9. 
2 Halil İnalcık, “Kırım”, s. 450-451. 
3 Hasan Ortekin, Kırım Hanlarının Şeceresi, İstanbul 1938, s. 9. 
4 Alan Fisher, The Crimean Tatars, Stanford, 1978, s. 8-9. 
5 Ahmet Cevdet Paşa, Kırım ve Kafkas Tarihçesi, İstanbul, 1307, s. 3. 
6 Halil İnalcık, “Osmanlı İmparatorluğu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (Çev. Vahdet-
tin Engin), Sayı 93, Aralık 1994, s. 156. 

108



SERHAT KUZUCU / II. KATERİNA DÖNEMİ OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİNDE KIRIM 3 

gi vermeye razı oldu. Fakat Osmanlılar Karadeniz’de halen devam eden 
Ceneviz varlığına tahammül edemiyordu. 1465 yılında Padişaha gönderi-
len şahinlerin Karadeniz’de yoldayken kayıp olması ve bu olayın akabin-
de de Marino Cicala adlı bir Cenevizlinin Sinop’tan hareket eden esir 
yüklü bir gemiyi zapt etmesi Osmanlı Devleti’nin zengin Kırım limanları-
nı tamamen zapt etmesine sebep oldu. 1475 yılında Gedik Ahmet Paşa 
yaklaşık üç yüz kadar gemiyle Kefe önüne gelerek burayı kuşattı. Daha 
fazla dayanamayan Ceneviz tekfuru kaleyi teslim etmek zorunda kaldı. 
Daha sonra Azak, Babu ve Kerman kaleleri de fethedilerek Osmanlı ül-
kesine katıldı. Kefe’nin fethinden hemen sonra Cenevizliler tarafından 
hapsedilmiş olan Mengli Giray, Ahmet Paşa tarafından zindandan çıkar-
tıldı. Yeniden Kırım Hanlığı’nın başına getirilen Mengli Giray, bütün is-
tikbalini ellerinde tutan Osmanlılara istediklerini vermekten ve onlara sı-
ğınmaktan başka bir yol bulamadı. Böylelikle Kırım Hanlığı hiç kan dö-
külmeden Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına girdi7. Bu tarihten sonra 
artık Kırım Hanlığı Osmanlı Devletine bağlı, fakat iç işlerinde serbest bir 
devlet halini aldı. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra Ka-
radeniz çevresini de ele geçirdiği dönemlerde, Moskova Rusya’sı da Ak-
sak Timur’un Altın Orda Devleti’ni yıkması neticesinde süratle yükselme 
yoluna girmişti. Bu dönemde, Rusya nazarında Osmanlı Devleti muaz-
zam bir askerî kudrete sahipti. Bu sebeple Osmanlı Devleti ile iyi geçin-
mek mecburiyetindeydi. Osmanlı Devleti’nin ise Rusya ile iyi geçinmek 
gibi bir endişesi yoktu. Hatta Rusya ile yapılacak ilişkileri Kırım hanları-
na bırakmışlardı. Fakat Rus devlet adamları her dönem Osmanlı Devle-
tiyle yakından ilgilenerek, Osmanlılar hakkında engin bilgilere sahip ol-
dular8. 

Moskova Rusya’sı, kuruluşundan bu yana sıcak denizlere çıkabilme 
ideali içerisindeydi. Bunu gerçekleştirmeleri önündeki en büyük engel 
ise Osmanlı egemenliği altındaki Kırım Hanlığıydı. Kırım’ın, gerek Çin’-
den gelen büyük Asya ticaret yolunun batıdaki son noktalardan biri ol-
ması, gerekse Doğu Avrupa’yı Ön Asya ve Akdeniz dünyasına bağlayan 
tabi bir iskele hizmeti görmesi nedeniyle, Rusya için büyük önemi vardı9. 
Ruslar, II. Katerina dönemine kadar Kırım Hanlığı’nı Osmanlı egemenli-
ğinden koparma teşebbüslerinde başarısız oldular. Tâki 1762 yılında 
Rusya tahtına II. Katerina geçene kadar. II. Katerina veya tarihte bilinen 
adıyla Büyük Katerina, 1762 yılında Rus tahtına çıkmıştı. Aslen Alman 
olmasına rağmen, doktoruna “Vücudumdaki son Alman kanını da akıtınız 
ki, damarlarımda Rus kanından başka bir şey kalmasın” diyebilecek de-
                                                           
7 Halil İnalcık, “Yeni Vesikalara Göre Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Tabiliğine Girmesi ve Ahid-
name Meselesi”, Belleten, VIII/30, Ankara, 1944, s. 195-207. 
8 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1994, s. 4-5. 
9 Halil İnalcık, “Yeni Vesikalara Göre Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Tabiliğine Girmesi ve Ahid-
name Meselesi”, s. 191. 
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recede Rus milliyetçisiydi10. Asıl ismi Sofiya-Avgosta iken Ortodoks mez-
hebini benimseyerek Katerina Aleksiyevna ismini alan Rus çariçesi, ko-
cası Rus çarı III. Petro’yu bazı Rus devlet adamlarının da yardımıyla, bir 
komplo sonucu tahttan indirerek, 28 Haziran 1762 tarihinde Rus tahtı-
na çıkmıştı. II. Katerina tahta çıktıktan sonra Osmanlı Devleti ile iyi ge-
çinmek eğiliminde görünmek için, Prens Dolgruky’yi büyükelçi olarak İs-
tanbul’a gönderdi. Fakat bir yandan da Gürcüleri Osmanlı Devleti’ne 
karşı ayaklandırma girişimlerine başlamıştı11. II. Katerina’nın iki büyük 
amacı vardı. Bunlardan biri Orta Avrupa’ya yerleşmek için Lehistan (Po-
lonya)’ı Rusya’ya bağlamak, diğeri de Osmanlı Devleti’ni mağlup ederek, 
Akdeniz’e yani sıcak denize çıkmaktı. 1763 senesine gelindiğinde Lehis-
tan kralı III. Augüst ölmüş ve Lehistan’da taht kavgaları baş göstermişti. 
II. Katerina bu durumu fırsat bilerek kendine sadık olan Stanislav Pon-
yatovski’yi kral yapmak amacıyla Lehistan iç işlerine müdahale ederek, 
Stanislav Ponyatovski’yi, IV. Augüst olarak Lehistan tahtına çıkardı. 
Böylelikle, Rusya Lehistan’ı kontrolü altına almış oldu12. 

II. Katerina’nın Lehistan’da nüfuz kazanması, Osmanlı Devleti’nde 
endişeyle karşılanmaktaydı. Hatta Lehistan’ın iç işlerine karışılmasından 
dolayı Rusya’yı protesto eden yegâne devlet Osmanlı Devleti olmuştu. 
Gerilen Osmanlı-Rus ilişkileri, tam bu dönemde Rusya’ya karşı ayakla-
nan bir grup Lehistanlının Rus askerinden kaçarak Osmanlı toprakları-
na sığınması nedeniyle savaşa dönüştü13. 

1768 yılında başlayıp Osmanlı Devleti’nin ağır bir yenilgi almasıyla, 
1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması’yla sona eren bu savaşın fatu-
rası Osmanlı Devleti’ne çok ağır oldu14. Yaklaşık üç yüz yıldan beri Os-
manlı Devleti’ne bağlı bulunan Kırım Hanlığı bu antlaşmanın üçüncü 
maddesine binaen siyasi ve ekonomik yönden bağımsız olarak Osmanlı 
egemenliğinden çıktı15. 
                                                           
10 Brian-Chaninov, Rusya Tarihi, (Çev. Galip Kemali Söylemezoğlu), Ankara, 1939, s. 306. 
II. Katerina hakkında daha geniş bilgi için bakınız Isabel de Madariaga, Çariçe Katerina: Ça-
ğının Sınırlarını Zorlayan Kadın, (Çev. Mehmet Harmancı), İstanbul, 1997. P. Dukes, Catheri-
ne the Great and the Russian Nobility, Cambridge, 1967. M. Kochan, Life in Russia Under 
Catherine the Great, New York, 1969. Gladys Scott Thomson, Catherine the Great and the 
Expansion of Russia, London, 1947. Castera Henry Jean, Katerina Tarihi, (Çev. Yakovaki), 
Mısır 1246. 
11 Ali Kemal Meram, Türk-Rus İlişkileri Tarihi, İstanbul, 1969, s. 120-121. 
12 A.M. Ataç, Rusya Tarihi Türkler ve Komşularıyla Münasebetleri, Ankara, 1953, s. 93. 
13 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Ankara, 1999, s. 289-290. 
14 Bu antlaşma hakkında daha geniş bilgi için bakınız Cemal Tukin, “Küçük Kaynarca”, İs-
lam Ansiklopedisi, VI, s. 1064-1071; Albert Sorel, On Sekizinci Asırda Mesele-i Şarkiye ve 
Kaynarca Muahedesi, (Çev. Yusuf Ziya), İstanbul, 1911; Osman Köse, 1774 Küçük Kaynarca 
Antlaşması, Ankara, 2006. 
15 İlgili Madde: “Kırım ve Bucak ve Kuban ve Yeditsan ve Canboyluk ve Yedickül kabail-i ta-
tar ve bil-cümle bieyyihal bilâ istisâ’ devleteyn tarafından serbesiyet ve bi-gayri tealluk müs-
takil ve vücûhla ecnebi bir devlete tabi olmamak üzere i’tirâf ve kabul olunalar ve tevaif-i Ta-
tar bil-cümle re’y ve ittifaklarıyla âl-i Cengiz soyundan intihâb ve nasb olunan kendi hanları 
müstakil olan taht-ı hükümetlerinde olmağla ve bir zamanda düvel-i uhradan bir devlete ve 

110



SERHAT KUZUCU / II. KATERİNA DÖNEMİ OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİNDE KIRIM 5 

1768 yılında Osmanlı-Rus savaşı başladığı zaman, Osmanlı Devleti, 
II. Katerina’nın amacının yalnızca Lehistan’ı almak değil, aynı zamanda 
Kırım’ı da ele geçirmek olduğunu biliyordu. Rusya’nın bu amacı savaş 
yıllarında Kırım mirzalarına ve Kuban’daki Tatarların önde gelenlerine 
gönderdikleri kışkırtıcı yazılardan da açıkça görülmekteydi. II. Katerina, 
birtakım cazip teklifler yaparak, Kırım Tatar beylerini kendi tarafına çek-
mek istemişti. Fakat bu dönemde, bazı mirza ve beyler Rusya’nın bu 
oyununa alet olmasına karşın genel olarak Kırım Tatarları Osmanlı Dev-
leti’nin yanında yer almışlardı16. 

Küçük Kaynarca antlaşmasıyla Rusya çok büyük avantajlar elde etti. 
Azak, Keç, Yenikale ve Dinyeper ile Bug nehirleri arasındaki kalan Kara-
deniz’in kıyısı Rusya’ya bağlandı. Böylelikle Rusya, Karadeniz’in kıyısın-
da bir yer elde ederek, Azak limanı üzerinden Karadeniz’e açılma imkânı-
na kavuşmuş oldu. II. Katerina, Osmanlı Devleti’nin Kırım’ın bağımsızlı-
ğına saygı gösterme sözlerini ihlal etmeleri halinde, Rusya’nın artık Os-
manlı Devleti’ne denizden baskı yapabilecek duruma geldiğini biliyordu. 
Diğer Avrupa devletleri Rusya’nın bu zaferinin öneminin farkındaydılar. 
Hatta Kırım’ın bağımsızlığının fazla uzun sürmeyeceğini ve Karadeniz’de-
ki stratejik durumun şimdi Rusya lehine döndüğünü anlamışlardı17. 

Osmanlı Devleti, Küçük Kaynarca antlaşmasının maddelerinden 
memnun olmamakla beraber aleyhine verilen kararları kabul etmek zo-
runda kalmıştı. Özellikle Kırım’ın elden çıkması Osmanlı Devleti içerisin-
                                                                                                                                        
hiçbir maddeye muhasebe vermemek şartıyla atik kanun ve adetleri üzre merkumları hü-
küm ve gerek han-ı mûmâ-ileyhin intihab ve nasbı hususunda ve gerek umur-ı mahsusa ve 
deruniye ve umur-ı devletlerine dair bir türlü devlet-i aliyemizle Rusya Devleti müdahale 
için hükümet-i hariciye ve devletlerine dair bir müstakil devlet sair müstakil-i düvel kendi 
kendiler memâliklerini tahkim ederler gibi ve caib-i bariden gayri kimesneye tabi olmamak 
üzre taife-i merkume itiraf ve kabul ve lâkin mezhepleri el-i islâmdan olub zat-ı madeletsi-
mat-ı şehriyaranem imâmü’l-müminin ve halifetü’l-müvahiddin olduğuna binâen taife-i mer-
kume akd olunan serbesiyet devlet ve memleketlerine halel götürmeyerek umur-ı diniyye ve 
mezhebiyelerini taraf-ı hümayunum hakkına şeriat-ı islamiyye muktezasınca tanzim edeler 
ve Rusya Devletine tahsis olunan Kerç ve Yenikale arazisi ve limanlarından maada Kırım ve 
Kuban caniplerinde vaki istila olunan kasaba ve kıla ve mesakin arazi ve Berda ve Konki-ve-
ri ve Özi suyu nehrinin Aksu ve Turla nehirleri beyninde olan cemi araz-i Leh memleketi hu-
duduna varınca tavaif-i merkumeye istirdat ve Özi kalesi kadimi ülkâsile kelevvel Devlet-i 
Aliye’min kezalik keyfiyedine teahhüd ide ve mahal-li merkume fimabaid muhafaza askeri 
veyahut başka asker irsal eylemeye memalik-i mezkûriye tevaif-i Tatar’a bu vech üzere dev-
let-i aliyemiz istirdat idüp ve kimesneye tabi olmaksızın Rusya Devleti merkumların hakika-
ten müstakilen taht-ı hükümetlerinde ve serbestiyyeti mutlaka vech-i mamulünbih üzere 
eylediği gibi kezalik devlet-i aliyemiz teahhüt ide ki kasaba ve kıla ve arazi ve mesken-i mez-
kûrlarında fima-bad muhafaza askeri veyahut başka askeri veyahut başka bir nevi asker 
başka sekban veyahut sair asker zümresinden her ne isimde ve her ne güne ise ba’s ve tes-
yir eylemeyip cümle tevaif-i merkumeye Rusya Devleti tarafından terk olunan serbestiyyeti 
ve kimesneye tabi olmaksızın istiklalleri üzere devlet-i aliyemiz dahi terk ide”, BOA, Rusya 
Ahidname Defteri 83/1, s. 145. Ayrıca bkz. Muahedat Mecmuası, III, Ankara, 2008, s. 255-
257; Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet I, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1309, s. 358-359; 
Akdes Nimet Kurat, IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, 
Ankara, 2002, s. 438. 
16 Akdes Nimet Kurat, IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Dev-
letleri, s. 267. 
17 Isabel de Madariaga, Çariçe Katerina, s. 38-39. 
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de derin üzüntülere sebebiyet vermekteydi. Bu antlaşma gereği Kırım 
halkı bağımsız olup, istedikleri kişiyi seçerek Kırım Hanlığı’nın başına 
getirebileceklerdi. Barış sonrası Kırım’da mirza ve beyleri toplanarak Sa-
hip Giray’ı han seçerek Kırım tahtına çıkardılar. Ancak çok geçmeden, II. 
Katerina’nın gerçek amacının ülkelerini ele geçirmek olduğunu anlayın-
ca, Osmanlı Devleti’ne elçiler yollayarak, bağımsızlıklarının kaldırılıp es-
kisi gibi Osmanlı sultanları tarafından Sahip Giray’a hanlık verilmesini 
istediler. Fakat bu konu, imzalanmış bulunan antlaşmanın ana madde-
lerinden biri olduğundan, Rusların bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceği 
aşikârdı18. Bu sebeple Osmanlı yönetimi antlaşmada yer alan “umur-ı 
mülkiyelerine halel getirilmeyerek umur-ı mezhepleri halife olan Osmanlı 
Padişahı tarafından görülmesi”19 maddesinden istifade etmek istedi. Os-
manlı Padişahı Müslümanların halifesi sıfatıyla adı geçen Sahip Giray’a 
protokol yollanmasının ve hanlığının onaylanmasının dini bir gerek oldu-
ğu hususu, o sırada İstanbul’a yeni gelmiş bulunan Rusya elçisine iletil-
di20. Ayrıca Kırımlıların bu müracaatı ve Osmanlı hükümetinin aldığı bu 
karar Reisülküttap İsmail Raif Bey tarafından Rus Generali Romanzow’a 
da bir takrirle bildirildi. Romanzow, ileride iki devlet arasında ihtilaf çı-
karacak bu teklifleri tereddütsüz kabul etti. Ona göre bu tür ihtilaflar 
Rusya için uygun zamanda müdahale hakkı tanıyabilirdi. Osmanlı hü-
kümeti ise işin inceliğini henüz sezemediğinden, mevcut durumun ileri-
de Rusya lehine de kullanılabileceğini düşünemedi21. 

Osmanlı Devleti, Sahip Giray’a 1775 tarihinde Miralem Mehmet tara-
fından teşrifat gönderdi. Kırım halkı, Sahip Giray için gönderilen teşrifatı 
iyi karşılamasına karşın, yine eskisi gibi Osmanlı Devleti’ne bağlanmak 
istiyorlardı. Özellikle eski Kırım hanlarından Devlet Giray, yeniden Kı-
rım’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasını ve Gerç, Yenikale, Kılburun kale-
lerinin Ruslardan alınması gibi fikirler ortaya atarak halkı Sahip Giray’a 
karşı kışkırtmaktaydı. Mirzalarında desteğini alan Devlet Giray çok geç-
meden Sahip Giray’ı tahtından ederek Nisan 1775 yılında Kırım tahtına 
çıktı. Sahip Giray bir gemi ile İstanbul’a kaçmak zorunda kaldı. 

Kırım’da yaşanan bu taht kavgaları II. Katerina tarafından dikkatle iz-
lenmekteydi. Çünkü Kırım ilhakı için bu durum Rusya’ya fırsat yaratabi-
lirdi. Devlet Giray, Kırım tahtını ele geçirdikten kısa bir süre sonra Os-
manlı Devleti’ne Şehbaz ve Mübarek Giray’ın başkanlığında bir heyet 
göndererek, Kırım eskisi gibi Osmanlı’ya bağlanmasını Rusya’nın işgali 
altındaki kalelerin yeniden Kırım hanlığına bırakılmasını istedi. Kaynar-
                                                           
18 Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül-Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi III-IV, (Nşr. 
Neşet Çağatay), Ankara, 1992, s. 161-162. 
19 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt: IV/I, Ankara, 1988, s. 443. 
20 Mustafa Nuri Paşa, Netayic ül-Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi III-IV, s. 
162. 
21 Osman Köse, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, s. 236. 
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ca antlaşmasına aykırı olarak Kırım heyetinin bu istekleri birden bire ret 
edilmemesini karşın Osmanlı Devleti’nin bu istekleri kabul etmesi çok 
zordu22. 1775 Haziranın da Bab-ı Ali’de yapılan toplantı sonrası Devlet 
Giray’a teşrifat gönderilmesine, heyetin diğer isteklerinin ise Rus büyük 
elçisine iletilmesi kararı alındı23. Rusya, Kırım heyetinin bu isteğini doğal 
olarak kabul etmedi. 

II. Katerina, Kırım’da Osmanlı yanlısı bir yönetimin başa geçmesinde 
rahatsızlık duymaktaydı. Ona göre, Rusya’nın çıkarlarına karşı faaliyet-
lerde bulunan Devlet Giray’ın bir an önce hanlıktan uzaklaştırması gere-
kiyordu. II. Katerina’nın amacı Hanlık tahtından Devlet Giray’ı indirip 
yerine himaye ettiği Şahin Giray’ı24 oturtmak ve bundan yararlanmaktı. 
Bu amacına erişmek için önce Kırım Hanlığı’nı parçalamayı düşündü. 
Bunun için Kuban bölgesinde Şahin Giray yönetiminde Nogay hükümeti 
kurmak istedi. Daha sonra bu yönetimin tüm Kırım’a hâkim kılacaktı. 
Şahin Giray bu planı çok beğenip hemen kabul etti. Çariçe bu planın 
gerçekleşmesi için Kuban bölgesinde bulunan taraftarlarına bol bol para 
göndererek, gerekli zemini hazırlattı25. 

Şahin Giray ilk icraat olarak emrindeki Nogaylarla birlikte Taman ya-
rımadasındaki Osmanlı kalesine karşı bir taarruz hazırladı. Kırım Hanlı-
ğı bu kaleyi ve civarındaki bölgeyi Küçük Kaynarca antlaşması ile elde 
etmişti. Fakat Osmanlılar bütün askerlerini henüz buradan çekmiş de-
ğildi. Aslında, Devlet Giray, Rus tehdidi geçene kadar Osmanlı Devle-
ti’nden bu bölgeden tamamen çekilmemesini istemişti. II. Katerina Ta-
man’dan Osmanlı askeri bulunduğu sürece Şahin Giray’ın Kırım halkın-
dan tam destek görmesinin güç olacağını biliyordu. İki devlet, Kırım’daki 
tüm bu gelişmelerden ötürü birbirini suçlamaktaydı. II. Katerina, Kırım 
Hanlığı’nın bağımsızlığını Ruslarla dostluk ve Osmanlı Devleti ile dini 
münasebetler dışında hiçbir şekilde ilişki kurulmaması şeklinde yorum-
luyordu. Osmanlı Devleti’nin Kırım heyetini kabul etmesini Kırım iç işle-
rine müdahale sayıyordu26. Osmanlı Devleti de Rusya’yı Kırım Hanlı-
ğı’nda entrikalar çevirerek, hanlık içerisinde isyanlar çıkarmakla suçla-
maktaydı. 

1775 yılında bu olaylar karşılıklı suçlamalarla devam ederken, Rusya 
Or Kapı bölgesine General Prozorovski komutasında kuvvetli bir Rus or-
dusu gönderdi. Azak’a da kuvvetli bir birlik yolladı. Bu ordular Kırım’da-
                                                           
22 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt IV/I, s. 444-446. 
23 Kâmil Paşa, Devlet-i Aliye-i Osmaniye II, İstanbul, 1325, s. 196. 
24 “Petersburg’da yetişmiş olan Şahin Giray, dünya süsüne düşkün ve tahta oturmağa çok 
istekli bir kişi idi. O, gözü yükseklerde, mevki düşkünü bir mirza oğlu idi”. Mustafa Nuri Pa-
şa, Netayic ül-Vukuat Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi III-IV, s. 162. 
25 Müstecib Ülküsal, Kırım Türk-Tatarları (Dünü-Bugünü-Yarını), İstanbul 1980, s. 102-103. 
26 Alan W. Fisher, “Rusya’nın Kırım’ı İlhakı (1772-1782)”, (Çev. Refhan Dedeoğlu), Emel Der-
gisi, Sayı 76, İstanbul, 1973, s. 27-30. 
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ki herhangi bir olaya karşı harekete geçme emri aldılar. Devlet Giray, 
gün geçtikçe Şahin Giray’ın Kırım Hanlığı içerisinde güçlenmekte oldu-
ğunun farkındaydı. Hiç kuşkusuz Rusya’nın Şahin Giray’ın yanında olu-
şu bunda en büyük etkendi. Bu tehlikeli durumu bir an evvel engelle-
mek için Osmanlı Devleti’ne başvurarak, hanlık tahtının veraset yolu ile 
büyük oğluna intikal etmesini teklif etti. Sultan I. Abdulhamid buna razı 
olmadı. Bu teklife Kırım beyleri, mirzaları ve uleması da karşı çıktılar. 

1775-1776 kışında Kuba’da Şahin Giray taraftarlarıyla Osmanlı taraf-
tarları arasında meydana gelen bir çatışmada Şahin Giray yenildi. Devlet 
Giray İstanbul’a ikinci bir heyet yollayarak kendisinin padişah tarafın-
dan resmen Kırım Hanı olarak tanındığının delili olan berat gönderilme-
sini istedi. Osmanlı Devleti, Devlet Giray’ın bu isteğini kabul ederek ge-
rekeni yaptı27. 

Bu esnada Osmanlı Devleti yeni dertlerle uğraşmaya mecbur kaldı. 
Suriye, Mısır ve Lübnan taraflarında yerli kabadayılarından Ebulzehep 
ve Tahir Ömer isyanı çıkmıştı. Bu isyanı bastırmak için Kaptan-ı Derya 
Gazi Hasan Paşa komutasında bir ordu göndermek zorunda kaldı. Yine 
bu dönemde İran’la başlayan savaş Osmanlı Devleti’nin Kırım’a gereken 
yardımı göndermesini engelledi28. 

II. Katerina, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış gidişatını yakından takip et-
mekteydi. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu bu durumu her bakım-
dan uygun ve elverişli bulup 21 Kasım 1776 yılında General Prozorovs-
ki’ye Or Kapı’ya saldırmasını emretti. Ruslar çok kısa sürede kaleyi ele 
geçirerek, hızla Bahçesaray’a ilerlediler. II. Katerina, bu bölgede yoğun 
bir şekilde para dağıtarak, Kuban’da bulunan kabilelerin ve özellikle No-
gay beylerini kendi taraflarına çekti. Rusya, düşman içerisinde zayıf ka-
rakterli, para düşkünü kişileri her zaman bulup satın almayı bilmiş ve 
başarmıştı. II. Katerina birçok kabilenin şimdiden Şahin Giray’ı han ola-
rak tanımasını sağladı. Devlet Giray, Rus askerlerinin müdahalesi yü-
zünden güç kaybetti. Kırım Hanlığı’nda tam bir şaşkınlık ve çaresizlik 
vardı. Bu kargaşa ortamında Şahin Giray, Ocak 1777 yılında General 
Prozorovski’nin yardımıyla Taman’daki kabilelerin ve özellikle Nogaylar 
tarafından Kırım Hanı olarak tanındığı ilan edildi29. Şahin Giray’ın yanı-
na Çariçe tarafından yaver sıfatıyla bir Rus devlet adamı verilerek bunun 
kılavuzluğun da Kırım Hanlığı yönetilmeye başlandı30. 

Devlet Giray ise deniz yoluyla İstanbul’a kaçmak zorunda kaldı. 9 Ni-
san 1777 yılında İstanbul’a ulaşan Devlet Giray I. Abdulhamid tarafın-
dan hanlıktan azledildi. Şahin Giray’ın Kırım Hanı olduğunu öğrenen I. 
                                                           
27 Müstecib Ülküsal, Kırım Türk-Tatarları (Dünü-Bugünü-Yarını), s. 103-104. 
28 Nihat Erim, Devletler Arası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri, Ankara, 1953, s. 149-150. 
29 Müstecib Ülküsal, Kırım Türk-Tatarları (Dünü-Bugünü-Yarını), s. 104-105. 
30 Kâmil Paşa, Devlet-i Aliye-i Osmaniye II, s. 196. 

114



SERHAT KUZUCU / II. KATERİNA DÖNEMİ OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİNDE KIRIM 9 

Abdulhamid, Şahin Giray’ın bir alet olduğunu, Rusya’nın bu yolla Kırım’ı 
ele geçirmek isteğini çok iyi biliyordu. Osmanlı Devleti, Kırım’da yaşanan 
bu olaylardan ötürü Rusya’ya gereken uyarıyı yaptığı gibi muhtemel bir 
savaşa ihtimaline karşı hazırlıklara da başladı31. 

Bu gelişmeler yaşanırken Şahin Giray Kırım Hanlığı’nın tasdik edilip 
kendine menşur ve teşrifat gönderilmesi için İstanbul’a bir heyet gönder-
di. Fakat Osmanlı Devleti Şahin Giray’ın bu isteğini kabul etmeyerek, 
onun yerine III. Selim Giray’ı Kırım hanı yaparak yolladı. II. Katerina ıs-
rarla Şahin Giray’ın han olmasını istiyor ve Osmanlı Devleti’ne baskı ya-
pıyordu. Osmanlı Devleti’nin III. Selim Giray’ın hanlığında ısrar etmesi 
neticesinde Kırım’da iki han oldu. Bir müddet sonra Şahin Giray taraf-
tarlarıyla III. Selim Giray taraftarları arasında çatışma çıktı. II. Katerina 
Prozorovski komutasında bir Rus birliğini Şahin Giray’a destek olması 
için Kırım’a sevk etmesi sonucu III. Selim Giray mağlup olarak Kırım’dan 
kaçmak zorunda kaldı32. 

Bu durum üzerine Osmanlı Devleti Kırım’a asker gönderme kararı 
alarak, tekrardan Kırım seraskerliğine getirilen Canikli Ali Paşa’dan ge-
rekli askeri hazırlıkları yapmasını istedi. Osmanlı Devleti aldığı bu karar-
la Avrupa kamuoyunda haksız duruma düşmemek için, İstanbul’da bu-
lunan elçilerle Kırım’a yönelik askeri hazırlıkların Rus saldırılarına karşı 
caydırıcı niyetle yapıldığını, Rusların bir saldırısı olmadığı takdirde Os-
manlı Devleti’nin de savaşa yol açacak bir hareketten kaçınacağı belirtil-
di33. Her iki tarafta muhtemel bir savaş için gerekli hazırlıkları yapması-
na karşın, silahlı bir mücadele olmadı34. 

Fransa’nın İstanbul’daki elçisinin aracılık faaliyetleri bunda en büyük 
etken oldu. 1779 yılında Aynalıkavak tenkihnamesi adı verilen bir ant-
laşma imzalanarak Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki yaşanan bu ge-
rilime son verildi. Bu antlaşmayla Küçük Kaynarca antlaşmasının bazı 
maddeleri daha açık bir şekilde tekrarlanmıştı. Bu tenkihnameye göre; 
Rusya Kırım’dan askerini çekecekti. Kırım’ın bağımsızlığı daha açık bir 
şekilde tekrarlanarak, Şahin Giray ölene kadar Kırım Hanı olacağı kabul 
edildi. Özi otlakları Osmanlılara bırakıldı. Rus ticaret gemilerine, Fransa 
ve İngiltere gemileriyle eşit haklar tanındığı tekrarlandı35. 

II. Katerina, savaş yapmadan elden ettiği bu başarıdan çok memnun-
du. Kırım’da kendi istediği gibi Şahin Giray han olmuştu. Yeni Kırım ha-
                                                           
31 BOA, Cevdet Askeriye, DN: 1031/45250. 
32 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Cilt IV/I, s. 446-448. 
33 Rıza Karagöz, Canikli Ali Paşa, TTK, Ankara 2003, s. 56-57. 
34 Ali Paşa’dan Kırım’a yardım için 5 büyük savaş gemisi ve 8 bin askeri tertip edip, acele 
şekilde Kırım’a gönderilmesi istenmiş; fakat barışı bozacak hareketlerden kaçınılması emre-
dilmişti. BOA, Cevdet Askeriye, DN: 925/39986, Ali Kemal Meram, Türk-Rus İlişkileri Tarihi, 
s. 132; BOA, Cevdet Dahiliye, DN: 318/15891. 
35 Nihat Erim, Devletler Arası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri, s. 150; BOA, Rusya Ahidna-
me Defteri, 83/1, s. 153-157. 
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nı hem saf hem de iyi bir Rus dostuydu. II. Katerina her ne kadar Şahin 
Giray’ı Kırım tahtına çıkarmışsa da, Kırım’dan Hotin kalesine kadar olan 
bölgeye yüz yirmi bölük asker göndermişti36. 

Yaşanan bu gelişmelere daha fazla dayanamayan Kırımlılar, 1781 yı-
lında Şahin Giray’a karşı isyan ettiler. Önce Yedisan Nogayları daha son-
ra ise Camboylak ve Yediçkul Nogayları ne hanın ne de Rusların hâkimi-
yetini tanımadıklarını bildirdiler. 1782 yılında ise Halim Giray, Şahin Gi-
ray üzerine taarruz etti. Yapılan mücadeleyi kaybeden Şahin Giray Kerç’-
teki Rus kalesine sığınmak zorunda kaldı. İsyanlar hızla tüm Kırım ya-
rımadasına yayılmaya başladı37. 

II. Katerina bu duruma bir son vermek için Generali Potemkin’i Kı-
rım’a gönderdi. Potemkin 1783 yılında emrindeki büyük bir ordu ile Kı-
rım’a girerek, 30 bine yakın Kırım Türk’ünü kılıçtan geçirdi38. General 
Potemkin’in niyeti isyanı bastırıp Kırım’dan çıkmak idi. Asıl gayesi Kı-
rım’ı tamamen Rusya’ya bağlamaktı. Bu amacı doğrultusunda Peters-
burg’a giderek, Rus imparatoriçesi II. Katerina ile yaptığı bir dizi görüş-
me sonrası II. Katerina’yı Kırım’ın ilhakına ikna etti. Nisan 1783 yılında 
II. Katerina Kırım’ın işgaline ilişkin bir bildiri yayınladı39. 

Böylelikle yaklaşık üç yüz yıldır Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Kı-
rım Hanlığı Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden kopa-
rılmış, 1783 yılında ise Rusya’nın hâkimiyeti altına girmiştir. 

Sonuç 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki münasebetler, Fatih Sultan 
Mehmet’in Karadeniz’in kuzeyindeki Ceneviz kolonileri olan Kefe ve çev-
resini ele geçirmesiyle başlamıştır. İlk diplomatik ilişkiler ise XVI. yüzyı-
lın başlarında III. İvan’ın Osmanlı Devleti’ne bir elçi göndermesiyle ger-
çekleşmiştir. Bu tarihten sonra da Osmanlı-Rus ilişkileri Kırım Hanlığı 
aracılığıyla yürütülmüştür. Osmanlı-Rus ilişkilerinin yoğunluk kazandığı 
dönem ise hiç şüphesiz II. Katerina dönemi olmuştur. 

Çariçe, Rusya’nın Karadeniz’e çıkmasındaki en büyük engelin Os-
manlı hâkimiyeti altında bulunan Kırım Hanlığı olduğunu bildiğinden, 
Rus tahtında bulunduğu süre zarfında, hep Kırım Hanlığı’nı Osmanlı 
Devleti’nden koparma çabası içerisinde olmuş ve nihayet bu emeline de 
                                                           
36 BOA, HH, DN: 12/440 C, İsmail Canibine memur Anadolu Valisi Abdi Paşa’nın Kırım’a 
dair gönderdiği tahrirat. 
37 Alan Fisher, The Crimean Tatars, s. 67. 
38 A.M. Ataç, Rusya Tarihi Türkler ve Komşularıyla Münasebetleri, s. 99. 
39 “Siz müfsit bir kavimsiniz. Bize çok zahmet verdiniz. Sizlerden çektiğimizi başka bir mil-
letten çekmedik. Fesadınızdan kurtulmak için Osmanlı Devleti de sizden el çekerek serbest-
liğinize karar vermişti. Hâlbuki bu sırada da Osmanlı Devleti ile aramızı bozmak istediniz. 
Lakin iki devlet hâlâ sulh üzeredirler. Ancak sizler nice bin askerimi katlettiniz ve bu uğur-
da bu kadar akçe sarf eyledim. İşte bunlara karşılık Taman, Kuban ve Kırım iklimini mülkü-
me ekledim”, Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet II, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul 1309, s. 
246. Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi, Cilt: III, İstanbul 2000, s. 38. 
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1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca antlaşmasıyla gerçekleştirmiş-
tir. Fakat Çariçe’nin bununla yetinmeyeceği aşikârdı. Nitekim, 1783 yı-
lında Kırım Hanlığı Rusya’nın işgaline uğradı ve bu suretle uzun süre 
devam edecek olan Kırım Türklerinin esaret yılları da başlamış oldu. 

Kırım’ın kaybedilmesi Osmanlı ve Kırım tarihi açısından önemli neti-
celer doğurdu. Zira, Osmanlı tarihinde ilk defa Müslüman tebaanın ya-
şadığı bir yer kaybediliyordu. Nihayet, Rusların Kırım’daki Türklere uy-
guladıkları baskı ve imha politikaları, Kırım Türklerinin Osmanlı Devleti 
sınırları içerisindeki başka bölgelere göç etmelerine neden oldu. 
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CEMİL MERİÇ VE SOSYOLOJİ 

Dr. Fatih YILDIZ 

Öz 

Bu makalede, Cemil Meriç’in sosyolojiye dâir görüşleri, Türk sosyoloji-

si içindeki yeri ve Türk sosyolojisine katkıları ele alınmıştır. Ayrıca, Me-

riç’in sosyolojinin kurucularına, Batı’da sosyolojiyi ortaya çıkaran sosyo-

lojik arka plana ve Batı sosyolojisinin hizmet ettiği amaçlara, Türk Batılı-

laşmasına ve Batı sosyolojisinin Türk sosyolojisi üzerindeki etkilerine dâ-

ir düşünceleri ve Türk sosyolojisinin kurucu babası Ziya Gökalp’e yönelik 

tenkitleri ele alınmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Batılılaşma, Batı Sosyolojisi, Türk Sosyolojisi, 

Bilgi Sosyolojisi, Türk Batılılaşması. 

Abstract 

Cemil Meriç And Sociology 

In this paper, Cemil Meriç’s views on sociology, his place in Turkish 

sociology and the contributions he made to the field of sociology is studi-

ed. Additionally the focus of this paper has been Cemil Meriç’s thoughts 

on the founders of sociology, the background of which the western socio-

logy emerged, and the goals of western sociology, Turkish westernization 

and the effect western sociology had on Turkish sociology. Included 

among the studied subjects of this paper are also Cemil Meriç’s objections 

to the views of Ziya Gökalp, the founding father of Turkish sociology. 

Key words: Westernization, Western Sociology, Turkish Sociology, 

Knowledge Sociology, Turkish Westernization. 

Deleuze, Foucault’ya şöyle seslenir: “Bize kesinlikle önemli bir şeyi öğ-
reten ilk siz oldunuz; başkaları adına konuşmanın haysiyetsizliği.” Şâir 
için kendi sesini bulmak ne ise, düşünür için bir başkasının sözcülüğü-
nü yapmamak, “kendi kafası ile düşünmek, kendi gözleriyle görmek” 
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odur. Cemil Meriç, aydın olmanın alâmet-i fârikasını böyle ortaya koy-
muş, kaleminin haysiyetini, başkalarının sözcülüğünü yapmama tavrını 
hayatı boyunca korumuş, hayatının bir döneminde sosyoloji hocalığı 
yapmış ve eserlerinde Batı sosyolojisinin önde gelen isimlerine yer vere-
rek bu sosyologların teorilerini Türk düşüncesine tanıtmış, hülâsa, Türk 
sosyolojisine emek vermiş bir fikir adamıdır. Eskiler gibi söyleyelim; ka-
leminden kan damlayan bir yazardır Cemil Meriç. Türk sosyolojisinin 
“kurucu babası” Ziya Gökalp’e ağır tenkitlerde bulunmuştur. Meriç’in 
Türk Batılılaşması karşısındaki eleştirel tavrı ve Gökalp’e getirdiği ten-
kitler, onun sosyolojiye dâir düşüncelerinin anlaşılması açısından da 
önemlidir. Bu yazıda Meriç’in, Batılılaşmaya, Batı’da sosyolojinin ortaya 
çıkışına ve hizmet ettiği amaca, Batı ve Türk sosyolojisi arasındaki ilişki-
ye ve Ziya Gökalp’e dâir görüşleri üzerinde durulacaktır ve lâkin evvele-
mirde Cemil Meriç’in o keskin üslûbunun alâmet-i fârikasına bakalım. 

“Türk Nesrinin Şairi” 

Son dönem Türk düşünürleri arasında mühim bir alâkaya mazhar 
olan Cemil Meriç, tuttuğu yeri, evvelemirde Türkçe’yi tasarruf etmedeki 
maharetine borçludur. Yahya Kemal’in “Türkçe, ağzımda annemin sütü-
dür” diyerek ortaya koyduğu o fevkalâde hassasiyetin Cemil Meriç’in 
nesrinde karşımıza çıktığını söylemek mümkündür. Meriç’in yazarlığa 
başladığı dönem, yani 1930’lar, Türkçe’yi ölümcül bir hastalığa gark 
eden “Öztürkçecilik” anlayışının bir devlet politikası olarak hayata geçiril-
diği yıllardır. Yazdığı bir mektuptaki şu cümleleri, Meriç’in devlet eliyle 
yürütülen yeni dil anlayışına karşı nasıl bir tavır içinde olduğunu göster-
mektedir: “‘Altı Gözlü Kız’, 1942’de çevrildi. Uydurcanın habis bir ur gibi 
Türkçe’ye musallat edildiği tarih. Resmî makamlar ehliyetsizliği, gafleti, 
zevksizliği temsil ediyorlardı. Namuslu bir adamın vazifesi, devlet zoruyla 
mekteplere ve beyinlere sokulan o şeni kelimelere kapısını kapamaktı.”1 

Binlerce yılda inşâ edilen Türkçe adlı muhteşem sarayın, içine atıldığı 
yangını görenlerden ve o yangından kelimeler kaçıranlardan biri de Cemil 
Meriç’tir. Şüphesiz ki bu, Türkçe’nin en önemli nâsirlerinden olmanın öte-
sinde bir değer taşımaktadır. Ahmet Turan Alkan’ın Meriç’in üslûbuna dâir 
söyledikleri dikkate değer: “Kelimelere şimşek çaktıran yalınkılıç bir edâ, 
Türk lisânını bütün mâzisiyle kucaklayan ve ancak taklid edilebilen mutan-
tan bir üslûp, zenginliğini helâl kazancına medyun vâriyet sahiplerinin iftiha-
rıyla sergilemekten çekinmeyen bir vuzuh mimarı ve Türk nesrinin şâiri…”2 

Meriç için Türkçe, bir hayat memat meselesi, daha da ötesi bir namus 
meselesidir: “Kamûsa uzanan el, namusa uzanmıştır”3 sözünün sahibi-
                                                           
1 Cemil Meriç, Jurnal II, İletişim Yayınları, İstanbul 1993, s. 130. 
2 Ahmet Turan Alkan, Yol Türküleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000, s. 58. 
3 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000, s. 86. 
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dir. Kendi üslûbu üzerine Meriç’in söyledikleri, onun bir yazar olarak na-
sıl bir duruşa sahip olduğunu anlamak açısından da önemlidir: 

“Üslûpta ilk ceddim Sinan Paşa. Sonra Nazif, Cenap ve Haşim. Amacım: 

yazarı okuyucudan ayıran bütün engelleri yıkmak, sesimi bütün hiziple-

re duyurmak. Şuurun, tarihin, ilmin sesini. Öyle bir ifade yaratmak isti-

yorum ki, Türk insanın uyuşan şuuruna bir alev mızrak gibi saplansın. 

Sanatla düşünceyi kaynaştıran İsrafil’in suru kadar heybetli bir dil.”4 

Cemil Meriç, sesini 1960’ların sonundan itibaren daha çok duyurmaya 
başlamış, bilhassa “Bu Ülke” adlı eserinin 1974’te yayınlanmasıyla birlik-
te, o nev’i şahsına münhasır üslûbunun hayranları artmıştır5. Eserleri ya-
yınlandıkça aforizmaları dilden dile dolaşmaya başlamış; kitaplarını, yazı-
larını yayınlamak isteyenler âdeta sıraya girmiş ve ziyaretçileri eksik olma-
mıştır. Bugün dâhi mütemâdiyen artan bir okur kitlesine sahip olması, 
kanaatimizce, üslûbu üzerinde elmas işleyen bir kuyumcu gibi çalışarak 
mükemmelliği aramasındandır. Meriç’in, üslûbuna gösterdiği o eşsiz has-
sasiyeti, ona, 1976-1982 yılları arasında sekreterlik yapmış olan Halil 
Açıkgöz’ün “Bir makaleyi bazen yedi-sekiz defa tekrar tekrar yazdığımız 
oluyordu”6 cümlesi yeterince anlatmaktadır. Bir mütercim olarak da son 
derece hassastır Meriç; Balzac’ın iki haftada yazdığı “Kibar Fahişelerin İhti-
şam ve Sefaleti” romanını tercüme etmek için dokuz ay çalışacaktır7. 

Türk Batılılaşmasına Bakışı 

Kendisiyle gerçekleştirilen mülâkatlarda Meriç’e, çoğu zaman eserle-
rinde ele aldığı bâzı meseleler sorulmuştur8. Bu tabiîdir şüphesiz; ve lâ-
kin kimsenin, ilk telif eserleri olan “Saint-Simon”la ya da “Ganj kıyıların-
da yaptığı gezinti”9 ile pek ilgilendiği de yoktur. Meriç’in mütemâdiyen 
karşılaştığı sorular, onun Batılılaşma mâcerâmıza ve aydınlara dâir gö-
rüşleri üzerinedir. Bu konularda serdettiği düşünceler, o dönemde Batı 
karşısında bir duruş yeri arayan gençlerin, Meriç’e muhabbetlerini artı-
racaktır. Mütemâdiyen gericilikle itham edilenlerin kayıtsız kalamayaca-
                                                           
4 Cemil Meriç, Mağaradakiler, İletişim Yayınları, İstanbul 1998, s. 284. 
5 İsmail Kara, Meriç’in üslûbunun hakkını teslim etmekle birlikte Meriç’in, zaaflarını, ku-
surlarını üslûbu ile kapattığı fikrindedir: “Yazılarındaki kıvrak ve oylumlu üslup insanı he-
men kuşatan ve tahakkümü altına alan bir sese ve yapıya sahip. Konuşmalarındaki de öyle. 
O büyülü havaya bir kez girildikten sonra serdedilen fikirlerin doğruluk-yanlışlığından veya 
derinliğinden çok edebi değeri, sesi, kurgusu ve sembolizmi öne çıkıyordu. Üstadın ne söyledi-
ği değil nasıl söylediği önemliydi bir bakıma. Üslûbu, onun için hem bir sihirli ok hem de bir 
nüfuz aracı ve atlama taşıydı. Muhatabını onunla teshir ediyor, fikirlerini o vasıta ile muhkem-
leştiriyor, kendi zaaflarını ve boşluklarını onunla kapatıyordu.” İsmail Kara, Sözü Dilde Haya-
li Gözde, Dergah Yayınları, İstanbul 2005, s. 82. 
6 Halil Açıkgöz, Cemil Meriç İle Sohbetler, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2005, s. 128. 
7 a.g.e., s. 52. 
8 Bkz.: Bulutları Delen Kartal: Cemil Meriç İle Konuşmalar, (Haz. M. Armağan - S. Coşkun), 
İstanbul, 2007. 
9 Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, İletişim Yayınları, İstanbul 1994. 
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ğı; meselâ, “murdar bir hal’den muhteşem bir maziye kanatlanmak gerici-
likse, her namuslu insan gericidir”10 gibi sözler söylemesi de ‘aşıkları’nın 
artmasına sebep olmuştur. Meriç’e göre, “aydınlarımız, Batı’nın yeniçeri-
leridir”11, Batılılaşmak ise batmaktır. Cemil Meriç, Batılılaşma hastalığı-
na dûçar olmuşların serencâmına dâir düşüncelerini şöyle dile getirir: 

“Avrupalılaşma, bir inkâr çılgınlığı, bir intihar kararıdır. Emperyalizmler 

kabzâ-i teshirine geçirdiği ülkeleri yok etmek için, onları kendilerine ben-

zetmek isterler. İngilizler, İngilizleştirmek, Fransızlar, Fransızlaştırmak, 

Portekizler, Portekizlileştirmek peşindedir önceleri. Hıristiyan korsanların 

istila sınırları genişledikçe bu tabirler yetersiz gelmeye başlar. Daha 

müphem, daha kucaklayıcı, daha yumuşak bir tabir keşfedilir: Avrupalı-

laştırmak. Giderek bu mefhum da fazla dar, fazla gurur kırıcı bulunur. 

Yerine yeni bir yalan bayraklaştırılır: Batılılaşma. Şuurlanan doğu bu 

kelimeden de tedirgin olunca, modernisation sahneye çıkarılır.”12 

Talat Sait Halman, Meriç’in “Bu Ülke” adlı eseri üzerine yazdığı değer-
lendirmede, onun, Osmanlı değerlerinin müdafaasını yaptığını ve bunun 
Batı medeniyetine karşı bir savaş ilanı olduğunu söyledikten sonra, “Batı 
medeniyetine bu kadar şiddetle saldıran bir başka büyük Türk yazarı ha-
tırlamıyoruz” demiştir13. Meriç’e göre Batılılaşma ile benimsediğimiz, bir 
idam hükmüdür, şahsiyetsizliktir, erimektir, yok olmaktır14. Aşağıdaki 
cümleler, Batılılaşmaya muhalefetin ötesinde Batı ile münâsebetimizin 
nasıl olması gerektiği hususunda Meriç’in görüşlerini ihtivâ etmektedir: 

“Bir medeniyetin başka bir medeniyete istihale etmesi ham bir hayaldir. 

Bu hayali çok pahalıya ödedik. Batılılaşmanın ‘batmak’ olduğunu idrak 

ettiğimiz zaman iş işten geçmişti. Bir medeniyet başka bir medeniyetten 

ancak malzeme alır. Bu malzeme bütün insanlığın ortak malıdır. Her mü-

essese her iklimde gelişmez. Hangi müesseselerin hangi iklimde gelişe-

ceği ancak uzun bir tefekkür ve sabırlı bir tetkik ile anlaşılır. Kendi tarihi-

miz, kendi içtimai bünyemizi bilmeden tarihine yabancı olduğumuz, te-

mellerine eğilmediğimiz, tezatlarından habersiz bulunduğumuz bir dün-

yanın siyasi müesseselerini aynen benimsemek hataların hatası idi.”15 

Batı’yı bâtıl, Batılılaşmayı ise batmak olarak gören Meriç’e göre akıl 
insanlık için müşterektir ve Batı’dan alacağımız şeyleri kendi imânımızı, 
şahsiyetimizi muhafaza ederek almamız gerekmektedir16. 
                                                           
10 Meriç, Bu Ülke, s. 80. 
11 Bulutları Delen Kartal: Cemil Meriç İle Konuşmalar, s. 126. 
12 Cemil Meriç, Kırkambar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1980, s. 266. 
13 Bkz.: Dücane Cündioğlu, Bir Mabed İşçisi: Cemil Meriç, Etkileşim Yayınları, İstanbul 
2006, s. 158. 
14 Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s. 270. 
15 Bulutları Delen Kartal: Cemil Meriç İle Konuşmalar, s. 183. 
16 Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, s. 348. 
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Sosyoloji Hocalığı ve Sosyoloji Anlayışı 

Cemil Meriç, yazar olmanın yanında, hayatının bir döneminde de sos-
yoloji hocalığı yapmıştır. 1965-1969 yılları arasında, İstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde dört ders dönemi boyunca 
sosyoloji dersleri verir. Ümit Meriç’in anlattıklarına göre Cemil Meriç, 
Sosyoloji Bölümü’nde resmen hoca olmamıştır. O dönemde, Bölüm Baş-
kanı olan Nurettin Şazi Kösemihal, bir dost meclisinde Cemil Meriç’i din-
ler ve onu Sosyoloji Bölümü’nde Fransızca ders vermeye davet eder. 
1962-63’de başlayan bu Fransızca derslerde Cemil Meriç, Cuvillier’nin 
“Manuel de Sociologie (Sosyoloji El Kitabı)” adlı eserini okutur. Bilâhare, 
1965 yılında bu dersler sosyoloji derslerine dönüşür ve 1968-69 ders yı-
lına kadar devam eder17. Tutulan notların ilki 9 Aralık 1965 tarihini taşı-
maktadır. Ümit Meriç’in cümlelerinden, Nurettin Şazi Kösemihal’in yurt 
dışında olduğu dönemde derslerin inkıtâa uğradığını anlıyoruz: “Ders ta-
rihleri arasındaki kopukluklar, Nurettin Şazi Kösemihal’in yurt dışında bu-
lunduğu, yani derslerin sorumluluğunu üstlenen kimse olmadığı dönemle-
re aittir.”18 Derslerin sorumluluğunu üstlenen kimse olmadığı gibi, ders-
lerin verilmesinden rahatsızlık duyanların varlığını Cemil Meriç, Lamia 
Hanım’a yazdığı 20 Kasım 1966 tarihli bir mektubunda konu eder: 

“Derslere henüz başlamadım, çünkü başlamamı istemiyorlar. Kürsü pro-

fesörü Londra’da, vekili Cahit Tanyol. ‘Oda arıyoruz’ diyorlar, ‘Dinlen!’ 

diyorlar, ‘Keyfine bak!’ diyorlar. Herkesi rahatsız ediyorum. O kadar yal-

nızım ki! Başka bir seyyareden gelmiş gibiyim ve nesli münkariz olmuş 

Tufan öncesi bir ucube. İşte seni de üzüyorum, seni de utandırıyorum.”19 

İdâre’nin ilgisizliğine bir de talebelerin ilgisizliği eklenince, dersler, 28 
Mayıs 1969 tarihinde verilen son dersle nihayet bulur. Cemil Meriç’in 
sosyoloji hocalığı boyunca verdiği derslerde, sadece sosyoloji alanında 
değil sosyal bilimlerin hemen bütün sahalarında mütebahhiresini ortaya 
koyduğunu görüyoruz. Doğu’nun zirvelerinden İbn Hâldun istisna; Mak-
yevel’den Vico’ya, Eflatun’dan Proudhon’a, Marx’tan Mannheim’a kadar 
Batı düşünce tarihinin köşelerini tutmuş sîmâların düşünceleri, Meriç’in 
derslerinde talebelerine anlattığı başlıca konular olmuştur. Bu dört yıl 
boyunca dersleri tâkib eden Meriç’in kızı Ümit Meriç’in tuttuğu notlar, 
Cemil Meriç’in muhtelif zamanlarda verdiği konferansların metinleri ve 
bâzı sohbet notları da eklenerek “Sosyoloji Notları ve Konferanslar” adı ile 
1993 yılında yayınlanmıştır. 

Cemil Meriç, sosyoloji hocası olarak verdiği derslerde, nasıl bir sosyo-
loji anlayışına sahip olduğunu ortaya koyan görüşler serdetmiştir. Ona 
                                                           
17 Ümit Meriç Yazan, “Önsöz”, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, s. 14. 
18 aynı yerde. 
19 Meriç, Jurnal II, s. 89-90. 

123



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

göre sosyoloji, endüstriyel toplumun çocuğudur ve bir demystification’-
dur; insan düşüncesine hürriyet getirir, kutsal tanımaz. Bu özelliğiyle 
sosyolojinin sosyologa kazandırdığı ilk vasıf, hakikati yalanlarından so-
yabilmektir20. Kimse tarafsız olmadığı gibi, sosyoloji de tarafsız olamaz. 
Sosyal ilimlerle uğraşanların alacağı ilk ders, sosyal ilimlerin relatifliği-
dir21. Meriç’e göre bir dâvânın, bir dünya görüşünün adamı olan sosyo-
log22, realiteyi her türlü bulutundan temizleyerek incelemekle vazifeli-
dir23. Bunu yapabilmek için gerekli olan sosyolojik terbiye ise “kelimeler 
cangılında soğukkanlı ve aydınlık olmaktır.”24 Meriç’in, talebelerine, insan 
düşüncesine hürriyet getiren ve kutsal tanımayan, bu özelliğiyle de sos-
yologa hakîkati yalanlarından soyabilme vasfını kazandırdığını söylediği 
sosyoloji, kaleme aldığı bir başka yazıda, edebiyatın en sevimsiz dalı 
olan, hüsnüne esir olduğumuz yeni bir ideoloji olarak karşımıza çıkar. 
Bu yeni ideolojinin ilme benzeyen tek tarafı ise sıkıcılığıdır: 

“Hüsnüne esir olduğumuz bu yeni ideoloji, edebiyatın en sevimsiz 

dalı. İlme benzeyen tek tarafı: sıkıcılığı. Kendi tarihlerinden, kendi 

mukaddeslerinden, bir kelimeyle kendi ruh dünyalarından habersiz 

nesiller, bir ülkeden bir ülkeye, bir medeniyetten bir medeniyete taşı-

nınca, bütün hikmet-i vücudunu kaybeden, bu şiirsiz bu soğuk ideo-

lojiden öylesine bezmişlerdir ki, iffetlerini herhangi bir gerçek ideoloji-

ye teslim etmelerine şaşmamak lazım.”25 

“İdeolojiler, idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir” aforizması pek 
ünlü olan Cemil Meriç, sosyolojiyi bir ideoloji olarak, hatta az önce alın-
tıladığımız cümlelerden anlaşıldığı kadarıyla, sahte bir ideoloji olarak 
görmektedir. Meriç bu “sahte ideoloji”yi, başka bir yazısında “mevcut dü-
zenin müdafaasını üzerine alan yeni bir teoloji”26 olarak ifade edecektir. 

Sosyolojinin Kurucuları 

Sosyoloji ilk kez Auguste Comte’un “Pozitif Felsefe Dersleri” adlı altı 
ciltlik eserinin dördüncü cildinde kullanılmış bir kelimedir. Yaygın kana-
at, sosyolojiye adını veren Comte’un, ilk kapsamlı sosyoloji sistemini ku-
ran kişi olduğu yönündedir27. Cemil Meriç, 1967 yılında yayınlanan Sa-
                                                           
20 Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, s. 193. 
21 a.g.e., s. 19. 
22 a.g.e., s. 109. 
23 a.g.e., s. 195. 
24 a.g.e., s. 127. 
25 Meriç, Bu Ülke, s. 184. 
26 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s. 183. 
27 Auguste Comte’u sosyolojinin kurucusu olarak anan eserlerden bazıları için bkz. Nuret-
tin Şazi Kösemihal, Sosyoloji Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999, s. 156; Gaston Boutho-
ul, Sosyoloji Tarihi, (Çev. Afşar Timuçin), Gelişim Yayınları, İstanbul 1975, s. 61; Alan Swin-
gewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (Çev. Osman Akınhay), Bilim ve Sanat Yayınları, 
Ankara 1998, s. 59. 
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int-Simon üzerine kaleme aldığı eserinde, bu yaygın kanaate katılmadı-
ğını ortaya koyar ve sosyolojiyi Saint Simon’un kurduğunu söyler. Saint-
Simon’un bir vakitler sekreterliğini de yapmış Auguste Comte hakkında 
menfî düşüncelere sahiptir Meriç. Ona göre Comte, “kilisenin çöküşün-
den bir türlü teselli bulamayan ve uzun çırpınışlardan sonra Katolikliği in-
sanlık dini ismi altında hortlatan bir yarı-deli”dir28. Meriç, yazılarında 
Comte’u hedef alan bu hakaretâmîz ifadelerini özel sohbetlerinde de de-
vam ettirir. Comte, Meriç’e göre bir hırsızdır: 

“Sosyolojiyi esasen Saint-Simon kurdu. Kendisinden önce kurulan ilimle-

ri derledi, topladı ve yeni bir ilim kurdu. Evvela ‘sosyal fizyoloji’ adını 

verdi. Toplumları hareket hâlinde incelemek. Doğrusu buydu. Fakat 

Auguste Comte, Saint-Simon’un bu bütün fikirlerini çaldı. Gayet haris bir 

adamdı. Saint-Simon’daki dağınık fikirleri sistemleştirdi. Terkipçi bir ze-

kâya sahipti. Auguste Comte, dondurmuş ve kısırlaştırmıştır mes’eleyi.”29 

Cemil Meriç’e göre Saint-Simon, ilk sosyolog olduğu gibi ilk sosyalist-
tir de. Saint Simon’un ilk sosyolog olduğu düşüncesinin, Batı’daki mü-
dâfileri de, Meriç’in “Saint-Simon” adlı eserinde sıklıkla anılır: Gurvitch’e 
göre, “Sosyolojinin kurucusu Saint Simon. Şu var ki, Saint-Simon’un de-
vamcısı, Auguste Comte değil, Proudhon ve bilhassa Marx’dır.”30 Durkhe-
im’a göre, “Fransa’nın düşünce tarihinde, iki büyük akım var: Descartes’-
cılıkla pozitivizm. Pozitif felsefenin adı, temelleri hatta taslağı Saint-Si-
mon’un eseri. Sosyolojinin gerçek kurucusu da Comte değil, Saint Si-
mon.”31 Meriç, Saint Simon’un “ilk sosyolog ve ilk sosyalist” olduğunu, 
eseri boyunca bu görüşü destekleyen Batılı düşünürlerden sık sık alıntı-
lar yaparak savunur. Ona göre, Saint-Simon’un gerçek şakirdi Comte 
değil Marx’tır. Sadece Marx’ın değil Proudhon’un da birçok fikrine ilham 
kaynağı Saint-Simon’dur32. Meriç, 9 Aralık 1965 tarihinde İstanbul Üni-
versitesi’nde verdiği ilk sosyoloji dersinde, aynı konuya temas etmiş ve 
sosyolojinin kurucusu olarak Saint-Simon’un adını söylemiştir: 

“Klasik mektepler sosyolojiyi Marx’ın kurduğunu inkâr ederler. Ve ya-
kın zamanlara kadar sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Comte’un 
Saint-Simon’un şakirdi olmaktan başka vasfı olmadığı ispatlanır. Hem de 
bir Durkheim ve bir Gurvitch tarafından.”33 

Sosyolojinin kurucusu olarak anılan bir başka isim vardır Meriç’in 
yazdıklarında: İbn Haldun. “Umrandan Uygarlığa” eserinde İbn Hâldun 
üzerine bir yazı yer alır. Yazının başlığı İbn Hâldun için Toynbee’nin söy-
                                                           
28 Meriç, Jurnal II, s. 177. 
29 Açıkgöz, a.g.e., s. 297. 
30 Cemil Meriç, Saint-Simon: İlk Sosyolog, İlk Sosyalist, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s. 77. 
31 a.g.e., s. 125. 
32 a.g.e., s. 110-123. 
33 Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, s. 20. 
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lediği şu sözlerdir: “Kendi Semasında Tek Yıldız”34. Bu yazısında Meriç, 
sosyolojinin kurucusu olarak İbn Hâldun’un adını zikreder ve Batılı dü-
şünürleri bu büyük kaynağı yok saydıkları için suçlar: 

“Michelet, üstadı Vico’yu tanıtırken, ‘ondan evvel tarih ilminin tek ke-

limesi bile söylenmemişti’ der. Marx, tarihi maddeciliğin mübeşşirini 

bir kere bile anmaz. Weber’e göre, içtimaî ilimlerin yaratıcısı Avrupa. 

Sosyoloji tarihçileri de sosyolojinin kurucusunu dünyaya gelmemiş 

farz ederler. İrfanıyla övünen bir medeniyetin havsalaya sığmaz ha-

yasızlığı veya cehaleti.”35 

Meriç’e göre Batı, İbn Hâldun gibi bir büyük kaynaktan istifade etmiş, fa-
kat İbn Haldun’dan yaptığı iktibasları titizlikle saklamış ve Doğu’nun bütün 
hazinelerine yaptığını, İbn Hâldun’un eseri Mukaddime için de yapmıştır36. 

Meriç’in Saint-Simon ve İbn Hâldun’un dışında sosyolojinin kurucu-
larından biri olarak gösterdiği diğer bir isim de Balzac’tır. Balzac’ın ro-
manlarını bir nevi sosyoloji olarak ve Balzac’ı da Saint-Simon’dan sonra 
bilgi sosyolojisini sosyal temellere oturtan bir yazar olarak zikreder37. 
Balzac’ın 97 romanının tek bir roman olduğunu, 2000 kahramanla bü-
tün Fransız toplumunu canlandırdığını ve ondan evvel ve sonra hiç kim-
senin yapmadığı bir işi yaptığını, çağını bütünü ile insanoğlunun gözleri-
nin önüne serdiğini, toplumu harekete geçiren güçleri, yöneten kanunla-
rı, ferdî ve mâşerî şuuru anlattığını söyleyen Meriç’e göre, işbu sebepler-
den dolayı Balzac’ı Batı’da sosyolojinin kurucularından biri sayarlar38. 
Kaleme aldığı bir başka metinde Meriç, Balzac için fevkalâde orijinal ve 
bir o kadar da problemli olan düşünceler dile getirir: 

“Balzac bütün cemiyeti romanın konusu yaptı. Haddizatında Fransa’da 
yetişen tek büyük sosyolog bence Balzac’tır; yani Balzac’la sosyoloji mü-
şahhas olarak ilim hüviyetini kazanır. İnsanın hareketlerini tayin eden saik-
ler, ihtiraslar, heyecanlar, bütünüyle psiko-sosyoloji romana girer.”39 

Kurucu Babalar veyahut “Çoban Köpekleri” 

İhtilâl sonrası Fransa, 19. yüzyıl başından itibaren, büyük bir sosyal de-
ğişme içine girer. İmtiyazlı zümreler değişir ve bu süreç her toplumda oldu-
ğu gibi son derece sancılı geçer. Toplumda, kartların mütemâdiyen yeniden 
dağıtıldığı bir düzen hâkim olur. Kimi seçkinler yerlerini korumayı becerir-
ken kimileri de yerlerini başkalarına bırakmak zorunda kalır. İhtilâl’in de-
                                                           
34 Cemil Meriç’in İbn Haldun üzerine yazısı için, bkz. Umrandan Uygarlığa, s. 139 vd. 
35 a.g.e., s. 141. 
36 a.g.e., s. 141. 
37 Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, s. 204. 
38 a.g.e., s. 338. 
39 Bkz. Dücane Cündioğlu, Bir Mabed Bekçisi: Cemil Meriç, Etkileşim Yayınları, İstanbul 
2006, s. 115. 
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ğiştirdiği dengeler yeni sorunları beraberinde getirir, oynatılan taşlar bir tür-
lü yerine oturmaz. Sosyoloji böyle bir toplumun kucağına doğar. 

Cemil Meriç, muhtelif yazılarında 19. yüzyıl sosyologları ya da diğer 
bir ifade ile sosyolojinin “kurucu babaları” üzerine değerlendirmelerde 
bulunmuş ve ayrıca sosyolojinin kuruluşuna ve gelişimine katkıda bulu-
nan sosyologlarla, içine doğdukları toplum ve yaptıkları sosyoloji arasın-
daki ilişki üzerinde durmuştur. “Buhranların çocuğu”40 der sosyoloji için 
Meriç ve devamında şunları söyler: 

“Le Play: kilisenin taarruzu. Dava, insanı şer kuvvetlerine kaptırma-

mak. Şer kuvvetlerine yani sosyalizme. Durkheim, İhtilalin sarstığı 

düzeni burjuva rasyonalizminin rayına oturtmak isteyen bir haham 

torunu. Yani tecessüslerinin konusu tek: Hıristiyan toplumunu yeni 

bir temel üzerine oturtmak, dördüncü sınıfın ataklıklarını önlemek, 

sürüyü kurda kaptırmamak.”41 

Bir Fransız yazarının Comte, Durkheim ve Le Play için “çoban köpek-
leri” dediğini aktarır Meriç42. İlk sosyologlardan biri olarak gördüğü Sa-
int-Simon’u, sosyalizmi kuran adam ilan eder ve aynı yüzyılın diğer önde 
gelen sosyologlarını, sosyalizme karşı burjuvazinin yanında gösterir. Me-
riç’in, sosyolojiye yönelik suçlayıcı ifadelerinin de yer aldığı ortak cümle-
leri paylaşan iki ayrı metninde43 Saint-Simon’un adı geçmez. Comte, 
Durkheim ve Le Play için ortaya koyduğu menfî düşünceler, Saint-Simon 
için dile getirilmez. Bilakis, özel sohbetlerinde asil, cömert bir adam ola-
rak anar ‘Aziz’ Simon’u44: 

Marx’ın ve Weber’in sosyolojileri de Meriç’in tenkitlerinden nasibini 
almıştır. Ona göre, Avrupalının sosyolojinin düşman kardeşleri olarak 
gördüğü Marx ve Weber, Doğu söz konusu olduğunda, anlaşmazlıklarını 
unuturlar: “Coğrafi kaderciliği ‘bilimsel’ bir hakikat gibi sergiler Marx; ‘ül-
kedaş’larının Doğu’yu sömürürken vicdan azabı duymamaları için bir kurt 
masalı uydurur: A.T.Ü.T.”45 Meriç’in, oryantalist ve Alman milliyetçisi ola-
rak söylediği Weber’in Avrupa merkezci düşüncelerine hiç tahammülü 
yoktur: 

“Weber’in hareket noktası ise şu: Avrupa dünyanın kalbgâhı; insan 

bütün büyük fetihlerini Avrupa’nın kılavuzluğunda gerçekleştirmiştir. 

Öteki medeniyetler, birer emekleme, birer başlangıç, birer müsvedde. 

Avrupa’nın ayırıcı vasfı: akılcılık. Çağdaş tarihin mimarı: burjuvazi. 

Dünyanın başka ülkelerinde burjuvazi olmadığı için Avrupa’nınkine 
                                                           
40 Meriç, Bu Ülke, s. 183. 
41 Meriç, Jurnal II, s. 177. 
42 Meriç, Bu Ülke, s. 183. 
43 Krşz.: Meriç, Jurnal II, s. 177-178; Bu Ülke, s. 183. 
44 Açıkgöz, a.g.e., s. 297. 
45 Meriç, Bu Ülke, s. 185. 
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benzeyen bir medeniyet de yok. Birçok ülkeler kapitalizmin eşiğine 

kadar gelmişler, fakat kapitalizme geçmemişler. Sınaî kapitalizm, 

Protestan ahlâkının eseri. Acaba öyle mi? Weber’in Protestan ahlakı-

na yamamak istediği rasyonalite, irrasyonalitenin ta kendisi değil 

mi? İnsanı eşyalaştıran, insan haysiyetini sıfıra indiren bu ahlâk, 

kapitalizmin cinayetleri ve adilikleri üzerine örtülen bir şal.”46 

Meriç’e göre Weber, Protestan insanın yani Hıristiyan Avrupa’nın des-
tancısıdır ve Türk insanına ifşâ edeceği bir hakikat yoktur. Marksizm’in 
tek büyük faydası, dikkatimizi liberal Avrupa’nın yalanlarına çekmek ve 
içtimaî ilimlerin birer ideoloji olduğunu öğretmek olmuştur. Weber ise, 
ancak Marksizmin panzehiri olarak salık verilebilir47. Meriç, “Politika ve 
İlim” başlığını taşıyan yazısında, Weber’in görüşlerini hülâsa eder. Bu 
yazısında, az önce “Hıristiyan Avrupa’nın destancısı” olarak okuduğumuz 
Weber, mültefit sözlerle anlatılır: “Tanımıyoruz Weber’i. Tanımıyoruz çün-
kü Marx gibi kilisesi, rahipleri yok. Çünkü hocamız Fransa’da geç tanın-
mış. Klişelere hapsedilemeyen coşkun bir zeka; coşkun, serâzat, dü-
rüst.”48 Avrupa’da sosyolojinin ortaya çıkışını Avrupa’nın çıkarlarının, 
güç mücadelesinin bir uzantısı olarak gören Meriç’e göre Amerikan sos-
yolojisi de, Amerikan iş çevrelerinin çıkarlarına hizmet eden bir puttur: 

“İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni putlar çıkmış ortaya: Truman, 

Marshall Planı ve Amerikan sosyolojisi. Bu bilimsel sosyolojinin ilk 

amacı, Amerikan iş çevrelerinin mutlak hükümranlığını sağlamak; ilk 

keşiflerinden biri sosyodrama. Sosyodramanın temelinde şöyle bir 

peşin hüküm yatar: Amerikan toplumu, mümkün dünyaların en iyisi. 

Adam… Bu cânım düzene ayak uydurmayan birkaç ruh hastası, psi-

kodrama veya sosyodrama ile afiyete kavuşturulur, olur biter.”49 

Ziya Gökalp’e Tenkitleri 

Bizde sosyoloji kürsüsünün 1914 yılında kurulmuş olması Meriç’in 
düşüncesine göre, toplumu anlamak, açıklamak gibi bir amaca sahip ol-
mayıp, Batılının oyununa gelmektir: 

“Bizde sosyoloji kürsüsü, aynı programın başka bir tarzda ve başka 

bir planda uygulanışıdır. Yani Selanik kanalı ile Hıristiyan batı burju-

vazisi, imparatorluğun istikbalini kontrol altına almak ve onu kendi 

meseleleri üzerine düşünmekten alıkoymak arzusundadır. Ziya Gö-

kalp’in, Mehmet İzzet’in, Necmettin Sadak’ın temsil ettiği sosyoloji 

tek hedef güder: Türk zekâsını kendisini zerre kadar ilgilendirmeyen 

konularla meşgul etmek, gelecek nesillerin uyanmasını önlemek. Bu 
                                                           
46 a.g.e., s. 186. 
47 a.g.e., s. 186. 
48 Meriç, Umrandan Uygarlığa, s. 245. 
49 a.g.e., s. 184. 
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sosyoloji bir beşinci koldur. Bir ihanet mihrakıdır. Bugün de aynı ha-

bis emelleri sadakatle gerçekleştirmektedir.”50 

Meriç’e göre, bizde bir casusluk faaliyeti gibi yapılan sosyolojinin, ha-
bis emellerin gerçekleşmesine katkıda bulunan temsilcileri, Türkiye’de 
sosyolojinin kuruluşunun ve gelişmesinin önde gelen isimleridir. Meriç, 
başka bir dünyanın, başka bir medeniyetin çocuklarının hiçbir mesele-
mize çözüm getirmeyeceği fikrinden hareketle Türkiye’de sosyolojinin ku-
rucu isimleri üzerine mütemâdiyen hakaret içeren sözler söyler; bilhassa 
Ziya Gökalp için. Meriç için Gökalp, Fransız sosyologu Durkheim’ın Tür-
kiye temsilcisidir51, “temsilcisi daha doğrusu komisyoncusu.”52 “Beni en 
iyi anlatan röportaj” dediği 1986 tarihinde verdiği mülâkatta, Gökalp için 
kullandığı ifadeler, Meriç’in nasıl bir “Ziya Gökalp muhalifi” olduğunu or-
taya koymaktadır: 

“Gökalp minnacık bir adamdır. Elindeki imkânlarla başka çaresi yok-

tu. İster istemez intihar edecekti. (…) Ziya Gökalp, Batı’nın sofra ar-

tıklarıyla geçinen bir zattır; oradan atıştırır, zaman zaman da kusar. 

Peyami Safa’nın çektiği ruh çilesini çekmemiştir. Sahtekârdır. Her de-

virde dalkavukluk yapmıştır.”53 

Meriç’in, Ziya Gökalp’in dalkavukluk ettiği ithamının ayrıntılarını, ha-
karet-âmiz ifadelere devam ettiği bir başka mülâkatından okuyalım: 

“Ziya Gökalp budala bir adamdı tam manasıyla. Ağaoğlu budala de-

ğildi, haris bir adamdı. Ziya Gökalp ayran budalasıydı. Cahil bir 

adamdı. Son derece ümmi. Evvela Selanik’te pohpohlandılar, İttihat 

ve Terakki onları emellerine alet etti. Enver Paşa’nın Turan rüyası vs. 

Politikanın bütün büyüklerine, ‘Sen -haşa- Allah’sın, sen Peygamber-

sin’ diye kasideler yazdı. Enver’e Talat’a, Mustafa Kemal’e; ve bü-

yük milliyetçi, milliyet nazariyecisi oldu.”54 

Hakkında dalkavuk, câhil, ayran budalası, sahtekâr, Batı’nın sofra 
artıkları ile geçinen bir zat dediği Ziya Gökalp, Meriç’in bir konferansın-
da, biraz farklı bir şekilde anılacaktır: 

“Ziya Gökalp’e gelince, o da bir teşettüt devrinin adamıdır. Bütün de-

ğerlerin çökmeye yüz tuttuğu, toprakta enkazdan başka bir şeyin 

kalmadığı bir devirde yaşadı. Heyd’in kitabı tek kitaptır. Gökalp sa-

mimidir, ciddidir, dürüsttür. Belki yaşadığı devirde ondan çok daha 
                                                           
50 Meriç, Jurnal II, s. 177-178. 
51 Ziya Gökalp’in sosyolojik görüşleri üzerinde Durkheim’in etkisi için, bkz. Bülent Atalay, 
“Ölümünün Yetmişinci Yılında Fikir Otağımızın Orta Direği ‘Ziya Gökalp’”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 92, İstanbul 1994, ss. 82-95. 
52 Meriç, Bu Ülke, s. 311. 
53 Bulutları Delen Kartal: Cemil Meriç İle Konuşmalar, s. 129. 
54 a.g.e., s. 212. 
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bilgili insanlar vardı. Gökalp’in onlardan farkı işi ciddiye almış olma-

sıdır… O devirde Akçuroğlu, Ağaoğlu, Hüseyinzade gibi milliyetçiliği 

kurmuş olması feyizli meyvalar vermişti. Osmanlı ülkesinin yandığı 

bir devirde uzun araştırmalara vakti yoktu. Yangını söndürmeliydi.”55 

Cemil Meriç’in Ziya Gökalp hakkında bu tezatlarla malûl görüşleri, 
özel bir sohbette konuşmakla veyahut bir dergiye yazmakla, aleyhinde 
konuşulan zâtın sevenlerinin de dinlediği bir konferansta konuşmak 
arasındaki farka bağlanabilir; ve lâkin muhatapların kimliği dikkate alı-
narak birtakım düşüncelerin serdedilmesi, ister istemez tezatlarla malûl 
olmayı da beraberinde getirmiştir. Cemil Meriç’in Türkiye’de en önde ge-
len Gökalp muhaliflerinden biri olduğu açıktır. Onun Gökalp üzerine dü-
şünceleri, Gökalp’in fikirleri üzerine “tek kitap” diyerek övdüğü ve Türk-
çe’ye tercüme ettiği ve Uriel Heyd adlı Yahudi tarafından kaleme alınan 
“Ziya Gökalp’in Hayatı ve Eserleri”56 adlı eserde ortaya konulan düşün-
celere benzerlik göstermektedir. Heyd bu eserinde Gökalp için zaman za-
man mültefit sözler söylese de, genel olarak Gökalp’i, Durkheim’ın temsil-
cisi ve orijinal hiçbir tarafı olmayan bir düşünür olarak göstermeye çalışır. 

Meriç’in Gökalp’e karşı o son derece öfkeli kalemi, radikal bir Batıcı 
olan Abdullah Cevdet söz konusu olduğunda sakinleşir. Abdullah Cevdet 
de Batı karşındaki tavrı ile Meriç tarafından zaman zaman tenkit edilir; 
ve fakat bu tenkitler, Ziya Gökalp’e yönelen o hakaret-âmiz ifadelerle kı-
yaslanamaz bile. Meriç, çoğu zaman hürmetkâr ifadelerle anar Abdullah 
Cevdet’i: 

“Abdullah Cevdet’in inanmış olduğuna kaniim. Mü’mindi. (…) Abdul-

lah Cevdet samimidir. İslamiyet’in büyüklüğüne inanmıştır. Çok ge-

niş bir düşünce sistemine sahiptir. (…) Düşünce daima rahatsız edici-

dir. Herkes düşünmek zorunda değildir. Abdullah Cevdet’in birçok fi-

kirleri kötüye çekildi. Devrinde polemik yapanlar Abdullah Cevdet’i 

kötülemiş olabilirler ama daha insaflı davranmak lazımdır. (…) A. 

Cevdet, dürüst inanmış biridir. Hiç kimse heykel-i hamiyet değildir, 

ama devrine göre en iyidir.”57 

Meriç, Abdullah Cevdet’e çatanlara karşı da tahammülsüzdür. Şöyle 
der: “Abdullah Cevdet Müslüman değildi belki. Fakat kendisine çatanlar-
dan çok daha mü’mindi.”58 Abdullah Cevdet, bilhassa milliyetçi, muhafa-
zakâr Türk düşünürleri tarafından hakaret-âmiz sözlerle anılan bir ya-
zardır. Bunların başında ise Necip Fazıl Kısakürek gelmektedir. Meriç’in 
“Cevdet düşmanlarının en yamanı” olarak Necip Fazıl’ı görmesinde, Necip 
                                                           
55 Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, s. 307. 
56 Uriel Heyd, Ziya Gökalp’in Hayatı ve Eserleri, (Çev. Cemil Meriç), Sebil Yayınevi, İstanbul 
1980. 
57 Bulutları Delen Kartal: Cemil Meriç İle Konuşmalar, s. 94-95. 
58 Meriç, Jurnal II, s. 318. 
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Fazıl’ın Abdullah Cevdet ile ilgili yazdıklarından hiç hazzetmediği ve Ab-
dullah Cevdet üzerine konuşurken Necip Fazıl’ın yazdıklarına bir cevap 
verme çabasında olduğunu görüyoruz. Necip Fazıl Kısakürek, Abdullah 
Cevdet’le ilgili söylediklerinde, dilinin kılıcını çekmiş bir hiciv şâiri gibidir: 

“Türkiye’de vatan kurtuluşunu batı kazanına ‘cup’ diye atlamaktan 

ve özünü inkar etmekten ibaret bilen Mustafa Reşit Paşa cereyanı 

üzerinde satıhçı ve gözü kara aydıncıklar planı İttihat ve Terakki’nin 

ilk kurucuları arasında… Sonra onlarla geçinemeyen, anlaşamayan, 

onlara bile sapık ve sapıtık görünen, kendisine göre bir fikir yolu tut-

turup bu yolda en küstah ve mecnun formüllere bayrak açtıran bir 

küfür kuduzu…”59 

Necip Fazıl’ın “küfür kuduzu” diyerek hakaret ettiği Abdullah Cevdet, Ce-
mil Meriç’e göre “kendisine çatanlardan çok daha mü’min”dir. Ziya Gökalp’in 
Batı karşısındaki tavrını son derece ağır sözlerle eleştiren Meriç, Batıcılıkta 
kimsenin yanına yaklaşamayacağı Abdullah Cevdet’i, çoğu zaman mültefit 
sözlerle anmış, bunun yanında, Abdullah Cevdet aleyhinde serdedilen dü-
şüncelerin sahiplerini ağır şekilde tenkit etmekten geri durmamıştır. 

Sonsöz 

Cemil Meriç, Türk sosyolojisine hem hoca olarak emek vermiş, hem 
de eserleriyle önemli katkıda bulunmuştur. Meriç, derslerinde ve yazıla-
rında, Batı’da sosyolojinin ortaya çıkışında hangi sâiklerin etkili olduğu 
ve başta Fransız sosyolojisi olmak üzere Batı’da üretilen sosyolojik teori-
lerin ne tür güç ilişkilerine yaslandığı ve hangi amaçlara hizmet ettiği 
üzerinde durmuştur. Şentürk’ün de ifade ettiği gibi, bilgi sosyolojisi yön-
temini sosyolojinin kendisine uygulamış veya “sosyolojinin sosyolojisi”ni 
yapmıştır60. Başta Ziya Gökalp olmak üzere temsilcilik, komisyonculuk 
yaptığını düşündüğü Türk sosyologlarını ihanetle suçlamış ve onları, 
Türk insanını kendi meselelerinden uzaklaştırmakla itham etmiş, dahası 
ağzına geleni de söylemiştir. “Derslerimde de, konuşmalarımda da tekrar-
ladığım ve darağacına kadar tekrarlayacağım tek hakikat: her düşünceye 
saygı”61 diye söyleyen Cemil Meriç’in zaman zaman bu söylediklerine 
ters düşen bir tavır içinde olduğu görülmektedir. 

Meriç’in yazılarında sosyolojinin kurucusu olarak üç isim zikredilir: 
İbn Haldun, Saint Simon ve Fransız romancı Balzac. Kanaatimizce, Bal-
zac’ı bir sosyolog hatta Fransa’da yetişen tek büyük sosyolog ilan etmek, 
dünyada sosyoloji üzerine bugüne kadar yazılanların tamamının yeniden 
yazılmasını gerektirmektedir. Sosyoloji sosyolojidir, roman da roman; 
                                                           
59 Necip Fazıl Kısakürek, Bâbıâli, Büyük Doğu Yayınları, İstanbul 1990, s. 60-61. 
60 Recep Şentürk, “Cemil Meriç”, Türkiye’de Sosyoloji (içinde), 1. Cilt, Derleyen: M. Çağatay 
Özdemir, Phoenix Yayınevi, Ankara 2008, s. 1039. 
61 Cemil Meriç, Jurnal I, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 357. 
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Balzac’ın romanları sosyolojinin konusu olabilir; fakat bu, şüphesiz ki 
Balzac’ı bir sosyolog yapmaz. 

Meriç’in sosyolojiye dâir bâzı düşüncelerini, izâhı kâbil olmayan tezatla-
rın örttüğü bir sis kaplamış olsa da, o nev’i şahsına münhasır üslûbu ile 
verdiği “sosyolojik fetva”ların ve dikkat çekmeye çalıştığı meselelerin, Türk 
sosyolojisinin bekâsı için kayıtsız kalınamayacak bir değer taşıyor olduğu 
şüpheden uzaktır. Başka toplumların tarihî ve toplumsal tecrübelerinin so-
nucu olarak üretilen kavram ve kuramların tercümesi ile yapılan bir sosyo-
lojinin beyhude olduğu ve Türk toplumunun meselelerini çözme konusunda 
bir faydasının olmayacağı, günümüzde vâzıh bir şekilde ortadadır. 
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TANZİMAT DÖNEMİ ROMANLARINDA  
EĞLENCE HAYATI, ÂDÂB-I MUÂŞERET VE 

KILIK-KIYAFET 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARABULUT* 

Öz 

Tanzimat döneminde Batılılaşmayla beraber Türklerin hayatında 

önemli değişiklikler görülür. İstanbul bu değişimin en çok görüldüğü kent-

tir. Değişim, eğlence hayatında, kılık-kıyafette ve âdâb-ı muâşerette daha 

belirgindir. Tanzimat dönemi yazarları bu hususu romanlarında sıkça ele 

alır. Alafranga yaşama isteği zamanla alışkanlığa dönüşür. Ahmet Mithat 

Efendi başta olmak üzere dönemin birçok yazarı, İstanbul’un eğlence 

merkezlerini canlı tablolar halinde işler. Türklerin hayatında görülmeye 

başlayan önemli değişimlerden biri de âdâb-ı muâşeretteki Batılılaşma-

dır. Dönemin romanlarında Doğu-Batı görgü kuralları karşılaştırılır. Ya-

zarlar geleneklerimizi unutmadan Avrupa âdâb-ı muâşeretini tanımak ge-

rektiğini belirtirler. 19. yüzyılın ikinci yarısında günlük hayatımızda kılık-

kıyafette görülen değişiklikler dönemin romanlarında önemli ölçüde işle-

nir. Bu değişim, özellikle İstanbul sosyetesi, zenginleri ve aydınları ara-

sında görülür. Fransız modası Osmanlının geleneksel giyim tarzının önü-

ne geçmeye başlar. Yanlış Batılılaşma bu üç alanda iyice kendini gösterir. 

Anahtar kelimeler: Tanzimat, Roman, Batılılaşma, Görgü Kuralları. 

Abstract 

In The Tanzimat Period Novels Life Fun, Eyewitness Rules And 

Clothes 

Tanzimat period in the life of the Western Turks and with significant 

changes are seen together. Most of these changes is seen in Istanbul city. 
                                                           
* Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Change, entertainment, life, costume-dress and manners, is more prono-

unced in. Tanzimat period of this matter in the novels of writers often ta-

kes. Request is converted into living habits Alafranga time. Ahmet Mithat 

Efendi many authors, mainly of the period, the live entertainment center 

of Istanbul in the tables work. The Turks began to see significant changes 

in the life of one of the Western eyewitness rules. East-West in the novels 

of the period is compared eyewitness rules. Authors do not forget our tra-

dition to recognize the European manners, they should specify. 19. in the 

second half of the century in our daily life, the changes seen in costume-

dress in the novels of the period will be processed significantly. This 

change society, especially Istanbul, is seen between the rich and the in-

tellectuals. French fashion of the traditional clothing in front of the Otto-

mans began to move. Westernization in these three areas thoroughly 

wrong manifests itself. 

Key words: Tanzimat, Novel, Occidentalization, Eyewitness Rules. 

1. Giriş 

Milletler arasındaki ilişkiler, sosyal ve kültürel alanlarda önemli etki-
leşimleri de beraberinde getirir. Bir millet, bazı siyasi, kültürel, sosyal ve 
ekonomik sebeplerden dolayı, diğer milletlerin yaşayış ve düşünüş tarzı-
nı benimseyebilir. Osmanlı devletinde 19. yüzyıla gelindiğinde hayatın 
her safhasında önemli değişimler görülür. Toplumdaki bu değişim, döne-
min romanların yansımakta gecikmez. Bu yazımızda, bu değişimin Tan-
zimat romanlarında nasıl ve ne ölçüde yer aldığını irdelemeye çalıştık. 
Tema bakımından bir bütünlük arz ettiğinden dönemin romanlarını eğ-
lence hayatı, âdâb-ı muâşeret ve kılık-kıyafet açısından ele aldık. 

2. Eğlence Hayatı 

Eğlence, insanlar arası etkileşimin en önemli unsurlarındandır. Kül-
türel taşıyıcılık görevini de üstlenen bu sözcük yaşandığı dönemin zihni-
yetiyle de yakından ilgilidir. Sosyo-kültürel değişimin gözle görülür yanı 
olması bakımından eğlenceler toplumların değişim sürecini de yansıtır.  

Türklerin Osmanlı Hanedanı’ndan ve imparatorluktan ayrı bir millet 
sayılması fikrinin çıkmasında XIX. yüzyılda Batı’nın tesiri büyük olmuş-
tur1. Avrupa’da gelişen önemli bir hareket olan Türkoloji çalışmalarının 
temelinde, Batı’nın Doğu’yu sömürmesinin temellerini atmak amacıyla 
başlayan oryantalizm yatar2. Tanzimat’a kadar İstanbul’daki eğlenceler, 
saray ve çevresinin eğlenceleri, din kaynaklı bayram eğlenceleri ve farklı 
milletlerin kendine has eğlenceleri3 olmak üzere üçe ayrılabilir. Bunlar-
                                                           
1 Mehmet Karakaş, Türk Ulusçuluğunun İnşası, Ankara, 2000, s. 82-90. 
2 Ahmet Gündüz, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Avrupa’da ve Osmanlı Devleti’nde Türkçülük 
Hareketleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 135, İstanbul, 2001, s. 68. 
3 İlbeyi Özer, Avrupa Yolunda Batılaşma ve Batılılaşma, Truva Yayınları, İstanbul, 2005, s. 379. 
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dan başka, İstanbul’un meyhanelerindeki eğlenceler, kasaba ve köyler-
deki halk eğlenceleri de bunlara eklenebilir. Osmanlı kültüründe görülen 
saray eğlencelerinden birisi şehzade sünnetleri ve hanımların düğün tö-
renleridir. Saraylardaki bayram eğlenceleri de oldukça renkli olur. Os-
manlıda eğlence denildiğinde Lale Devri’nden bahsetmemek önemli bir 
eksik olur. Lale Devri’nde eğlence hayatı had safhaya ulaşır. Bu dönem-
de, Sadabad gezintileri en gözde eğlence unsurudur. Lale Devri’nde halk 
eğlencelerinin en önemlileri arasında helva sohbetleri gelir. Bu eğlenceler 
yöneticiler ile halkı yakınlaştırması bakımından önem taşır. Bunlarla be-
raber, Karagöz, orta oyunu ve meddah da Osmanlı kültüründe dikkat 
çeken eğlence unsurlarıdır. 

Osmanlıda Batılılaşma ile birlikte önemli değişim görülür. Batıdan 
aktarılan tüm yenilikler, bir eleştiri süzgecinden geçirilmeden alınmıştır4. 
Batılılaşma hareketleriyle beraber eğlence anlayışında da önemli değişik-
likler görülür. İstanbul eğlence merkezlerinde görülen en önemli değişik-
liklerden birisi, kadın ve erkeğin beraber eğlenmesidir. İstanbul’un eğ-
lence hayatında gayrimüslimler dikkat çeker. Bu dönemde Beyoğlu eğ-
lence merkezleriyle bir Avrupa kenti gibidir. İstanbul’un bu renkli eğlen-
ce hayatı Tanzimat dönemi Türk romanlarında sıkça kullanılır. Alafran-
ga yaşamın vazgeçilmez unsurları olan kumar, dans, balo, meyhaneler, 
müzik, çay partileri ve diğer eğlenceler romanlarda geniş yer tutar. 

Paris’te Bir Türk adlı romanda Paris tam bir eğlence merkezi konu-
mundadır. Nasuh’un en önemli konuğu olduğu ve on beş günde bir yapı-
lan arkadaş-dost toplantılarında eğlencenin doruğuna ulaşılır: Bu top-
lantılar için asilzade olma şartı yoktur. Özellikle gençlerin katılımı dikkat 
çekmektedir. Eğlence hayatı sadece bu toplantılardan ibaret değildir. Be-
lirli dönemlerde dans ve balolar da eğlence hayatının gözde unsurlarıdır: 

“Prado balosuna devam eden şu cemaatin icra eyledikleri rakslar 

sair baloların rakslarına asla benzemez. Bunlar ol kadar serbestane, 

öyle aşüftegâne ve o derece çılgıncasına raks ederler ki gerçekten 

namuslu olan veyahut (Paris’te eksik olmadığı veçhile) namuslu ol-

mak üzere geçinen bir kadın! Bu oyunları temaşadan bile haya 

eder.”5 

Paris’te Bir Türk adlı romanın üçüncü bölümü Mevsim-i Bahar’da Na-
suh, bir önceki bölüm olan Paris’te Bir Kış’a göre canlı bir hayatın için-
dedir. Nasuh, Paris’i daha iyi tanımak için Boulogne ormanındaki göller 
bölgesini, Vincensen ve Saint-Germain ormanlarını, Montreuil, Saint De-
nis, Pierrefitte, Gennevilliers, Neuilly ve birçok yerleşim merkezlerini ge-
                                                           
4 Orhan Türkdoğan, “Türk Burjuvazisi Üzerine Bazı Yaklaşımlar”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı 170, İstanbul, 2007, s. 12. 
5 Ahmet Mithat Efendi, Paris’te Bir Türk, (Hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 2003, s. 165. 
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zer. Bu bölümde Nasuh kendisini, kumar oynamaktan başka bir şey bil-
meyen bir çevrenin içinde bulur. 

Müşahedat adlı romanda balolar alafranga hayatın bir parçasıdır. Bu 
eserde, Avrupa kumarhanelerinden de haber verilir: Meğer baron Karnik 
Viyana’da zavallı şişman ve yaşlıca kadının akçe ve mücevheratını da 
Franz Joseph rıhtımı üzerindeki kokotlarla, kumarhanelerdeki kumar-
bazlarla, opera tiyatrosundaki aktrislerle çarçabuk yeyip bitirdikten son-
ra en meşhur bir kumarhanenin “grek” denilen hilebazları miyanına dâ-
hil olmuş. Avrupa ahvaline vâkıf olanlar için tarife bile hacet yoktur ki 
Avrupa’ca grek demek Rum veyahut Yunanlı demek değildir. Belki ku-
mar oyunlarında türlü hüd’alarla birtakım paralı adamları soyan hile-
bazlara grek derler6. 

Jön Türk adlı romanda eğlence hayatı yine alafrangadır. Bu eğlence-
lerde az sayıda kişi alaturka müzik çalabilmektedir. Daha çok, alafranga 
marşlar, polkalar, valslar çalınmaktadır: Hatta bazı müterakkileri opera 
ve operetlerin en kolay parçalarını da çalabiliyorlar. Ama usul denilen 
şey alafrangada da var. Bazı taze kızlar ve hemen kızlar kadar taze ka-
dınlar raks hevesini de izhar ettiler. Dilşinas Hanım’ın itirazlarına artık 
kim bakar? Bizim eski alaturka rakslarımız hanımlar nezdinde dahi şâ-
yân-ı istihyâ görülmeye başladılar ise de alafranga rakslar gereği gibi 
moda hükmünü almışlardır7. 

Bu romanda Ceylan Hanım’ın ailesinden bahsedilirken ilginç bilgilerle 
karşılaşırız. Ceylan’ın babası Kâzım Bey, iyi polka oynamaktadır. Annesi 
Sezayidil Hanım ise alaturka ve alafranga oyunların birçoğunu bilmekte-
dir. 

Hayret’te, kumar oynamak yabancıların eğlencesi olarak ön plana çı-
kar. Özellikle Mösyö Sarpson kumarbazlığıyla tanınmaktadır. Bu şahıs 
bazen rakiplerini daha da hırslandırmak için küçük meblağlı oyunları 
kaybedip daha sonra hepsinin tüm parasını almaktadır. 

Cellat adlı romanda tiyatrolar, kumarhaneler, danslar, içkili sohbet-
ler, balolar ve diğer eğlenceler iç içedir. Asil ve zengin ailelerin eğlence 
hayatı çok renkli bir şekilde verilmektedir: Bu gece sarây-ı imparatorîde 
bir balo veriliyor. Hem de kıyafetli ve maskeli bir balo! Fransa bütün Av-
rupa’ya karşı i’-lân-ı harb etmek üzere bulunduğu bir zamanda şu balo-
ya âlem istiğrap eyliyorsa da Napolyon cihana edeceği i’lân-ı harbin bir 
zevk ve şâdımanî-i umûmî ile icrası için bu baloyu parlattıkça parlatmak 
azmine düşmüş8. 
                                                           
6 Ahmet Mithat Efendi, Müşahedat (Hazırlayan: Necat Birinci), Türk Dil Kurumu Yay., An-
kara, 2000, s. 303. 
7 Ahmet Mithat Efendi, Jön Türk, (Hazırlayanlar: Ali Şükrü Çoruk, M. Fatih Andı, Kâzım Ye-
tiş), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s. 16. 
8 Ahmet Mithat Efendi, Cellât, (Hazırlayanlar: Nuri Sağlam-Ali Şükrü Çoruk), Türk Dil Ku-
rumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 113. 
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Karnaval adlı romanda eğlence hayatında yine danslar ve balolar ön 
plandadır. Ahmet Mithat Efendi, bu romanın Mukaddimesinde, “Vakıa 
bazı asarımızda balolar hakkındaki nazariyatımızın bir kısmını serdeyle-
miş isek de Karnaval serlevhalı bir romanın en başlıca zemini balolar ola-
cağından ol babta biraz daha vâsi malûmat itasına lüzum görmekteyiz”9 
diyerek devrin zihniyetini açıkça ifade eder. 

Eğlence hayatının en önemli unsuru sayılan balolarda ‘raks etmek’ 
asıl amaçtır. Balolarda özel bir kıyafet giyme zorunluluğu da yoktur. An-
cak mümkün mertebe şık ve temiz olması tercih edilir. Bununla beraber 
balolarda kumar oynamak da adet haline gelir. Balo denilen mahallerde 
eğlence yalnız raksa da münhasır değildir. Her kim ne suretle ister ise 
eğlenir. Kumar oynamak baloların raks kadar ve belki daha ehemmiyetli 
bir eğlencesidir. Kibar balolarında mahsus kumar salonları olup gayet 
mükellef masalar üzerinde yaldızlı maldızlı oyun kâğıtları bulunur. Her 
kimin merakı hangi oyun ise onun erbabından üç veya dört velhâsıl oyu-
nun iktiza eylediği kadar adamlar toplanıp oynarlar10. 

Balolarda kadınların kumar oynamaları yasak değildir. Kadınların da 
katıldığı kumarlar oyuncuların daha da hırslanmasına sebep olur. Bu gi-
bi eğlencelerde içkiler de bol ve çeşitlidir. Eğlencenin zirveye çıktığı balo-
larda büyük paralar harcanır. Bu nedenle asil ve zenginler bu yerlerin 
müdavimidir. Erkeklerle kadınların daha serbest davrandığı bu eğlence-
ler Batılı yaşam tarzının eğlence cihetini göstermesi bakımından önemli-
dir. Balolarda içki dahi cümle-i levazımdandır. Kibar balolarında, resmî 
yerlerde içkiyi hane sahibi takdim ederse de umumî balolarda gayet mü-
kellef büfeler vardır ki ismi işitilmedik içkilerden birkaç yüz nevi şeyler 
bulunur. Bunların en ucuzları da vardır en pahalıları da. Şöyle ki bir 
dülgerin beş on günlük gündeliğini siz orada bir şişe içkiye verebilirsiniz. 
Hele baloların en parlak eğlencesi taharriyât ve tecessüsât-ı âşıkanedir. 
İnsan heveskârı olduğu bir kadının arkasına takılmak ve istediği sözü 
söyleyebilmek için balolarda bulduğu müsaadeyi kilise de bile bulamaz. 
Buna istiğrap etmeyiniz.  

Zira kiliselerde mülâkat-ı âşıkane için bulunan fırsatlar olur olmaz 
yerlerde bulunamazlar11. 

Ahmet Mithat Efendi, karnaval ve balolar hakkında Avrupa ile Os-
manlı devletini karşılaştırır. Ona göre buradaki karnaval ve baloları bi-
zim memleketimize tatbik ihtiyacı vardır. Yazar, Venedik ve Paris karna-
valları ve baloları ile İstanbul karnavalı için şöyle der: Avrupa’da karna-
valları en parlak olan memleketlerin bize tefevvuku olsa olsa ancak kıya-
                                                           
9 Ahmet Mithat Efendi, Karnaval, (Hazırlayan: Kazım Yetiş), Türk Dil Kurumu Yayınları, An-
kara, 2000, s. 14. 
10 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 14. 
11 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 14. 
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fetçe, maskaralıkça olabilir. Yoksa diğer bazı cihetlerden bizim karnaval-
lar, balolar dahi pek aşağı kalmazlar12. 

Mihnetkeşan’da Galata’nın eğlence hayatı ön plana çıkarılmaktadır. 
Yine meyhaneler ve içki karşımıza çıkar. Bu eserde kahramanımız Dakik 
Bey, Galata ve Beyoğlu’nun meyhanelerine, gazinolarına ve diğer eğlence 
yerlerine devam eder. Arkadaşı Mithat Bey onu defalarca uyarır. 

Araba Sevdası’nda Bihruz Bey, Mösyö Piyer ile kumar oynar. Ancak 
hep Periveş Hanım’ı düşündüğü için oyunu çok iyi beceremez: “Nu zalon 
fer kelkö parti dö trante ön! dedi; karşı karşıya geçtiler, oturdular, oyuna 
başladılar.”13 Eserin baş karakteri olan Bihruz Bey, büyük ölçüde Fran-
sız kültürünün etkisi altındadır14. Bihruz, bu tesiri bütünüyle temsil 
eder. Bihruz, zengindir, başıboştur, zerafet düşkünüdür, zamanının bü-
yük bir kısmını terziler, berberler ve kunduracılarla geçirir. Hayatını ya-
şama ve para harcama onun en büyük iki özelliğidir. 

İntibah’ta ise Ali Bey, Mehpeyker’in tuzağına düştükten ve Dilaşub’u da 
ona esir olarak kaptırdıktan sonra küçük içkili meyhanelere devam etmeye 
başlar. Bununla beraber kumar masalarında da sık sık görülmeye başlar. 

Zehra’da, Suphi alafranga eğlence hayatına kendisini kaptırır. Balo-
lar, tiyatrolar vb. eğlence yerlerinde sık sık görülür: Subhî, Muhsin’e terk 
etmiş, kendisi high life, yani maişet-i kibarâneye koyulmuştu… Bazen 
Fransız tiyatrosuna, bazen Verdi’ye, bazen Tepebaşına, Konkordiyaya, 
bazen Kristal’e, bazen rastgele bir konsere giderlerdi. Balolardan, sûare-
lerden de geri kalmazlardı15. 

Tanzimat dönemi romanlarında İstanbul’un eğlence hayatı oldukça 
renkli biçimde verilir. Bu hususta özellikle Beyoğlu Avrupa kentlerini 
aratmaz. Geleneksel Osmanlı eğlence hayatı Batılılaşmayla birlikte yerini 
Avrupaî eğlence biçimine bırakır. Kadınlı-erkekli danslar, balolar, karna-
vallar, meyhaneler, kumarhaneler, çay partileri vb. dönemin eğlence 
dünyasına hakim olur. Tanzimat dönemi yazarları eğlence hayatındaki 
bu değişimi romanlarında canlı bir biçimde anlatırlar. 

3. Âdâb-ı Muâşeret 

Türk milli kültürü, Türk milletinin sahip olduğu ahlaki değerleri, sa-
natı, gelenek-görenekleri, inancı vb. ifade eder. Kültürümüzün varlığını 
devam ettirmesi ve korunması milletin de varlığının devamı ve korunma-
sı anlamına gelir16. Tanzimat sonrasında Türk toplumunda âdâb-ı muâ-
                                                           
12 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 15. 
13 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, (Haz: Hüseyin Alacatlı), Akçağ Yay., Ankara, 
1997, s. 98. 
14 Ali İhsan Kolcu, “Yenileşmenin İkinci Kuşağı”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, (Editör: Ra-
mazan Korkmaz), Grafiker Yayınları, Ankara, 2004, s. 84. 
15 Nabizade Nazım, Zehra, (Haz: Hüseyin Alacatlı), Akçağ Yay., Ankara, 1997, s. 107. 
16 Mustafa Talas, “Milli Kültürümüzün Dil Meselesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı 165, İstanbul, 2006, s. 195. 
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şeret hususunda önemli değişiklikler görülür. Modernleşme ile beraber 
Avrupa’nın yaşama biçimi örnek alındığından eski görgü kurallarında 
değişmeler görülür. Tanzimat döneminde yazılmış romanlarda asaletin, 
kibarlığın göstergesi olarak âdâb-ı muâşeret teması işlenmiştir. Toplum 
içindeki insanların münasebetlerini düzenleyen kurallar bütünü olan bu 
kavram, terbiye ile ilgili bir ifadedir. Bu bakımdan da toplumdan toplu-
ma değişiklik gösterir. Milli kültürümüz Tanzimat döneminde önemli de-
ğişimler gösterir. Bu dönemde misyonerler yabancı okullar vasıtasıyla 
milli kültürümüzü yok etme politikası uygulamışlardır17. 

Bir ülkenin her yerinde de aynı yaşayış tarzının olduğunu söyleyeme-
yiz. Çünkü ülkedeki saray adabı ile devlet dairelerindeki görgü kuralları 
ve halkın yaşamı arasında farklar vardır. Dönemin romanlarında özellik-
le hem Doğu-Batı âdâb-ı muâşereti karşılaştırılır. Batlılaşmanın yoğun 
görüldüğü kent olan İstanbul, olay örgüsü ülke içinde geçen romanların 
asıl mekânıdır. Özellikle Beyoğlu bu yerlerin başında gelir. Ahmet Mithat 
Efendi, Avrupa’nın tanımak için onların âdâb-ı muâşeretini bilmek ge-
rektiğini belirtir. Bu bilgiler Avrupa’ya gidecekler için coğrafya, edebiyat 
ve dil, Avrupa’da yaşama kolaylığı gibi faydalar sağlayacaktır. Ayrıca, Av-
rupa’ya yönelirken kendi milli adabımızı da unutmamak gerekir. 

Ahmet Mithat Efendi’nin Paris’te Bir Türk adlı eserinin ilk bölümünde 
İstanbul’dan Paris’e vapurla yapılan seyahat anlatılır. Bu bölümde olay 
örgüsü vapurdaki yolcuların birbiriyle tanışmasıyla başlar. Romanın ilk 
bölümünde başkahraman Nasuh’un Messagerie Impériale adlı vapurla 
Marsilya’ya hareket edişi anlatılır. Bu yıllarda (1853-1870) Fransız krali-
yet tahtında III. Napoléon oturmaktadır. 1870’te Almanlara yenilen III. 
Napoléon tahttan iner. Messagerie Impériale vapurunda yerli ve yabancı 
birçok yolcu vardır. Bu kişiler arasında geçen ilişkileri daha iyi verebil-
mek için bunları kısaca tanıtmak faydalı olacaktır. Madame Syrienne, 
kocası Monsieur Syrienne vefat ettiği için, İstanbul’dan ayrılıp Lyon’a git-
mek üzere yola çıkmıştır. Onun Marie adında dört yaşında bir kızı ve 
Etienne isminde on iki yaşında bir oğlu vardır. Kendisi otuz beş yaşların-
dadır. 

Vapurdaki bir başka yolcu ise Cartrisse isminde bir bayan vardır. 
Kendisine bazen Madame, bazen de Mademoiselle diye hitap edildiğin-
den, kendisi de her iki hitaba cevap verdiğinden bu bayanın evli olup ol-
madığı hakkında önceleri karar verilemez. Kendisinin otuz yaşından kü-
çük olmadığı tahmin edilebilmektedir. 

Bunlardan başka, Avrupa asilzadelerinden olduğu sanılan kırk yaşla-
rında olan Madame de Trouville ve yine Alman Herr Kaliksberg de bu se-
yahatte bulunmaktadır. Cattherine yirmi yaşında bir Fransız’dır. Küçük 
                                                           
17 Metin Kopar, “Amerika Birleşik Devletlerinin Ermeni Politikası”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı 152, İstanbul, 2001, s. 139. 
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yaşlarda kimsesizler yurdunda kalmış, bilinmeyen birinin desteğiyle zen-
gin olmuştur. Orta yaşlarda olan Lehistanlı Gardiyanski vapurda Na-
suh’la dost olmuş ve birlikte Paris’e gitmektedir. 

Ayrıca Türk olduğu sadece isminden anlaşılan (Paris’te Bir Türk) Zekâ 
Bey, yirmi beş yaşında oldukça alafranga ve şık bir gençtir. Düşük ah-
laklı olan bu şahıs Fransa seyahati sırasında yolcuları sık sık rahatsız 
eder. Remzi Efendi, Zekâ’nın arkadaşıdır. Kırk beş yaşından az olmadığı 
aşikardır. Zekâ Bey gibi sefahate düşkün ve gayri ahlaki konuşmalarıyla 
dikkat çeker. Sena Bey, yirmi yaşında, zeki, yakışıklı bir gençtir. Tahsil 
için Paris’e gitmektedir. 

Ve tabii ki Nasuh Efendi… Romanın ilk bölümünde Nasuh’un ne 
amaçla ve nereye gittiği tam olarak verilmez. Yirmi sekiz-otuz yaşlarında 
olan bu genç, Doğu ve Batı edebiyatında önemli bilgi birikimine sahiptir. 
Türkçe, Arapça, Ermenice, Rumca, Farsça ve Fransızca bilir18. Yazar, Na-
suh Efendi’yi ideal Türk erkeği olarak romanda önemli bir konumda tu-
tar. 

Messagerie Impériale vapurunda seyahat boyunca kişiler arası ilişki-
ler dikkat çeker. Kibarlık, asalet ve adab-ı muaşeret vazgeçilmeyen üç 
husustur. Messagerie Impériale vapurunda konuşmalarda ve davranış-
larda kibarlık ve adab-ı muaşeret ön planda gelir (Paris’te Bir Türk, 6). 
İstanbul’dan Paris’e giden bu vapurda asalet ve kibarlık gibi kavramlar 
romana hakimdir. Seyahat bitince, romanın büyük bir bölümünün geçe-
ceği Paris’e geliriz. Nasuh Efendi burada asilzadelerden birçok kişiyle ta-
nışır ve geniş ve önemli bir çevre edinir. Her zaman kibarlığını muhafaza 
eden Nasuh Efendi, kadınların da ilgi odağı olur. 

Ahmet Mithat Efendi’nin Avrupaî yaşama biçimlerini anlattığı eseri 
Avrupa Âdâb-ı Muâşereti, Batı medeniyetinin öğrenilmesinde Avrupa 
âdâbını bilmenin faydası olduğunu ifade eder: Alafranga tabirinin delâlet 
etmesi lâzım gelen usûl ve âdâb-ı muâşeret-i Avrupâiye’de ne kadar gafil 
olduğumuz düşünülse hakikaten istiğrab olunur. Avrupa yanı başımızda 
bulunmak şöyle dursun, âdetâ Avrupa bizim içimizdedir. Biz dahi Avru-
pa kıt’asındayız19. 

Avrupa’yı tanımak için onların yaşayış tarzını takip etmek gerektiğini 
söyleyen Ahmet Mithat, aynı zamanda milli değerlerimize de sahip çık-
mamız gerektiğini belirtmektedir. Alafrangalaşmak uğruna kendi öz de-
ğerlerimize zarar getirmemeli, Batı’nın medeniyetini örnek almalıyız. Av-
rupalıların yaşamını taklit etmek bize fayda getirmeyecektir. Önemli 
olan, milli ve manevi unsurlarımızdan uzaklaşmadan Batı medeniyeti 
dairesine girmektir. 
                                                           
18 Ahmet Mithat Efendi, Paris’te Bir Türk, (Hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 2003, s. 105. 
19 Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, MEB Yayınları, İstanbul, 
1991, s. 117. 
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Ahmet Mithat Efendi’nin Avrupa seyahatlerinden gözlemlerini içeren 
Avrupa’da Bir Cevelân adlı eserinde Avrupalıların yaşama biçimlerinden 
ilim ve tekniğe, şehir düzenine ve mimarisine kadar hemen her hususta-
ki izlenimlerini anlatır. 

Ahmet Mithat Efendi’nin Müşahedat adlı eserinde Rafet, Matmazel 
Ağavni ve Matmazel Siranuş arasında geçen sohbette alafranga muaşeret 
ağırlık kazanır: Buradaki muaşeret epeyce alafranga olduğu cihetle öyle 
mastika muhabbeti filân yoktu. Şöyle ayakta biraz müsahabetten sonra 
sofraya oturuldu. Bir şişman besleme karı sofrada hizmet eyliyordu20. 

Jön Türk’te Doğu-Batı adab-ı muaşeretleri karşılaştırılır. Ceylan ile 
Nurullah Bey arasında geçen sohbette, kadın-erkek ilişkileri tartışılır. 
Nurullah Bey, Doğu-Batı medeniyetleri arasında adab-ı muaşeret farkını 
dikkate almak gerektiğini ifade eder: 

Ahmet Metin ve Şirzat adlı romanda, Ahmet Metin, yanında hizmet-
kârlar bulundurduğu Vasliki’yi, ailesinin bir ferdi gibi görür. Kendisi, 
onu âdetâ kızı gibi yetiştirmek ve ona iyi bir izdivaç temin etmek ister. 
Hizmetçilere edilen bu muâmele şarkın üstün olan terbiyesinin iktizâsı-
dır. Ahmet Mithat, efendi-uşak münâsebetinin mühim bir muâşeret âdâ-
bı olduğu kanaatindedir ve bundan birkaç defa bahsetmiştir. Avrupa’da 
ise bu terbiye yalnız muhafazakâr ailelerde kalmıştır21. 

Tanzimat’la beraber Osmanlı Devleti’nde görülen değişikliklerden biri 
de adab-ı muaşeret anlayışındaki değişmedir. Özellikle aydın/yönetici 
kadronun öncülüğünde cereyan eden bu değişim, Batılılaşmanın önemli 
bir parçası olarak ülkeye yansır. Osmanlı yöneticilerinin yabancı elçilere 
ve diğer devlet adamlarına verdiği ziyafetlerde Batılı bir ortam söz konu-
sudur. Ayrıca kadınların da bu ziyafetlerde bulunması bunu en iyi bi-
çimde desteklemektedir. Demek oluyor ki, adab-ı muaşeretteki değişim 
öncelikle saray protokolünde kendini gösterir. Geleneksel Türk ailesinde 
aynı kaba kaşık uzatan yapı, alafrangalaşmayla beraber değişir. Artık 
ayrı ayrı tabaklar sofraları süsler. Osmanlıdaki Avrupalılaşma sürecinde 
nezaket kurallarına ayrı bir önem verilmiştir. Burada, Avrupa yaşama 
biçimlerini almanın yanı sıra dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, 
Batı’yı taklit etmek değildir. Kültürel değerlerimizi unutmadan Batı’nın 
ilmini almamız gerekir. Taklitçilikle ancak gülünç hale geliriz, Batılı ola-
mayız. Bu mesaj dönemin birçok romanında okura verilmek istenir. 

4. Kıyafet, Moda ve Şıklık 

Osmanlıda Batılılaşma hareketleriyle birlikte özellikle Fransız kültü-
rünün ve modasının kılık-kıyafette hakim olmaya başladığını görürüz. 
Osmanlı kadınlarına yönelik birçok dergide Fransız moda tasarımları yer 
                                                           
20 Ahmet Mithat Efendi, Müşahedat, (Hazırlayan: Necat Birinci), Türk Dil Kurumu Yay., An-
kara, 2000, s. 94. 
21 Orhan Okay, a.g.e., 121. 
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alır. Geleneksel Osmanlı kıyafeti öncelikle zenginler, aydın ve yönetici 
kesimi tarafından terk edilmeye başlanır. Giyim-kuşamdaki değişim, za-
manın şartlarına ve yenileşme hareketlerine göre farklılaşır. 

Toplumsal değişmeyle kıyafetteki değişim arasında paralellik görülür. 
Geleneksel dönemde, sokaktaki insanın statüsü, üzerindeki kıyafeti sa-
yesinde büyük oranda belli olur22. Dönemin gazete ve dergileri başta ka-
dın kıyafetleri olmak üzere, son modayı topluma iletir. Modayı takip et-
mek dönemin alafranga tiplerinin ortak özelliklerindendir. Bu değişime 
muhafazakârların tepkisi olsa da, zamanla yeni duruma onlar da alışır. 

Türkler, Müslüman olmadan evvelki inançlarına Müslümanlıkla bir-
likte yeni bir giysi Batılılaşma sürecinde kadınlar, sabah kıyafetlerinde, 
ceketler, iç yelekler, pahalı manto ve çizmeler, moda kloş ve pliler ve 
bunları süsleyen şemsiye vb. aksesuarlar olmakla birlikte; erkek kıyafet-
lerinde, İstanbulin, pantolon, iskarpin ve bu giysileri tamamlayan şemsi-
ye, eldiven, şapka ve baston gibi aksesuarlardır. Baston 1830’lardan iti-
baren kullanılmaya başlar ve Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar erkek kı-
yafetinin önemli bir aksesuarı ve alafrangalığın simgelerinden biri olur23. 
1930’lu yıllara kadar eldiven kadın kıyafetinin ayrılmaz bir parçası hali-
ne gelir. Kıyafet hususunda II. Mahmut zamanında yapılan yenilikler bu 
değişimin temelini oluşturur. Çağdaşlaşma açısından kıyafet konusunun 
anlamı, tebaanın eşitliği siyasetiyle ilgilidir24. Bu değişim, toplumdaki 
ayrıma son vermeyi amaçlar. Önceleri askeri zorunlulukla başlayan kı-
yafetteki değişim, Batılılaşma ile özellikle kentli nüfusun Tanzimat döne-
mi romanlarında kıyafet hususu Batılılaşmanın önemli unsurlarından 
birisi olarak yer almaktadır. Kültür ve medeniyetin kıyafetle ilgisini, kişi-
ler arası ilişkiler ve âdâb-ı muâşeret ile açıklanabilir. Osmanlıda giyim, 
Batılılaşma ile birlikte değişim gösterir. III. Selim ve II. Mahmut dönem-
lerinde daha da belirginleşen bu husus ordunun ıslahında da görülür.  

Kıyafetteki değişim, devlet memurlarından balolardaki kadınlara ka-
dar kendisini hissettirir. Orhan Okay, çok karışık ve kompleks olan kıya-
fet değişmesinin sebepleri arasında sosyal, psikoloji, siyaset, moda, din 
ve ahlâk, ekonomi, estetik gibi âmilleri göz önünde tutmak gerekir25, der-
ken kıyafetteki değişimin toplum hayatına ne ölçüde yansıdığını belirtir. 

Dönemin önemli yazarlarından Ahmet Mithat Efendi, romanlarında 
kıyafetle medeniyeti birlikte ele alır. Acâyib-i Âlem’de Rusya seyahatinde-
ki Suphi ve Hicabi Beyler, burada tanıştıkları İngiliz Miss Haft’ı tavırla-
                                                           
22 İlbeyi Özer, Avrupa Yolunda Batılaşma ve Batılılaşma, Truva Yayınları, İstanbul, 2005, s. 
328. 
23 Mustafa Karabulut, Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi Türk Romanı, (Fırat Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Te-
zi), Elazığ, 2008, s. 181. 
24 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 198. 
25 Orhan Okay, a.g.e., 131. 
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rıyla ve kıyafetleriyle etkilerler. Bayan Haft, halasına yazdığı mektupta, 
Türklerle Avrupalıları karşılaştırır ve Türklerin ne kadar medeni oldukla-
rından bahseder: 

Paris’te Bir Türk adlı romanda Messagerie Impériale vapuru İstanbul’-
dan Marsilya’ya hareket eder. Vapurda bulunan yolcular değişik konular 
üzerine sohbet ederler. Nasuh, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan 
ideal bir Türk genci olarak yabancılara karşı hep ayakta kalmasını bilir. 
Aşağıdaki parçada, garip kıyafetli bir kişinin resmini Türk’e benzeterek 
eğlenirler. Fakat Nasuh Bey, hemen söz alarak Türk’ün böyle bir kıyafet 
giymeyeceğini belirtir: Acayip olduğunu teslim ederim. Fakat güzel değil-
dir. Hem bu kıyafette Türk yoktur ki!26 

Felatun Bey ile Rakım Efendi’de Felatun Bey’in babası Mustafa Meraki 
Efendi, alafrangaya olan düşkünlüğünü çocuklarının kıyafetine yansıt-
makta geri kalmaz. Gerek kendisinin, gerekse çocuklarının kıyafetleri 
modaya son derece uygundur. Yetişme tarzı alafranga olan Felâtun, Bey-
oğlu’nda ne moda olursa onu giyer. Felatun Bey’in kıyafeti, onun roman-
daki işlevine uygun biçimde alafrangadır. Felatun, zarif ve aristokrak bir 
salon adamı değil, görgüsüz bir kahvehane adamıdır27. Toplum kuralları-
nı tam olarak bilmediği halde, sadece, Râkım’ı küçük düşürmek ister-
ken, kendisi gülünç olur. Yazar, bu şahsı onun karakterine uygun kıya-
fetle okuyucuya tanıtır. Babadan kalma servetini kumarda yiyen ve her 
an gülünç olan Felâtun Bey28 kendisini vitrinlerdeki mankenlere benzetir 
ve sık sık kıyafet alır. 

Tanzimat döneminde erkekler için ‘şık’ sözcüğü de telaffuz edilir. Bu, 
daha çok alafranga giyinen erkekler için kullanılır. Dürdane Hanım’da 
Acem Ali Bey, pantolonlu, ceketli ve kravatlıdır. Vah adlı romandaki 
Behçet Bey ise saatlerini giyinmeye ayıran tembel bir kişidir. 

Müşahedat’ta kıyafet yine alafrangadır. Çünkü yazar kıyafetteki deği-
şimi medenileşmenin önemli unsurlarından görmektedir: Karşımızdaki 
kadınların birisi ihtiyarsa da ikisinin taze olduklarını ve hatta pek de 
alafranga ve mükemmel giyinmişlerdi29. Yazar, vapur seyahati sırasında 
yolcuların kıyafetlerinden bahsederken adeta Doğu ile Batı’yı kıyafet hu-
susunda karşılaştırır. Burada, Doğu medeniyetini sarık ve fes ile, Avru-
pa medeniyetini de şapka ile telakki eder: 

Tanzimat dönemi romanlarında Müslüman-Türk kadınların kıyafeti-
nin değişim göstermesinde yabancı kadınların da etkisi vardır. Mesâil-i 
                                                           
26 Ahmet Mithat Efendi, Paris’te Bir Türk, (Hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 2003, s. 21. 
27 Nurullah Çetin, “Tanzimat Döneminde Türk Romanı”, Hece Dergisi, Sayı: 65, 66, 67, An-
kara, 2002, s. 26. 
28 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19.ncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 
1988, s. 459. 
29 Ahmet Mithat Efendi, Müşahedat, (Hazırlayan: Necat Birinci), Türk Dil Kurumu Yay., An-
kara, 2000, s. 17. 
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Muğlâka adlı eserde, Madame De Rose Bouton’un kıyafeti de böyle bir 
durum arz eder. 

Kadın kıyafetindeki alafrangalaşma en belirgin biçimde gelinlikte gö-
rülür. Bu husus bazen abartılarak Paris’ten gelinlik sipariş etmeye ka-
dar gider. Jön Türk’te Ahdiye Hanım’ın düğün hazırlığında alaturka ve 
alafranga kıyafet ve modalar üzerinde durulur. 

Ahdiye Hanım’ın gelinliği hazırlanırken alafranga modaya dikkat edi-
lir. Gelinliğin hazırlanmasında alafranga komşuların moda dergilerinden 
de faydalanılır. Bu alafranga elbisenin üzerine ise Batılı bir saç modelini 
de Lavallier’in kuaförü yapacaktır: 

Kaplan Bey, kıyafetiyle Batılı bir tablo çizer. Ancak sevdiği Rus kızı 
Katerina’nın hoşuna gittiği için onun yanına giderken milli kıyafetini gi-
yer. Kaplan Bey, alafranga kıyafet ile milli kıyafeti birleştirir: Alafranga 
gömlek ile gayet süslü boyunbağı üzerine giydiği Kafkaskârî setri büsbü-
tün ma’mûlât-ı dahiliyyeden olmayıp kısm-ı a’lâsı aynıyla alafranga set-
riler içinde ve etekleri ise uzun ve kırımlı bulunmaktan naşi Kafkas tar-
zındaydı. Ayağındaki pantolona gelince bunu görenler Kafkas çakşırı ol-
maktan ziyade İngiliz biçimi dar pantolonlara teşbih ederler ise yeri var-
dır. Ayağında da sahtiyandan mamul Çerkez çarığı yerine keçi derisin-
den mamul bir alafranga potin vardı30. 

Karnaval’da alafranga yaşamın önemli bir unsuru olarak eğlence ve 
balolar ön plandadır. Bu eğlencelerin kıyafetleri alafrangadır: Kibar balo-
larında ve bahusus resmî balolarda ekseriya yüzlerine nikap koymazlar. 
Kıyafetleri dahi hemen müsavi gibi bir şeydir. Bir beyaz gömlek, bir ye-
lek, bir beyaz boyun bağı ile bir siyah setri ve pantolon erkeklerin kıyâ-
fet-i umûmiyyesi olup nişanları olanlar nişanlarını takarlar31. 

Vah adlı romanda Ferdane Hanım’ın kıyafeti de alafrangadır: Resmi 
kemâl-i dikkatle muayene eyledi. Beğenmiş olduğu dahi hâl ve tavrından 
anlaşılıyordu. Bu resmi uzaktan görseydiniz gayet alafranga, gayet de-
kolte giyinmiş bir kadın olduğunu anlardınız. Yakından baksaydınız Fer-
dane Hanım olduğunu tanırdınız32. 

Araba Sevdası’nda Bihruz Bey, kıyafetiyle de alafranganın zirvesinde-
dir. Zaten asıl amaçlarından biri de herkesten alafranga ve şık giyinmek-
tir. Kendisi en meşhur markalardan giyinmeyi ve bundan çevrenin de 
haberdar olmasını ister: Aşağıki kapıya yakın ve kapıdan her gireni çıka-
nı görmeye müsait bir mevki tutarak bir masanın iki yanındaki birer 
sandalyeden birisine kendisi kurulmuş, diğerine de yakasının iç tarafın-
                                                           
30 Ahmet Mithat Efendi, Kafkas, (Hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 
2000, s. 22. 
31 Ahmet Mithat Efendi, Karnaval, (Hazırlayan: Kazım Yetiş), Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2000, s. 8. 
32 Ahmet Mithat Efendi, Vah, (Haz: Kazım Yetiş), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, 
146. 
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daki Terzi Mir markası yakından geçenlerin gözlerine çarpmakta olan 
pardösüsünü sanki gelişigüzel atmış idi33. 

Bihruz Bey için alafranga giyinmek yaşamın vazgeçilmez bir unsuru-
dur: Genç bey ise, oturduğu yerde sol ayağı üzerine atmış olduğu sağ 
ayağını, mızıkanın usûlüne muvafık bir hareketle muttasıl oynatır ve 
ayağı pek de küçük değil iken, ziyadesiyle nâzik, ziyadesiyle biçimli gös-
teren Heral işi parlak botunun sivrice yüzüne elindeki bağa saplı ve sa-
pının üzeri Fransızca (M.B.) harflerini irâe eder gümüş markalı basto-
nuyla bir düziye vurur ve en azı her beş dakikada bir kere uçları altınlı 
bir siyah ipek şeride merbut, mineli saatini beyaz yeleğinin cebinden çı-
karıp baktıktan sabırsızlıkla yerinden fırlayarak kapı tarafına doğru beş, 
on adım gittikten sonra yine sandalyesine avdetle evvelki vaziyetini alır-
dı34. 

Bihruz Bey, sık sık terzilere yepyeni ve alafranga kıyafetler ısmarlar. 
Bunlar oldukça pahalı olup, bu israfların sonunda büyük sıkıntılar çe-
keceğinin de ilk belirtileridir: Mevsimin müjdesine göre bazen koyu, ba-
zen açık renkte gayet dar elbisesi... Bal renginde eldivenleri, ufarak fesi 
ile yan taraftan simasını bir nısfı frenk gömleğinin dimdik duran yüksek 
yakasıyla örtülmüş...35 Bihruz Bey’i mesire yerlerinde kıyafetiyle ön pla-
na çıkarken görürüz. Periveş ile Çengi’nin sohbetleri arasında İngiltere 
sözü geçer. Bihruz ise bu sözü uzaktan duyar ve kıyafetinden dolayı ken-
disinden bahsedildiğini zanneder ve bunu kendisine atılmış pırlanta kadar 
değerli bir taş olarak algılar. Bütün bunlara rağmen yazarı asıl ilgilendiren 
Bihruz’un sadece kılık-kıyafeti değil, aynı zamanda alafranga züppe tipi-
nin kendine özgü kafa yapısı, zihniyeti, iç yaşantısı36 hususudur. 

Sergüzeşt, esir ticareti üzerine yazılmış bir romandır. Romanın bütü-
nü içinde konak halkının rolü, diğer şahıslar gibi, Dilber’e kontrast teşkil 
etmeleri, esir, fakir ve zavallı insanları ezen bir sosyal tabakanın temsil-
cileri olmalarıdır37. Böyle bir ailenin yer aldığı Sergüzeşt’te verilen bir da-
vette kıyafetler de alafrangadır: Davetli olan yeğenlerden biri, Paris’in son 
modasını taklit ederek giydiği uzun etekli açık mavi elbisesi ve boynuna 
taktığı iki-üç sıra incilerle -tamamıyla doğuya mahsus hayallerden değilse- 
sabaha karşı sönmek üzere olan yıldızlarıyla semaya benzemişti38. 

Mesail-i Muğlaka’da genç Osmanlı Abdullah Nahifi, Parisien yani Pa-
ris şıklarına yakışır biçimde giyinir: Delikanlı Paris’in son modası muci-
                                                           
33 Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, (Haz: Hüseyin Alacatlı), Akçağ Yay., Ankara, 
1997, s. 7. 
34 Recaizade Mahmut Ekrem, a.g.e., s. 8. 
35 Recaizade Mahmut Ekrem, a.g.e., s. 14. 
36 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bakış-1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998, s. 62. 
37 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-1, Dergah Yay., İstanbul, 1992, s. 378. 
38 Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt, (Hazırlayan: Zeynep Kerman), MEB Yay., Ankara, 1999, 
s. 46. 
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bince giyinmiş. Tamam bir Parisli’den bir noksanı varsa o da elinde bu-
lunması lâzım gelen claque şapkasından ibaret! Bir fazlası da başındaki 
fesi! Ama nar çiçeği rengine takarrup edecek derecelerde parlak renkli 
bir fes39. 

Cumhuriyet öncesi veya Cumhuriyet sonrası modernleşme sürecin-
den tutunuz da, ideolojik farklılaşmalara varıncaya kadar ortaya çıkan 
tarihsel oluşumda önemli etkiler görülür. Türk elitist tabakanın veya ba-
tıda örneğinde gözlemlediğimiz üzere, yerlilik kimliği ağır basan milli bir 
burjuvazi sınıfının yetiştirilmemiş olması, günümüzde beliren toplumsal 
gerginliklerin, tabakalar arası kültürel yarılmaların da nedeni olmuş-
tur40. Batılılaşma ile beraber özellikle Fransa başta olmak üzere Avrupa 
ülkelerinin kılık-kıyafetleri örnek alınır ve Avrupa modası takip edilir. Bu 
süreçte en çok tartışılan hususlardan biri özellikle kadın kıyafetindeki 
değişimdir.  

Geleneksel Osmanlı yapısında kadının dışarıda pek görünmemesi, sa-
dece ferace ve çarşafıyla topluma karışabilmesi söz konusuyken, Beyoğ-
lu’ndaki terzihanelere Avrupa modasına uygun elbiseler sipariş edilmeye 
başlanır. Dönemin gazete ve dergileri, yeni Avrupa modasını yaygınlaştır-
mak için çaba sarf ederler. Özellikle varlıklı ailelerin rağbet ettiği yeni 
moda elbiseler zamanla yaygınlaşır. Kılık kıyafetteki değişim, II. Meşrui-
yet’ten sonra daha da belirginleşir. Cumhuriyet’le beraber kılık-kıyafette-
ki değişim süreci en üst seviyeye çıkar. 

5. Sonuç 

Tanzimat döneminde Osmanlı devletinin yapısında büyük değişimler 
görülür. Batılılaşma çabalarının ilk etkileri eğlence hayatına, âdâb-ı 
muâşerete ve kılık-kıyafete yansır. İstanbul, imparatorluğun Batı’ya 
açılan penceresi olduğundan bu kentin yabancı kültürlerin ve özellikle 
Fransız kültürünün tesirini bünyesinde hissetmesi kaçınılmaz olur. 
Beyoğlu bu dönemde küçük Paris olarak algılanır. Tabi, bu Avrupaî 
kentte yaşayacak yeni tipler de hazırdır. Öyle ki, Paris’te moda olan bir 
giysi birkaç gün içinde Beyoğlu’nun mağaza vitrinlerini süsler. Yaşam 
tarzında ortaya çıkan hızlı değişim, yeni insan tiplerini de beraber geti-
rir. Bu kişilerin hayata bakışındaki farklılık dönemin romanlarına yan-
sımakta geç kalmaz. Başta Ahmet Mithat Efendi olmak üzere dönemin 
bütün yazarları bu değişimi eserlerinde dile getirirler. Bütün yazarlar-
da ortak tema olarak, zevkte, görgü kurallarında, eğlence hayatında ve 
kılık-kıyafette görülen yabancılaşmayı, öz değerlerden uzaklaşmayı ve 
bozulmayı işlerler. 
                                                           
39 Ahmet Mithat Efendi, Mesâil-i Muğlâka, Haz: Kazım Yetiş, Türk Dil Kurumu Yay., Anka-
ra, 2003, s. 119. 
40 Orhan Türkdoğan, “Osmanlı’ya ‘Tarihselci’ Bakış Açısı”, Türk Dünyası Araştırmaları Der-
gisi, Sayı 174, İstanbul, 2008, s. 12. 
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ESKİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ SOSYAL 
STATÜSÜ 

Yrd. Doç. Dr. Numan Durak AKSOY* 

Öz 

Birçok tarihi toplum, kadına kendi kültürel yapısına bağlı olarak bir 

statü belirlemiştir. Özellikle ilk çağlardan ortaçağın bitimine kadar ki tari-

hi süreç içerisinde, bu statü çoğu toplumda pek de olumlu manada değil-

dir ve kadın erkeğin tahakkümü altındadır. Bu makalede, eski Türk top-

lumunda kadının, aileden başlayarak toplam içerisindeki statüsü genel 

hatlarıyla ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türk, Sosyal Statü, Kadın, Aile, Toplum. 

Abstract 

The Social Statute Of The Women In Old Turkish Society 

Every nation has declared a statute for women that suits its own cul-

tural pattern. This situation is not positive in many societies especially 

beginning from the first centruy to the end the Middle century and the wo-

men are under tehe domination of men. In this article, we aimed to put 

down the statute of the women in detail in old Turkish society beginning 

from family to the community. 

Key words: Turkish, Social Statute, Women, Family, Society. 

Eski Türk Toplumu tabirinden genellikle İslam öncesi Türk toplumu 
kastedilmektedir. Bu dönem Türklerin tarih sahnesine çıkışları olarak 
kabul edilen M.Ö. 2000 yılından kitleler halinde İslamiyet’i kabul ettikle-
ri X. yüzyıla kadar ki süreyi kapsamaktadır. Türklerin tarih sahnesine 
çıkışları hakkında çeşitli tarihler verilmektedir. Bu tarihin arkeolojik ka-
                                                           
* İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, e-posta: ndaksoy@inonu.edu.tr  
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zılardan ve Türklerin siyasi güç olarak ortaya çıkmadan küçük gruplar 
halinde yaşadıkları varsayımından hareketle M.Ö. 5000-4000 yılına ka-
dar uzanabileceği iddia edilmektedir1. İddia edilen bu tarihlerden M.Ö. 
VII. yüzyıla kadar2, Türklerin Nuh’un oğlu Yafes’in soyundan geldiği ma-
lumatı hariç3, Türklerin tarihi ve sosyal hayatlarıyla ilgili net ve detaylı 
bilgiler, şu anki mevcut kaynaklarda bulunmamaktadır4. Türklerin güç-
lü bir devlet kurarak tarihe yön vermeye başlamaları M.Ö. III. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren Büyük Hun devleti ile olmuştur. Bu tarihten 
itibaren Türklerin tarihi ve sosyal hayatlarıyla ilgili bilgiler kaynaklarda 
yer almaya başlamıştır. Bu nedenle biz de bu makalede, M.Ö. III. yüzyıl 
ile M.S. X. yüzyıl arasında eski Türklerde, kadının aileden başlayarak, 
toplumdaki statüsünü, genel hatlarıyla, ortaya koymaya çalışacağız. 

Eski Türk toplumunda kadının sosyal statüsüne geçmeden önce, ko-
nunun daha iyi anlaşılması bakımından sosyal statü kavramının açık-
lanmasının ve bahsettiğimiz dönemlerde diğer toplumlardaki kadının du-
rumunu ortaya konulmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Statü; “top-
lumsal hiyerarşide, hak ve sorumluluk bakımından farklılık gösteren du-
rum”5 olarak tanımlanmaktadır. Sosyal statüyü ise; “kişiye toplum içinde 
nesnel olarak uygun görülen mevki veya pozisyondur”6 şeklinde tanımla-
mak mümkündür. Başka bir ifade ile sosyal statü, bireyin sosyal yapı 
içerisinde işgal ettiği yerdir. Sosyal statü terimi ne sadece yüksek prestiji 
ve mevkiye ne de bireyin kendi hakkındaki özel görünüşe tekabül eder. 
Kişinin kendi sosyal statüsüne ilişkin öznel değerlendirmesi nesnel öl-
çütlerle değerlendirildiğinde doğru veya yanlış olabilir. Toplumlarda kişi 
birden fazla statüye sahip olabildiği gibi, bazıları doğuştan, bazıları son-
radan kazanabilir. Diğer taraftan, toplumlarda statüler arasındaki ilişki-
                                                           
1 Tuncer Baykara, Türk Adının Anlamı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1999, s. 
12; Akdes Nimet Kurat, IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Dev-
letleri, Murat Kitabevi Yayınları, Ankara 1992, s. 2-3; Şaban Kuzgun, Dinler Tarihi Dersleri I, 
Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, s. 54. 
2 Türk tarihi hakkındaki ilk bilgiler, M.Ö. VII.-IV. yüzyıllar arasında Orta Asya’da göçebe 
unsurlardan oluşan Sakalar hakkındadır. Sakalar, Orta Tanrı Dağları bölgesinde büyük bir 
devlet kurmuşlardır. Sakaların en büyük komutanlarından biri, Türk destanlarında ismi ge-
çen Alp Er Tunga’dır. A. Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981, s. 36-39; Ünver Günay-Ha-
run Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, Rağbet Yayınları, İstanbul 2007, 
s. 33. 
3 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk I, Çev. Besim Atalay, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara 1992, s. 28; A. Zeki Velidî Togan, Oğuz Destanı, Enderun Yayınları, İstanbul 1982, 
s. 17; M. Fahrettin Kırzıoğlu, Dede-Korkut Oğuznâmeleri, II. Kitap, Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 13; Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Ku-
rumu Yayınları, Ankara 1993, s. 27, 145; Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün 
Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1988, s. 49. 
4 Geniş bilgi için bkz., Bahaeddin Ögel, İslâmiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s. 1-42. 
5 Ömer Demir-Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınları, Konya 1997, s. 209. 
6 Josep Ficher, Sosyoloji Nedir?, Çev. Nilgün Çelebi, Toplum Yayınları, Konya Trs, s. 30. 
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ler ağı bulunur ve her statü belli kurallara bağlıdır. En önemlisi kişinin 
statüsünün toplumdan topluma farklılık göstermesidir7. Buradan hare-
ketle, Türklerin savaş, ticaret gibi çeşitli sebeplerle temas kurdukları 
toplumlarda kadının statüsüne kısaca değinmek yerinden olacaktır. 

İslam öncesi Türklerin uzun yıllar mücadele ettikleri Çin toplumunda 
kadının, gerek aile içinde gerekse toplumda pek fazla önemi bulunmadığı 
görülmektedir. Eski Çin toplumunda kadın kocasının kölesi durumunda 
olduğundan, kocasının önünde fazla konuşamaz, kocası ve çocuklarıyla 
birlikte sofraya oturamaz, onlar yemeğini yedikten sonra arta kalanları 
yerdi. Eski Çin’de kadın insan yerine konulmadığından, yeni doğan er-
kek çocukları pahalı kumaşlara sarılırken, kız çocukları bez parçalarına 
sarılır; kız çocuklara ad konulmaz, doğum sıralarına göre “bir, iki, üç” 
şeklinde sayı ile isimleri belirlenir ve on yaşından sonra sokağa çıkması 
yasaklanırdı. Diğer taraftan, Çin aile yapısında kadının söz hakkı bulun-
madığı gibi kocasını boşama ve miras hakkı da bulunmamaktaydı. Ayrı-
ca kadın, erkek çocuğu dünyaya getirdiği ölçüde toplumda itibar kaza-
nır, aksi takdirde kocası tarafından boşanırdı8. 

Eski Hint toplumunda kadın, miras almak dahil diğer birçok haklar-
dan mahrumdu ve herhangi bir hususta seçme hakkı olmadan tutsak 
gibi yaşardı. Eski Hintlilerde, kadının zayıf karakterli, yeteneksiz, akılsız 
ve kötü ahlâklı olduğuna inanıldığından, Manu kanunları9 ile her bakım-
dan erkeğe bağımlı hale getirilmişti. Bu kanunlar nedeniyle kadın, ço-
cukluk döneminde babasına, gençlik döneminde kocasına, kocasının 
ölümünden sonra da oğlu veya kocasının akrabasından bir erkeğe bağlı 
kalmaya mecbur edilmişti10. Kadın kocasını tanrı kabul ettiğinden, ona 
tapıp her sözünü yerine getirmek mecburiyetinde idi. Kadın erkek çocuk 
doğuramaz veya hastalanırsa kocası onu atabilirdi. Kocası ölen kadın 
kesinlikle başkası ile evlenemezdi. Dahası, Hint toplumunda kocası ölen 
                                                           
7 E. Mine Tan, Toplumbilimine Giriş, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara 1981, s. 64-70; 
Mahmut Tezcan, Sosyolojiye Giriş, Feryal Matbaası, Ankara 1995, s. 51-55; Josep Fişher, 
a.g.e., s. 30-36; Sezgin Kızılçelik, Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Atilla Kitabevi, Ankara 1994, s. 
397-398; Altan Eser, Sosyoloji, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1981, 
s. 148-149. 
8 Necdet Sevinç, Eski Türklerde Kadın ve Aile, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 
İstanbul 1987, s. 45-47, 51; Serap Suğur-Emine Deminağ v.d., Toplumsal Yaşamda Kadın, 
Ed. Gürsel Yatkıl Oğuz, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2006, s. 29. 
9 Manu, kelime olarak insan veya insanlık anlamına gelir. Manu terimi ile Hint mitolojisinde 
insanlığın on dört mitolojik atası ve dünyanın idarecileri kastedilir. Bunlardan her biri bir 
Manu çağında hüküm sürmüştür. Manu kanunlarının derleyicisi olduğuna inanılan ilk Ma-
nu’nun Svayam-bhu’dan zuhur ettiğine inanılmaktadır. Manu Kanunları, Hinduizm’in kut-
sal kitapları arasında yer alan yaklaşık 2700 sahifeden oluşan bir kitaptır. Tarih olarak 
Upanişadlardan önce olan bu kitapta dini hukukla ilgili kurallar ve efsaneler yer almakta-
dır. Ahmet Şelebi, Mukarenetül’l Edyan, Edyânu’l Hindi’l Küprâ, C. IV, Mektebetü’l Nahdeti’l 
Misriyye, Kahire 2000, s. 70; Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, Konya 
1998, s. 246; Korhan Kaya, Hint Mitoloji Sözlüğü, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1997, s. 
98. 
10 Ahmet Şelebi, a.g.e., s. 71. 
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kadın, bazı durumlarda kocasıyla birlikte yakılırdı11. Hint dinlerinden 
Vedizm’in mukaddes kitabı Vedalar’da12 kadın, kasırga, ölüm, zehir ve 
yılandan daha kötü bir varlık olarak tasvir edilmiştir. Hint dinlerinden 
Budizm’in kurucusu Buda, ilk yıllarda kadınları dinine kabul etmemiş, 
sonraki yıllarda ise çevresindekilerin özellikle de amcasının oğlu Anen-
da’nın ısrarıyla birçok tereddütlerden sonra kabul etmiştir. Buna rağ-
men Buda, “Kadını dine kabul etmeseydik, Budizm saf bir şekilde asırlar 
boyunca devam ederdi. Fakat kadın aramıza girdikten sonra bu dinin 
uzun yaşayabileceğini sanmıyorum”13 ifadeleriyle kadına bakışını ortaya 
koymuştur. 

Çağdaşları içerisinde kadına Babilliler tarafından birtakım haklar ve-
rilmiştir. Babil kralı Hamurabi (M.Ö. 1728-1686) hazırlamış olduğu 282 
maddeden oluşan meşhur kanunlarında, kadınlara evlenme, boşanma, 
miras, mülkiyet hakkı gibi hususlarda birçok haklar tanımıştır. Bu hak-
ların ihlalin de bazı cezalar öngörmüştür14. 

Eski Yunan toplumunda kadın, hayatı boyunca yetişkin olarak kabul 
edilmediğinden sosyal hayatta hareket alanı oldukça sınırlı olup erkeğin 
malı durumunda idi. Erkek de malı olan kadın üzerinde istediği gibi ta-
sarrufta bulunabilirdi. Bu manada, erkek kadını döverek cezalandırabi-
lir, isterse başka birine armağan edebilir, zina halinde ise öldürebilirdi. 
Eski Yunan toplumunda kadın, babasının, kocasının, kocasının mirasçı-
larının, bunlar olmadığı zamanda devletin vasiliği altında yaşamak mec-
buriyetindeydi. Kadının ilim, edebiyat, şiir, felsefe ile uğraşması kesinlik-
le yasaktı. Hesiodos’un, “İşler” isimli eserindeki, “Kadına kanan kişi do-
landırıcılara kanmış bilsin kendini” ifadesi kadının Yunan toplumundaki 
yerini vurgulamaktadır. Roma toplumunda ise kadınlar, yasalar açısın-
dan en az Yunanlı kadın kadar köle durumunda olmasına rağmen, ço-
cuk dünyaya getirdiği, tarlada çalışıp aile ekonomisine katkıda bulundu-
ğu için toplumda az da olsa belli bir yere sahipti. Ancak Roma toplu-
munda da kadının yetişkin olarak kabul edilmediğinden bir erkek vasi-
nin denetimi altındaydı15. 

Yahudi kutsal kitabı Tevrat’ta kadınlar ile çok sayıda ifade yer almak-
la birlikte, bu ifadelerde genel olarak kadın olumsuz karakteri temsil et-
                                                           
11 Fred W. Clothey, Religion In India A Historical Introduction, Routledge Toylor & Francis 
Group London and New York 2006, s. 63-64; J. Stratton Hawley and Yasudha Naraynan, 
“Introduction”, The Life of Hinduism, University of California Pres Los Angeles California 
2006, s. 23; Ed., Serap Suğur-Emine Deminağ v.d., a.g.e., s. 29; Bekir Topaloğlu, İslâm’da 
Kadın, Yağmur Yayınları, İstanbul 1990, s. 17. 
12 Ali İhsan Yitik, Hint Dinleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir, 2005, s. 19; Günay Tü-
mer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s. 97. 
13 Ahmet Şelebi, a.g.e., s. 169-170; Hasan Ali Koçer, “Türkiye’de Kadın Eğitimi”, A.Ü. Eğitim 
Fakültesi Dergisi, C. 5, Ankara 1972, s. 81-82. 
14 Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Din Bilimleri Yayını, Konya 2005, s. 281; Ek-
rem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta 2002, s. 23. 
15 Serap Suğur-Emine Deminağ v.d., a.g.e., s. 29; Hasan Ali Koçer, “a.g.m.”, s. 81-82. 
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mektedir. Tevrat’ta kadına yüklenen bu olumsuz tavır, şeytanın cennette 
Havva’yı kandırıp yasak meyveden Adem’le beraber yemeleri ve cennet-
ten kovulma olayından kaynaklanmaktadır. Bu olayda günaha sebebiyet 
verdiğinden, suç tamamen Havva’ya yüklenmiş, bu günahın bedeli ola-
rak yeryüzünde her kadına doğum sancısı verilmiştir16. Yahudi dini ha-
yatında kadın, toplu ibadetin yerine getirilebilmesi için gerekli olan on 
kişilik minyan ismi verilen cemaate yer alamaz17. Diğer taraftan Yahudi-
likte kadın doğum ve özel günlerinde pis ve tabu sayılır ve arınma işlemi 
yapıncaya kadar dokunduğu her şeyi kendisi gibi pis yapar18. Yahudi ge-
leneğinde evli olmayan kadın babasının otoritesi, evlendikten sonra ko-
casının otoritesi altındadır. On Emir’de kadın, erkeğin sahip olduğu kö-
leleri, hizmetçileri, öküzü ve eşeği ile birlikte sayar. Bu manada kadın 
kocasının malı durumundadır. Kadının evlenmeden önceki durumu da 
bundan farklı değildir. Zira baba isterse kızını köle olarak satabilirdi. 
Tevrat’ta erkeğin sahip olabileceği kadın ve cariye sayısında sınırlama 
bulunmamakla birlikte, daha sonra Talmud, bu sayıyı krallar için on se-
kiz, normal Yahudi için dört kadınla sırlandırmıştır. Yahudi erkeği en 
basit nedenlerden dolayı kadını boşayabildiği halde, kadının birkaç istis-
nai durum harici boşanma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca çocukları ol-
madan kocası ölen kadın, miras alma hakkından da mahrum kalmakta-
dır19. 

Hıristiyanlık, Yahudi toplumu içerisinde ortaya çıkmasına rağmen, 
yayıldığı bölgelerin yerel kültürlerine uyarlanarak şekillendiğinden20, ka-
dın hususundaki görüşleri genel olarak Yahudilik, eski Yunan ve Roma 
dinlerinin karışımı niteliğindedir. Hıristiyanlık, evli kadının zina haricin-
de kocası tarafından boşanmasını yasaklamasına rağmen, Yunan-Roma 
ve Yahudi toplumundaki kurallar neticesinde biçimlendirdiği anlayış 
doğrultusunda kadını sosyal hayattan dışlamış ve birçok haktan mah-
rum bırakmıştır21. 

İslam öncesi Arap toplumunda kadın, zevk ve eğlence aracı duru-
munda idi. Evlilik kurumu bulunmakla birlikte, kadının boşama yetkisi, 
miras alma hakkı bulunmuyordu. Çok eşle evliliğin yaygın olduğu eski 
Arap toplumunda, erkek istediği kadar kadınla evlenebilir, istediği kadar 
                                                           
16 Tora Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Bereşit, 1. Kitap, Çev. Moşe Farsi-Diana Yani-Selin 
Sağla vd., İstanbul 2002, 2:17-25, 3:1-16, s. 19-23. 
17 Adem Özen, Yahudilikte İbadet, Ayışığı Kitapları Yayınları, İstanbul 2001, s. 121-122; 
Suzan Alalu-Klara Arditi-Eda Asayan vd., Yahudilikte Kavram ve Değerler, Gözlem Yayınları, 
İstanbul 2001, s. 88. 
18 Sami Kılıç, İlahî Dinlerde Yiyecek ve İçecekler, Massmedia Yayıncılık, Elazığ 2007, s. 75-
76. 
19 Ronald de Vaux, Yahudilikte Aile, Çev. Ahmet Güç, Arasta Yayınları, Bursa 2003, s. 46, 
52-54, 91. 
20 Ali Erbaş, Hristiyanlık, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, s. 32-34. 
21 Sami Kılıç, “Elazığ’da Yaşayan Süryanilerde Düğünle İlgili İnanışlar ve Uygulamalar”, F.Ü. 
Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, Temmuz 2003, s. 270. 
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cariyeye sahip olabilirdi. Kadının aşağılandığı bu toplumda kız çocukları 
diri diri toprağa verilirdi22. İslam’ın yayılmasıyla birlikte Arap kadını ön-
ceden bulunmayan, boşama, miras, şahitlik, memurluk, mescide girebil-
me gibi sosyal hayatta birçok haklar elde etmiştir23. 

Eski Türk toplumunda kadının durumu, yukarıda bahsettiğimiz top-
lumlardan oldukça farklıdır. Bunun, öncelikle Türklerin Tanrı anlayışı, 
ahlak anlayışı, aile yapısı ve dil mantıklarından kaynaklandığını söyle-
mek mümkündür. İslam öncesi Türk Tanrı anlayışında, Tanrı’nın kutsal 
evliliğine rastlanmamaktadır. Başka bir ifade ile Türk Tanrısı, Asur, Ba-
bil, Yunan, Roma, Hint tanrıları gibi tanrıçalarla evlenmez. Diğer taraf-
tan, destanlarda belirtildiği üzere, önemli mitolojik Türk kadınları Gök 
Tanrı tarafından ışık şeklinde yaratıldığı gibi, bazı hakanlarının kadınları 
ise Gök Tanrı’nın gökten gönderdiği hediye olarak algılanmıştır. Ayrıca 
Türklerin zihni mantalitelerinde ve dil mantıklarında Sami ve Hint-Avru-
pa dil grubuna mensup milletler gibi nesneler arasında dişi-erkek ayrımı 
bulunmamaktadır. Bu da Türkler arasında kadın-erkek ayrımını ortadan 
kaldırmış ve kadının erkekle aynı kabul edilmesini beraberinde getirmiş-
tir24. 

İslam öncesi Türk toplumunda kadının önemli bir statü kazanmasın-
da diğer bir etken, Türklerin ahlak anlayışıdır. Dünyadaki önemli millet-
lerden bazıları, uygarlığın özel alanlarından birine öncülük yapmışlardır. 
Eski Yunanlılar güzel sanatlar alanında, Romalılar hukukta, Fransızlar 
edebiyatta, İsrailoğulları ve Araplar dinde öne çıkarken, Türkler, medeni-
yetin ahlak alanında söz sahibidir. Bir bakıma Türk’ü Türk yapan en 
önemli özelliği güçlü bir ahlaka sahip olmasıdır. Eski Türklerdeki ahlak 
anlayışı, kadının aileden başlayarak toplumun her alanında önemli bir 
mevki kazanmasını sağlamıştır25. 

Toplumu oluşturan ilk nüve aile olduğundan, bir toplumda kadının 
değeri öncelikle ailede şekillenmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz toplum-
lar genel olarak pederşahi (ataerkil) aile yapısına sahip olduklarından 
kadın erkeğin tahakkümü altındadır. Zira, soyun devamı ve akrabalık 
baba tarafından olan Pederşahi ailede, kadının hiçbir söz hakkı olmayıp, 
babanın tartışılmaz otoritesi söz konusudur. Soyun ve akrabalığın baba-
dan devam etmesinden hareketle, birçok kaynakta Türklerin pederşahi 
aile yapısına sahip olduğu yer almaktadır. Ziya Gökalp haklı olarak bu-
na itiraz eder ve Türk aile yapısının baba (pederi) aile tipi olduğunu be-
lirtir. Ona göre, eski Türklerde ana soyu ile baba soyu değerce birbirine 
                                                           
22 Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Bizim Büro Basımevi, Ankara 1999, s. 149. 
23 Bekir Topaloğlu, a.g.e., s. 19-25. 
24 Harun Güngör, Türk Bodun Bilimi Araştırmaları, Kıvılcım Yayınları, Kayseri 1998, s. 23; 
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, s. 74, 83, 87; Necdet Sevinç, a.g.e., s. 12. 
25 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları (Günümüz Türkçesiyle), Haz. Mahir Ünlü-Yusuf Ço-
tuksöken, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1978, s. 132-12-33. 
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eşittir. Türklerin sahip olduğu bu pederi aile tipinde, baba söz sahibi ol-
makla birlikte, ananın da aile işlerinde söz hakkı bulunmaktadır26. 

Eski Türk toplumunda evlenme ve yuva kurma, Türk devletlerinin te-
meli olarak, aile ise çekirdeği olarak görülmüştür. Aile aynı zamanda Türk 
ordusunun bir mangası gibidir. Bu nedenle, Türklerde aile önemli bir ku-
rumdur ve ailenin sembolü ev, evin sembolü de ocaktır. Türklerde aileye 
verilen önemin en güzel örneği, ailenin barındığı evin, eşiğin ve ocağın kut-
sal kabul edilmesidir. Eski Türkler, evlenmeyi “ev, bark sahibi olmak” şek-
linde ifade ediyorlardı. Buradaki “bark” kelimesinin Orhun kitabelerinde 
mabet manasında kullanılması27 evin kutsallığına işaret etmektedir. Kut-
sal olan ev ile kutsal olmayanlar arasındaki belirleyici sınır eşik olduğun-
dan kutsal sayılmıştır ve eşiğe basılmaması gerekirdi. Ocak, evdeki hayat 
belirtisi olduğundan ve aynı zamanda ailenin devamını temsil eder ve oca-
ğın sönmesi ailenin yıkılması anlamına gelirdi. Bu nedenle eski Türklerde 
kadın, evi aydınlatan ışık ve yanan ocağın neşesi olarak değerlendirilmiş-
tir28. Dolayısıyla Türklerde kadın, yukarıda bahsettiğimiz kutsalların oluş-
masına sebep olduğundan, ailede önemli bir yere sahipti. 

Dede Korkut kitabında, diğer alanlarda olduğu gibi aile içerisinde ka-
dına verilen değeri gösteren güzel örnekler bulunmaktadır. Dede Korkut 
kitabındaki, Dirse Han oğlu Buğaç Han destanında, Dirse Han çocuğu 
olmadığı için kara çadıra oturtulduğundan dolayı toplum içinde aşağı-
lanmasına rağmen eve gelip hanımına;  

“Berü gelgil başum bahtı, evüm tahtı 
Evden çıkup yürüyende selvi boylum 
Topuğunda sarmaşanda kara saçlum 

Kurulu yaya benzer çatma kaşlum 
Koşa badem sığmayan dar ağızlum 
Güz almasına benzer al yanaklum 

Kadunum, veregüm, dölüğüm” 

dizelerindeki hitabı, kadının değerini yansıtması bakımından oldukça 
önemlidir. Aynı destanda Dirse Han, çocuğu olmadığı için başka bir ka-
                                                           
26 Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, Ötüken Yayınları, İs-
tanbul 2006, s. 49; Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, Hazırlayan Yusuf Çotuksöken, İnkı-
lâp Kitabevi, İstanbul 1991, s. 228-230; Türk Devletinin Tekâmülü, Ülkü Ocakları Yayınları, 
Ankara 1976, s. 58; Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 141-142; Mehmet Eröz, Türk 
Ailesi, Devlet Kitapları Yayınları, İstanbul 1997, s. 5. 
27 Bkz., Cengiz Alyılmaz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Yayınları, Ankara 
2005, s. 12, 13, 14; Talât Tekin, Orhun Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2008, 
s. 22-23, 36-41, 48-49, 62-63, 68-69; Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, 
İstanbul 2006, s. 6-7, 28-29, 46-51, 62-63, 87. 
28 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 253-254, 268; Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 
s. 230-232; Ali Selçuk, Tahtacılar, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2004, s. 187; Sadi Yaren Ata-
man, Eski Türk Düğünleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, s. 47; Ziya Gökalp, 
Türkçülüğün Esasları, s. 143-144. 
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dın almayı düşünmediği gibi, çocuğunun olabilmesi için hanımın fikirle-
rine uyup büyük bir ziyafet hazırlamıştır29. Bu da kadının fikirlerine ve-
rilen değeri göstermesi bakımından önemlidir. 

Hükümdarların siyasi sebeple birden fazla kadınla evlendikleri olsa 
da genel olarak, Türk aile yapısında tek kadınla evlilik esastı. Bunun en 
önemli delili, birçok tarihçinin Orhun Yazıtlarında çok kadın almanın izi-
ne rastlamadığını söylemesi ve Türklerde cariye ve ikinci kadın olmadığı 
vurgulamasıdır30. 

Babadan sonra aileyi, anne temsil ettiğinden, ananın yeri, babanın 
diğer akrabalarından önce gelirdi. Ailede kadının özel mülkiyeti vardı. 
Ayrıca, kadının miras hakkı olduğu gibi çocukların da ananın erken ölü-
münde mirasında hak sahibi olurdu. Ev ortak olarak karı-kocanın ikisi-
ne aitti. Çocuklar üzerindeki veli konumu babalar kadar anaya da aitti 
ve baba, çocuklar hakkındaki kararları, anaya danıştıktan sonra alınır-
dı. Bu da, ailede kadının ferdi hürriyet hakkının da bulunduğunun işa-
retidir. Ailede erkek ve kadında bulunan en büyük vasıf, sadakatti. Nite-
kim en eski Uygur şiirinde, “Ayıpsız kadına, erkeğin boynunu eğmesi ge-
rek” ifadesi geçmektedir31. Bu vasıf, yabancı kadın ve erkeklerin de tak-
dirini toplamaktadır. Erkek ve kadın, zinadan şiddetle kaçınırlardı. Zina 
ihanet sayılırdı ve kanunlar ihaneti hoş görmezdi32. Türk kadınının hu-
susiyetleri, ahlak ve namus anlayışı, iffetli olması hali, sadakati, ailesine 
ve evine muhabbeti, merhameti, doğruluğu, kocasına saygısı gibi konu-
larda yoğunlaşmaktadır. Bu da Türk ailesinde sarsılmaz bir karı-koca, 
saygı-sevgi ve sadakati olduğunu göstermektedir33. 

Eski Türk aile yapısında kadının en önemli haklarından birisi boşan-
ma hakkının var olmasıdır. Kadın, kocasından üç nedenden dolayı bo-
şanmak isteyebilir. Bunlardan birincisi, kocanın zina yapmasıdır. Eski 
Türklerde, modern hukuk sistemlerinde olduğu gibi, ailede kadın ve ko-
ca birbirlerine sadakatle mükelleftir. Sadakatsizlik yani karı ve kocadan 
birinin bir üçüncü şahısla cinsi münasebeti, Türk toplumunda nadir de 
görülse, zina teşkil eder ve yaptırımı hukuki ve cezaidir. Bu durumda 
kadın, boşanma talep edebilir. Aslında Türklerde, zinanın cezasının da-
                                                           
29 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkud’un Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1973, s. 5; 
Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, s. 79; 
Yusuf Ziya Yörükân, a.g.e., s. 49. 
30 Ziya Gökalp, Türklüğün Esasları, s. 145, Mehmet Eröz, a.g.e., 23-27; Ali Güler, “Türkler-
de Aile ve Unsurları (Başlangıçtan XII. Yüzyıla Kadar)”, Türk Ailesi, Editör: Alev Kâhya Bir-
gül, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1998, s. 50. 
31 Mehmet Eröz, a.g.e., s. 5, 14, 24; Ali Güler, a.g.e., s. 47, 55, 58; Ziya Gökalp, Türkçülü-
ğün Esasları, s. 46; Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 
252. 
32 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, Hazırlayan: Ramazan Şeşen, Bedir Yayınevi, İstanbul 1975, s. 
31. 
33 Emel Doğramacı, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, Türkiye İş Bankası Yayınları, An-
kara 1992, s. 4. 

156



NUMAN DURAK AKSOY / ESKİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ SOSYAL STATÜSÜ 9 

ha ağır olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. İbni Fazlan Seyahatname-
sinde bu konuda şu bilgiler yer almaktadır: 

“Türkler, zina diye bir şey bilmezler. Böyle bir suç işleyen birini orta-

ya çıkarırlarsa onu iki parçaya bölerler. Şöyle ki: Bu kimseyi, iki ağa-

cın dallarını bir yere yaklaştırarak bağlarlar. Sonra da bu dalları bı-

rakırlar. Dalların eski durumuna gelmesi neticesi, o kimse iki parça-

ya bölünür”34. 

Çin kaynaklarında da benzer bilgiler olarak, Göktürklerde sağlam bir 
aile hayatının bulunduğu, Türklerin zina nedir bilmedikleri, evli bir kadı-
na tecavüzün cezasının idam olduğu geçmektedir35. Oğuz Kağan desta-
nında ise zina ve iffetsizliğin cezası, suçlunun ellerinin ve ayaklarının at-
lara bağlanıp, atların aniden kamçılanarak parçalanması şeklinde idi36. 
İkinci boşanma sebebi kötü muameledir. Koca karısına iyi muamele et-
mek, ona kötü davranmamak ve şiddet uygulamamak zorundadır. Aksi 
durum boşanma sebebidir. Üçüncüsü ise, iktidarsızlıktır. Eski Türkler-
de, kocanın iktidarsızlığının boşanma sebebi olmasının nedeni olarak, 
ailede neslin çoğalmasının önemli bir husus olması ve iktidarsızlığın bu-
na engel olması; eşler arasında geçimsizliğe neden olması ve kadın koca-
sına olan sadakatini yitirmesine neden olması gösterilmektedir. Bu ne-
denle eski Türk töresi iktidarsızlığı kadın için boşanma sebebi saymıştır. 
Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden herhangi birisinden dolayı, boşan-
maya, koca neden olmuşsa, kadın, evlenmeden önce verilen kalını ve 
kendisine ait mallarını alma hakkı vardı37. 

Eski Türklerde kadının, ailede kocasının yanında saygınlığı olduğu 
çocukları arasında da büyük hürmeti vardı. Eski Türklerde anaya “öğ” 
denirdi. İlk defa Altay Dağlarının kuzeyinde Göktürk yazıtlarıyla yazılmış 
Kemçik Yazıtları’nda görülen öğ kelimesi, Uygurlarda da bu şekilde kul-
lanılmıştır. Divan-ı Lügat-it Türk’te, öğ yerine “ana”38 kelimesi kullanıl-
maktadır. Uygurlarda “ana-ata”, “ana-baba” sözleri çok yaygındır. Türk-
lerin, tecrübeli, güngörmüş yaşlı ve çok bilen kadını ve anayı nitelendir-
mek için kullandığı diğer bir söz ise “karı” idi. Bunu Dede Korkut Kita-
bı’nda ana-babayı yüceltmek için sık sık “karı-koca-babam” tabirinden 
anlamak mümkündür. Gördüğü gibi karılık tanımlaması, ananın yalnız-
ca yaşlı olduğunu göstermek için söylenmiyordu39. Eski Türk toplumun-
                                                           
34 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, s. 31. 
35 Coşkun Üçok, Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Başnur Matbaası, Ankara 1966, s. 21. 
36 A. Zeki Velidî Togan, Oğuz Destanı, s. 67. 
37 Halil Çin, Eski Hukukumuzda Boşanma, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1988, s. 
28; Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 262-261; Necdet 
Sevinç, a.g.e., s. 69-70. 
38 Kaşgarlı Mahmud, a.g.e., C. I, s. 93; aynı eser, C. III, s. 210. 
39 Ali Güler, “a.g.m”, s. 54-55; Kaşgarlı Mahmud, a.g.e., C. I, s. 93, C. III, s. 210; Halife Al-
tay, Anayurttan Anadolu’ya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 105. 
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da, kadına verilen değerden dolayı “karı-koca” tabirinde kadın önce, ana-
ya verilen değerden dolayı da “ana-baba”, tabirinde ana önce söylenirdi. 
Böyle bir önceliği “annenin öğüdünü al, babanın da sözünü dinle” deyi-
şinde görmek mümkündür. Ana terbiyesi, Türklerde ayrı bir önem ve de-
ğer taşıyordu. Türk düşüncesinde “ana hakkı, Tanrı hakkı” ile birlikte 
anılırdı. Dede Korkut’ta “anaya el kalkmaz ve söz söylenmez. Çünkü ana 
hakkı yanında Tanrı hakkı vardı”40 ifadeleri sıkça geçmektedir. 

M.S. VII. yüzyılda dikilen Orhun kitabelerinde Türk kadınından saygı 
ile bahsedilirken diğer toplumlardan tamamıyla farklı olarak, erkek ve 
kız çocuk arasında ayrım yapılmaz, hatta bazen kız evlatlar çok üstün 
tutulurdu. Zira Eski Türklerde bir kız evladın dünyaya gelişi yukarıda 
bahsettiğimiz toplumlarda olduğu gibi mutsuz bir olay ya da utanılacak 
bir durum olarak görülmezdi. Aksine bazı kadınlar kendilerine bir kız ev-
lat vermesi için Tanrıya yalvarmalarını Oğuz Hanlarından dilerlerdi41. Bu 
husus, Dede Korkut Kitabı’nın, Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek desta-
nında “Bay Bican Beg (Piçen) dahi yerinde uru-durdu, aydur: Begler, me-
nüm dahı hakuma bir dua eyle kim Allah-u Taâlâ mana da bir kız vere, 
dedi. Kalın Oğuz beyleri el kaldurdular, dua eylediler. Allah-u Taâlâ sana 
da bir kız vere, didiler”42 ifadeleriyle ortaya konulmaktadır. 

Eski Türk toplumunda kız çocukları, keçe yapma, yemek pişirme ya-
nında, tıpkı erkek çocuğu gibi yetiştirilirdi. Kızlar kendileriyle evlenmek 
isteyen erkeklerle düello eder ve yendikleriyle evlenmezlerdi. Bu husus 
Dede Korkut kitabındaki Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanı’nda 
şöyle anlatılır: 

“Banı Çiçek der; Bre kızlar, bu yiğit ne yiğittir? Kızlar de; vallah Sula-

tanım, bu yiğit yüzü örtülü güzel yiğittir. Beyoğlu Bey imiş dediler. 

Banı Çiçek der; Hey! Hey! Dadılar babam bana ben seni yüzü örtülü 

Beyrek’e vermişim derdi. Olmaya ki bu ola, bre çağırın haberleşeyim, 

dedi. Çağırdılar Beyrek geldi. Banı Çiçek yaşmanlandı haber sordu, 

der; Yiğit gelişin nerden? Beyrek der; iç Oğuz’dan. İç Oğuz’dan kimin 

nesisin? Dedi; Pay Püre oğlu Bamsı Beyrek dedikleri benim dedi. 

Beyrek dedi. Kız der; Peki ya ne yapmaya geldin yiğit? Dedi. Beyrek 

der; Pay Piçen Beyin bir kızı varmış, onu görmeye geldim dedi. Kız 

der; O öyle insan değildir ki, sana göründün dedi. Amma ben Banı 

Çiçeğin dadısıyım, gel şimdi seninle ava çıkalım, eğer senin atı be-

nimkini geçerse onun atını da geçersin, hem seninle ok atalım, beni 

geçersen onu da geçesin ve hem seninle güreşelim, beni yenersen 

onu da yenersin dedi. Beyrek der; pekâlâ şimdi atlanalım. İkisi de 
                                                           
40 Orhan Şaik Gökyay, a.g.e., s. 24, 139; Muharrem Ergin, a.g.e., s. 107. 
41 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 250; Necdet Sevinç, 
a.g.e., s. 27-28. 
42 Orhan Şaik Gökyay, a.g.e., s. 31-32; Muharrem Ergin, a.g.e., I, s. 116-117. 

158



NUMAN DURAK AKSOY / ESKİ TÜRK TOPLUMUNDA KADININ SOSYAL STATÜSÜ 11 

atlandılar, meydana çıktılar. At teptiler, Beyreğin atı, kızın atını geçti. 

Ok attılar Beyrek, kızın okunu geride bıraktı. Kız der; bre yiğit benim 

atımı kimsenin geçtiği yok, şimdi gel seninle güreş tutalım, dedi. He-

men Beyrek attan indi, kavuştular, iki pehlivan olup birbirlerine sar-

maştılar. Beyrek bunaldı, der; bu kıza yenilecek olursam kudretli 

oğuz içinde başımı kakınç, yüzüme dokunç ederler. Dedi. Gayrete 

geldi, kavradı kızı sarmaya aldı, memesinden tuttu, kız kaçmaya ça-

lıştı. Bu sefer Beyrek kızın ince beline girdi, sarma taktı, arkası üze-

rinde yere yıktı. Kız der; Yiğit Pay Piçe’nin kızı Banı Çiçek benim de-

di. Beyrek üç öptü, bir dişledi, düğün kutlu olsun han kız diye par-

mağından altın yüzüğü çıkardı, kızın parmağına geçirdi. Aramızda 

bu nişan olsun han kızı dedi: Mademki böyle oldu, hemen şimdileri 

atılmak gerek, Beyoğlu dedi. Beyek’te ne olacak Hanım, baş üzere 

dedi.”43 

Bu da, eski Türk toplumunda, kızların evleneceği genci seçme hürri-
yeti bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca bu gelenek, kızların erkekler 
gibi iyi ata binmek, ot atmak, kılıç-kalkan kullanmak üzere yetiştirildik-
lerinin ve erkekler gibi dövüştüklerinin yani her alanda erkeklerle denk 
olduklarını bize ispat etmektedir44. 

Türk destanlarında, efsanelerinde, hikâyelerinde Türklerin kadına 
verdikleri değer hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. Bu destanlarda 
kadın, evin orta direği, erkeğin can yoldaşı ve hepsinden önemlisi mu-
kaddes Türk çocuklarının annesi olmak gibi fevkalade üstün meziyetin-
de ve hatta Türk ırkını yegâne bereket kaynağı olduğundan benzersiz bir 
şeref ve itibar doruğuna yükselmiştir. Destanlardaki Türk muhayyilesin-
de kadın, çoğu zaman insan değil, karanlıkları aydınlatan bir ışık man-
zumesi, erişilmesi ve beş duyu ile kavranması mümkün olmayan bir nur 
huzmesi, iyiliği ve yiğitliği telkin eden bir melektir. Öyle ki, Türk destan-
larında büyük kahramanlar, büyük kahramanların anneleri, kadınları 
çoğu zaman ışık veya nur görüntüsündeki bir kadından doğmuştur45. 
Bu husus Oğuz Kağan Destanı’nda şöyle anlatılmaktadır: 

“Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde Tanrıya yalvarmakta 

idi. Karanlık bastı. Gökten bir gök ışık indi. Oğuz Kağan oraya yürü-

dü ve gördü ki: O ışığın içinde bir kız var, yalnız oturuyor. Çok güzel 

bir kızdı. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Başında (alnında) ateşli 

ve parlak bir beni vardı, demir kazık (kutup yıldızı) gibi idi. Kız öyle 
                                                           
43 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971, s. 60-62; 
Metnin aslı için bkz., Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, C. I, s. 123-124; Orhan Şaik 
Gökyay, a.g.e., s. 35-36. 
44 İbrahim Agah Çubukçu, Türk-İslam Kültürü Üzerine Araştırmalar ve Görüşler, A.Ü. İlahi-
yat Fakültesi Yayınları, Ankara 1987, s. 51; Necdet Sevinç, a.g.e., s. 37. 
45 Abdülkadir İnan, Türk Mitolojisinde ve Halk Edebiyatında Kadın, Makaleler ve İncelemeler 
I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987, s. 276-277; Necdet Sevinç, a.g.e., s. 9-12. 
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güzeldi ki, gülse, gök tanrı gülüyor; ağlasa, gök tanrı ağlıyordu. Oğuz 

Kağan onu görünce aklı gitti; sevdi aldı46. Bu muhakkak ki ona Tan-

rı’nın bir hediyesiydi.”47 

Destanda geçen kadının, Tanrı’nın bir hediyesi olarak vasıflanması-
nın, Türklerin sosyal hayatına, diğer kadınlara Tanrı’nın emaneti gözüyle 
bakılması şeklinde yansıdığı ortaya çıkmaktadır. 

Yaradılış destanında Tanrı’ya yaratma ilhamı veren ilk ana, ışıktan 
bir kadın hayalindedir ve Tanrı’nın yalnız Ak Ana’nın yaşaması için ya-
rattığı gökyüzünün yedinci katında fevkalade aydınlık bir ışık âlemidir. 
Yani Türk kadınına mutlak bir kutsallık verilmiş, o, bir namus ve şeref 
abidesi olarak düşünülmüştür. Türk telakkisine göre (alma, kabul etme), 
Hakan ile Hatun Gök ile Yerin evlatlarıydı. Güneş Ana ile Ay Ata, gökyü-
zünün temsilcileri idi. Hakanın mümessili olan Ay Ata, gökyüzünü altın-
cı katında, hatunu sembolü olan Gün Ana ise daha üstte, gökyüzünün 
yedinci katında idi. Bu durum Hatun’un Hakandan daha muhterem ka-
bul edildiğini gösterdiği gibi aynı zaman da kadının erkekten daha say-
gın olduğunu da özetlemektedir. Kadına verilen değer, kadının sosyal 
mevkii ve itibarı böylesine yüksek ve göğün yedinci katı gibi erişilmez 
olunca, onun dövülmesi, itilmesi, horlanması tahkim edilmesi de elbette 
söz konusu olamazdı. Ayrıca, Türk destanlarında, sosyal hayatta kadın 
ve erkek iç içe olmasına rağmen, diğer toplumların destanlarında olduğu 
gibi, kadınla ilgili gayri ahlakı hiçbir husus konu edinilmemiştir48. 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, eski Türk toplumunda, niza ve ırza te-
cavüzün en ağır bir şekilde cezalandırılması, gerek erkek, gerekse kadın 
için namusun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer ta-
raftan Türk geleneğinde, at ve silahla birlikte, kadın da kutsal sayılmış-
tır49. Kendi hanımını kutsal kabul eden bir Türk’ün, diğer Türklerin kut-
salına saygıda kusur işlememesi, toplumda huzurun sağlanmasına 
önemli katkı sağladığı ortadadır. Bu iffet ve kutsal anlayışı toplum içinde 
kadının rahat hareket etmesini ve sosyal hayatın bir parçası olmasını 
beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Türk kadını, erkeğiyle birlikte şölen, 
ziyafet, düğün, devlet idaresi hatta vatan müdafaası başta olmak üzere 
tüm sosyal faaliyetlere katılıyordu. 

İslam dininin kabul edilmesinden önceki göçebelik devresinde Türk 
kadını, devrinin erkek tipine yaklaşır. Çin kaynakları, Türklerin kadın 
                                                           
46 Oğuz Kağan Destanı, (W. Bank ve G.R. Rahmeti’nin Oğuz Kağan Destanı, İstanbul 1936 
adlı eserinden alınmıştır) Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1970, s. 3-4. 
47 Erol Güngör, Tarihte Türkler, Ötüken Yayınları, İstanbul 1995, s. 18. 
48 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, s. 82-83, 87; Ziya Gökalp, Türkleşmek-İslâmlaşmak-Mua-
sırlaşmak, Türk Kültürü Yayınları, İstanbul 1974, s. 93; Ziya Gökalp, Türk Devleti’nin Tekâ-
mülü, s. 59; Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 146-147; Necdet Sevinç, a.g.e., s. 16, 24-
25. 
49 İbrahim Agah Çubukçu, Türk-İslam Kültürü Üzerine Araştırmalar ve Görüşler, A.Ü. İlahi-
yat Fakültesi Yayınları, Ankara 1987, s. 51. 
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erkek beraber çalıştıkları, birlikte bayramları kutladıklarını, toylara, dü-
ğünlere ve yaslara katıldıklarını bildirmektedir. Diğer taraftan, Yakut 
Türkleri Ayzıt için düzenledikleri yaz törenlerinde, Şaman dokuz genç kız 
ve delikanlı ile ayin düzenlerdi. Buradan eski Türk toplumunda, kadın-
ların her yerde erkeklerle beraber bulunduğu ve kaç-göç bulunmadığını 
göstermektedir. 

Kadın, toplum içerisinde saygın bir yere sahip olmakla beraber, önce-
den bahsettiğimiz gibi, erkek gibi ata biner, ok atar, kılıç kullanır ve hat-
ta düşmanla savaşır. Dahası Göktürk devletinde, 8-12 kişilik birliklerin 
oluşturulması için yapılan Alplik ant törenine kadınlarında katıldığı kay-
naklarda geçmektedir. Bu nedenledir ki eski Türk toplum ve siyasi haya-
tında kadın, devletin idari yapısı içerisinde müstesna bir yere sahiptir50. 

Eski Türk toplumunda, kadın-erkek ayrımı yapılmadığından, genel 
olarak kadın erkeğin tamamlayıcısı olarak görüldüğünden, Hakan devlet 
işlerinde hanımı olmadan hiçbir iş yapılmazdı. Hükümdar emirnameleri 
yalnız “Hakan buyuruyor ki” ifadesiyle başlamışsa, kabul edilmezdi. 
Emirnamelerin kabul edilebilmesi için Hatun’un da isminin geçmesi ge-
rekirdi. Yabancı devletlerin elçileri yalnız Hakanın huzurun çıkmazlardı, 
elçilerin kabulü sırasında Hatun da Hakan ile beraber olması gerekirdi. 
Kabul törenlerinde, ziyafetlerde, şölenlerde, Hatun Hakan’ın solunda 
oturur, siyasi-idari konulardaki görüşmeleri dinler, fikrini beyan eder, 
hatta Harp Meclislerine bile katılırdı. Eski Türk toplumlarında devlet 
başkanlığı hizmetini bile erkeğin tekelinde olmadığını, devlet yönetiminin 
karı-koca “Hatun-Hakan” ekibinin ortak sorumluluğu ile yürütüldüğü 
ifade edilirdi. “Yasa” mahiyetindeki “Emirnameler” her ikisince imzala-
nırdı51. 

Hükümdar törenle unvanını alırken, zevcesinin veya Hatun olmak 
üzere saraya gelen gelinin törenle aldığı “Katun” (Hatun) unvanı da Hun-
lardan itibaren uygulanmıştır. Kağan ve Katun tabirlerinin önce Türk 
asıldan olmayan siyasi teşekküllerde görünmesi, yüksek Tanhu ve Yen-
Shih unvanlarının Hun Hükümdar ailesi tarafından kullanıldığı asırlar-
da başkalarının 3. veya 4. rütbeleri gösteren Kağan ve Katun kelimeleri-
ni kullanabilmelerinden ileri gelmektedir. V. yüzyılın ilk çeyreğinden 
sonra bilhassa Juan-Juan hâkimiyeti devrinde ve Ak-Hunlarda Tanhu 
ve Yen-Shih’in yerini Kağan ve Katun almıştır52. Türk devletlerinde ha-
                                                           
50 Emel Esin, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalacı Yayınevi, İstanbul 2001, s. 128-131; Emel 
Doğramacı, a.g.e., s. 3. 
51 Ziya Gökalp, Türk Devletinin Tekamülü, s. 59; Burhan Göksel, Çağlar Boyunca Türk Kadı-
nı ve Atatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988, s. 15; Ziya Gökalp, Türk-
çülüğün Esasları, s. 144-145; Bahaettin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağ-
ları, s. 62. 
52 İbrahim Kafesoğlu, Türk Bozkır Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 
Ankara 1987, s. 58-59; Bahaettin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 
674. 
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tunlar söz sahibi (hatunluk hukuku) idiler. Aralarında devlet siyasetine 
yön verenler, devlet reisliği yapanlar ve hükümdar olmadığı zamanlarda 
vekâleten devleti idare edenler vardır53. M.Ö. 585 ve 726 yıllarında Çin 
elçiliğinin kabulünde Göktürk Hatunları hazır bulunmuşlardır. Ayrıca 
sarayları ve buyrukları bulunan Hatunlar umumiyetle Devlet meclisine 
katılırlar, bazen elçileri ayrıca kabul ederlerdi. Hatunlar gelecek Hakan-
ların anneleri olma sebebiyle ilk zevce ve asil yani Türk olmalarına dik-
kat ederlerdi. Eski Türk kağanlarında da akınların çok uzun sürmesi ne-
deniyle Hatunlar da kağan ile birlikte gidiyorlardı. Pingçeng kuşatmasın-
da Mete’nin eşi, Ulu Hatunun da yanındaydı. Çin imparatorunun serbest 
bırakılmasını da o sağlamıştı. Hatunların otağları bir tek otağdan değil, 
birçok Hatun otağının kampı veya kaynağı şeklinde oluşuyordu54. 

Orhun Yazıtları’nda geçen; 

“türük bodunug atı küsi yok bolmasun tiyin kangım kaganıg ögüm 

katunug kötürmiş tengri il birigme tengri türük bodun atı yok bolma-

sun tiyin özümin ol tengri kagan olurtdi eriç: Türk milletinin adı sanı 

yok olmasın diye, babam kağan ve annem katunu yüceltmiş olan 

Tanrı, devlet veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye 

beni o Tanrı tahta oturttu” (KT D 25-26) 

ve  

“umay teg ögüm katun kutınga inim köl tigin er at boltı altı yigirmi 

yaşındga eçim kagan ilin törüsinança kazgantı: …(Köl Tigin) Umay’a 

benzeyen annem Hatun’un kutu sayesinde erkeklik/yiğitlik adını el-

de etti. (Henüz) on altı yaşında (iken) amcam kağanın devleti için 

şöyle başarılar kazandı” (KT D 31)55 

ifadeler, Eski Türklerde kadının siyasi ve sosyal konumunun ne kadar 
ileri olduğunu göstermektedir. Zira yazıtlarda Tanrı’nın, Türk milletinin 
yok olmaması için baba ile birlikte annenin birlikte yükseltildiği ve anne-
nin kutu sayesinde hakanın tahta geçtiği net olarak ifade edilmektedir. 

M.S. VII. yüzyılda, Uygur hakanı, Pusa (Alp İlteber), savaşmaya çıktı-
ğında, annesi Uluğ Hatun, devlet idaresinde söz sahibi idi. Bu manada o, 
ihtilaflara ve davalara bakıyor, kanunlara tecavüz edenleri şiddetle fakat 
adaletle cezalandırıyordu. Böylece Uygurlar arasında iç nizam kurulmuş 
oluyordu. Yine Uygur kağanlardan Bögü Kağan, Çin’e hücum ettiği bir 
seferinde Hatun da bizzat katılmıştı56. Bu gelenek, Cengiz Han devleti ve 
                                                           
53 Osman Turan, Türk Değil Terken, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1994, s. 67-68. 
54 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş-I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Anka-
ra 1991, s. 42. 
55 Cengiz Alyılmaz, a.g.e., s. 11; Ayrıca bkz., Talât Tekin, a.g.e., s. 27, 31, 33, 53; Muhar-
rem Ergin, a.g.e., s. 13, 21, 37, 43. 
56 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, C. I, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 
1980, s. 204-205. 
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Hıtay devletinde de görülmektedir57. Bazı durumlarda, Hatunlar gerekti-
ğinde, devlet idaresini tek başlarına da yönetiyorlardı. Arap istilası sıra-
sında da, oğlu Tuğ-Şad küçük olduğu için, anası Hatun, on beş yıl Bu-
hara hükümdarı olarak tahtta kalmıştır. Bu süre içinde savaşlara katıl-
mış ve çeşitli barış anlaşmaları imzalamıştır58. 

Türklerde, din adamlığından ziyade, genel olarak hastaları tedavi, 
yağmur yağdırma ve gelecekten haber verme gibi sihirsel işlerle uğraşan 
Kamlar (Şamanlar) arasında kadın kamlarda bulunmaktadır59. Hatta Si-
birya’daki en güçlü Şamanın ateşi koruyan ve Utkan unvanı verilen ka-
dın olduğu rivayet edilmektedir60. Bu da eski Türk toplumunda kadının 
sosyal hayatın bütün unsurları içerisinde yer aldığını göstermektedir. 

İslamiyet öncesi Türk kadınının, kendi dönemi toplumsal hayatta er-
keklerle eşit olduğu söylenebilir. Türklerde, diğer toplumlarla mukayese 
edilmeyecek derecede sağlam bir iffet ve namus anlayışı vardı. Bu iffet ve 
namus anlayışının onların sadece örf ve adetlerinden doğan sosyal bir 
ahlaktan ziyade, birçok destanda görüldüğü gibi, Gök (ulu) Tanrı inancı-
na dayalı dini ve milli bir ahlaktır. Bu ahlak sayesinde eski Türk toplu-
munda kadın, sosyal hayatın her alanında erkekle birlikte yer almış ve 
statü bakımından erkeğe eşit olmuştur. 
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Öz 

Makale, Azerbaycan kadın yazarlarından Mirvarid Dilbazi ve Azize 

Caferzade’nin çalışmalarının Türk kaynaklarında sunulmasına ithaf edil-

miştir. Burada, Türkiye’de yayımlanan bazı dergi ve kitaplar araştırılmış-

tır. Yavuz Akpınar ve Ali Kafkasyalı’nın röportajlarına özellikle dikkat 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türk Kaynaklarında E. Caferzade, M. Dilbaz, N. 

Refibeyli, Azerbaycan. 

Abstract 

Women Authors Of Azerbaijan In Turkish Resources 

Article that the author of Women of Azerbaijan Azize Caferzade and 

Mirvarid Dilbazi studying is dedicated to offering the Turkish sources. He-

re, some magazines and books published in Turkey were investigated. 

Especially the interwievs of Yavuz Akpinar and Ali Kafkasyali were emp-

hasised.  

Key words: E. Caferzade In Turkish Sources, M. Dilbaz, N. Refibeyli, 

Azerbaijan. 

Aynı soya-köke sahip olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, 
tarih içinde çeşitli alanlarda görülmüştür. Dili, dini, ortak kültür örnek-
leri, adet ve ananeleri, her iki devletin birbirine bağlılığını daha da kuv-
vetlendirmiştir. Yetmiş yıllık zaman diliminde ayrı düşen Azerbaycan ve 
Türk halkı yeniden birbirleriyle iletişim kurma imkanı kazanırken, Türk 
                                                           
* Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü Asistanı, Azerbaycan Edebiyat Müzesi 
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araştırmacıları Azerbaycan Edebiyatı’na büyük ilgi duymaya başladı. 
Sovyetler Birliği’nin güçlü zamanlarında dahi Türk araştırmacıları, fırsat 
buldukları anda Azerbaycan edebi sahasına girerek güçlü kalemleri oku-
yucularıyla buluşturmaya çalışıyorlardı. Türk basınında Azerbaycan ile 
ilgili bilgi, makale büyük ilgiyle karşılanırdı. Aynı yıllarda Azerbaycan 
edebiyatı temsilcileri, kadın sanatkarları hakkında da makaleler takdim 
ediliyordu. Bu makaleler E. Caferzade, M. Dilbazi gibi sevilen sanatkar-
larımıza ithaf edilmiştir. Onlar edebi ilişkilerin tarihi bakımından ince-
lenmesinin bir bölümünü oluşturur. Makalede N. Refibeyli ile ilgili geniş 
açıklama yapılmamıştır. Şairenin Türk basınındaki yayını ile ilgili etraflı 
makalem daha önce yayımlandığından burada aynı konuya değinmek is-
temedim1. 

Sovyetler Birliği dışında yayımlanan bilgilerden Azerbaycan tarafı ha-
bersiz olsa da Sovyet sansüründen geçen bazı makaleler Birliğin içine gi-
rebiliyordu. Bu dergilerden bazılarını Mirvarid Dilbazi ve Azize Caferza-
de’nin arşivinden elde ettim. Türk Edebiyat çevresi Mirvarid Dilbazi im-
zasına tanıdıktı. Türk araştırmacıları, şairenin ana diline olan sevgisini 
takdirle kıymetlendiriyorlardı. Hatta, kendi şiirlerinin tercümesine soğuk 
bakan şaire, röportajlarından birinde: “Benim şiirlerimin başka dillerde 
tercüme edilmesine gönlüm razı olmuyor. Çünkü, Türk dilinin inceliklerini 
diğer dillerde bulmak mümkün olmamaktadır” diyordu2. 

“Halk Cephesi” gazetesinde çıkan bir makaleye göre, Mirvarid Hanım-
la ilgili Türkiye’de yapılan yayımlarda Yavuz Akpınar’ın adını görüyoruz. 
Şairenin şiirleri ilk defa 1981 yılında “Elif” dergisinde yayımlanmıştır. 
Burada Mirvarid Hanım’ın şahsiyeti, çalışmaları ve faaliyetleri hakkında 
bilgiler verilmektedir. Y. Akpınar şairenin eserleri ile ilgili yazarken çok 
samimi ifadelerde bulunmuştur. “Hoş, ince duygularla dolu şiirler yazdı. 
Şaire, vatanından, milletinden bahsederken duygularını son derece hoş, 
tatlı bir dille tasvir etmektedir. Memleketin tabii güzellikleri, çocuklar onun 
en çok işlediği kullandığı temalardandır.”3 

1985 yılında Erzurum’da yayımlanan 3 aylık edebi dergi olan “Kardeş 
Edebiyatlar”ın 10. sayısında da Yavuz Akpınar, M. Dilbazi’nin çalışmala-
rı ile ilgili makale vererek, Türk okuyuculara onun birkaç şiirini takdim 
etmişti. Bu makale her ne kadar Mirvarid Hanım’ın çalışmalarına hasr-
olunsa da orada diğer Azerbaycan şairelerinden olan Mehseti Gencevi 
Ağabacı (Ağa Beyim Ağa), Natavan’ın adını yüksek kıymetle anarak, on-
ların çalışmalarını kısaca, bir cümleyle karakterize eder: “Burada bahse-
deceğimiz Mirvarid Dilbazi, Mehseti gibi kötü (kara) talihinden şikayet et-
                                                           
1 S. Memmedeliyeva, Türk Edebiyatının İkinci Nigar Hanımı, AMEA-nın Humanitar İlimler 
Serisi, Bakü, 2007, No: 1. 
2 Türk Edebiyatı, Ankara, 1977. 
3 Marif Teymur, “Vaktiyle Mirvarid Dilbazi’nin Şiirleri Türkiye’de Yayınlanmıştır”, Halk Cep-
hesi, 8 Nisan 2006. 
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memiş, Ağabacı (Ağa Beyim Ağa), Natavan gibi feleğin elinde oyuncak ol-
mamıştır.”4  

Makalede Mirvarid Hanım’ın şiirleri tahlil edilmektedir. Onun eserlerin-
deki sıcaklığın, samimiyetin, vatanı, milleti için çarpan kalbinden geldiğini 
vurgulayan araştırmacı, şaireyi “vatan evlatlarının anası” olarak görür. 
Onun şiirlerinin ders verici özelliklerinden bahsederek, onları bir okul, şai-
reyi ise “okulsuz öğretmen” olarak niteler. Mirvarid Hanım’ın halkın içinden 
gelmesi, onun eserlerinin de halk ruhuna yakınlığına sebep olmuştur. Şai-
renin çocuklar için şiirler yazmasından bahseden Y. Akpınar, onu çocuk 
edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biri olduğunu kabul eder. 

Makalede Y. Akpınar Bakü’de Mirvarid Hanımla olan görüşmesinden 
seve seve bahseder ve onu içtenlikle hatırlar. Burada konuya uygun bir-
kaç şiirden de istifade edilmiştir. Aynı zamanda şairenin şiir kitaplarının 
adları da verilir. M. Dilbazi’ye hasredilen bu bölümde şairenin çeşitli za-
manlarda kaleme aldığı şiirler de yer almıştır. 

“Türk Edebiyatı” dergisinin 1988 yılında çıkan sayısında da M. Dilba-
zi’nin şiirleri yer almıştır. Burada ise Ali Kafkasyalı’nın şair ile yaptığı rö-
portajı yer almıştır. Röportajda şaire, hayatının kısa özetini anlatır. On-
dan sonra yöneltilen sorulara uygun olarak çalışmalarından bahsederek, 
edebi konular, şiirin dili, tercümesi ile ilgide düşüncelerini paylaşır; bir 
gazel ve iki şiirini okur. 

Gerek Sovyet döneminde, gerekse bağımsızlığımızı kazandıktan sonra, 
Türk araştırmacılar Azerbaycan edebiyatını, hanım yazarların çalışmala-
rını dikkatlerinin merkezinde tutmuşlardır5. Azerbaycan’dan bahseder-
ken her zaman “Can Azerbaycan” ifadesinin kullanılması, halklarımız 
arasındaki sıcak, kardeşçe ve kenetlenmiş ilişkilerin yansıması şeklinde 
dikkati çekmiştir. Yetmiş yıl birbirinden ayrı kalmanın acısını Yavuz Bü-
lent Bakiler şöyle ifade eder: “Bir insanın, bir milletin kendi kendisini tanı-
masından daha tabii ne olabilir. Bilmemek, tanımamak, öğrenmemek, 
araştırmamak … daima felaket kaynağımız olmuştur.”6 Azerbaycan hak-
kında, onun edebiyat çevresi hakkında Türkiye’de az çok bilginin -maka-
le ve kitabın- büyük bir sevinçle karşılanmasını bundan daha iyi destek-
leyen ne olabilir. Ali Kafkasyalı, Türkiye’de Azerbaycan’a olan ilgiyi şöyle 
değerlendirir: “…Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Turgut, A. Yavuz Akpınar, 
İbrahim Bozyel, Zeynelabidin Makas, Saim Sakaoğlu, A. Mecid Doğru… 
Bu kıymetli yazarlarımız, Azerbaycan dönüşlerinde edebiyat alanının de-
ğişik türlerinde ölümsüz eserler bırakmışlardır.”7 Kadın sanatkarlarımızla 
ilgili olarak araştırmacı Ali Kafkasyalı Türk okuyuculara devamlı olarak 
                                                           
4 Kardeş Edebiyatlar, 3 Aylık Edebi Dergi, Erzurum 1985, No: 10, sayfa 4. 
5 Şiir Defteri, 1993, N-43, Ağustos. 
6 Ali Kafkasyalı, Çağdaş Azerbaycan’ın Kadın Sanatkarları, Ankara, 1989, sayfa 6. 
7 Ali Kafkasyalı, Çağdaş Azerbaycan’ın Kadın Sanatkarları, Ankara, 1989, sayfa 8. 
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bilgi vermiştir. 1988 yılında “Azerbaycan’ın Ünlü Kadınları”, 1989 yılında 
“Çağdaş Azerbaycan’ın Kadın Sanatkarları” isimli kitaplar, çeşitli basın 
organlarında, farklı dergilerde makale ve röportajlarıyla katkıda bulun-
muştur. Araştırmacının “Çağdaş Azerbaycan’ın Kadın Sanatkarları” 
isimli kitabına biraz yer vermek istiyorum. Kitapta şair, yazar, bestekar, 
ses sanatçısı, ressam, heykeltıraş kadınlarımızla ilgili röportajlara yer ve-
rilmiştir. Buradaki sanatkarlar arasında şahsiyetine, sanatına büyük 
saygı ve sevgi duyulan M. Dilbazi’nin takdimine ve onunla yapılan röpor-
taja rastlıyoruz. “Azerbaycan şiirinin yeni Mehseti’si” başlığı ile verilen bu 
makaleyi üç bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümde şairenin ça-
lışmalarına araştırmacı ilgisi açıkça gözler önüne serilmektedir. Onun 
çalışmalarından, şahsiyetinden defalarca bahsetmesinin sebebi, şairenin 
samimiyetinde, ana sıcaklığında ve bu özelliklerin onun şiirlerinde ken-
dini göstermesiydi. Ayrıca, çağdaş Azerbaycan Edebiyatı’nın yükünün 
bir bölümünün de M. Dilbazi’nin omuzlarında olmasıdır: “Günümüzün 
Azerbaycan’ında Medine Gülgün, Hekime Billuri, Mirvarid Dilbazi ve Nigar 
Refibeyli (vefat etti) gibi kalemlerinden inciler saçılan büyük şairler yaşa-
maktadır”8. Araştırmacı, Azerbaycan’da M. Dilbazi’nin çalışmalarına da 
büyük önem verildiğine dikkat çeker. Şahin Seferov’un Mirvarid Ha-
nım’ın çalışmalarına adadığı makalenin büyük bir bölümü de Türk oku-
yuculara takdim edilir. Burada, şairenin çalışmaları tahlil edilir, şiirle-
rinden örnekler verilerek onların kültür mirasımızda değerli hediyelerden 
biri olduğu vurgulanır. Mirvarid Hanım’ın çalışmalarında onun hayat ve 
sanat sloganı gibi duyulan, ifade edilen şiirlerine burada daha çok yer 
ayrılmıştır. 

İkinci bölümde ise şaire ile araştırmacının röportajı yer almıştır. Şai-
renin hayatı, şiirlerinin konusu, dili, neşredilen kitapları, aruz vezniyle 
yazılmış şiirleri, gazelleri, eserlerinin tercüme edildiği diller vs. gibi. Ça-
lışmalarıyla ilgili, cemiyet, aile ile ilgili toplumsal konular etrafında hazır-
lanan röportajda Azerbaycan’ın diğer şair ve yazarlarından da bahsedilir. 
M. Dilbazi bu konuyla ilgili şöyle der: 

“Bilindiği gibi bizim iki Azerbaycan’ımız var. Birisi Sovyetler Birli-

ği’ndeki Kuzey Azerbaycan, diğeri ise İran’ın hakimiyetindeki Güney 

Azerbaycan. Her iki Azerbaycan’ımızda da büyük şairler yetişmiştir. 

Ve gerisi de gelmektedir. Mehseti Gencevi, Han Kızı Natevan, Aşık 

Peri, Fatma Kemine, Ağa Beyim Ağa… çok büyük aşık ve şairlerimiz 

yetişmiştir. Çağdaş şairelerden de Refika Nuray Hüseynova, Feride 

Aliyarbeyli, Kemale … gibilerini sayabiliriz. Ayrıca Güney Azerbay-

can’dan da Hekim Billuri, Medine Gülgün’ün isimlerini anabiliriz.”9 
                                                           
8 Ali Kafkasyalı, Çağdaş Azerbaycan’ın Kadın Sanatkarları, Ankara, 1989, sayfa 45. 
9 Ali Kafkasyalı, Çağdaş Azerbaycan’ın Kadın Sanatkarları, Ankara, 1989, sayfa 57. 
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Röportajın sonunda da şaire gazellerinden birini ve birkaç şiirini, özel 
olarak da “Hüseyin Cavid’e” şiirini okur. 

“Çağdaş Azerbaycan’ın Kadın Sanatkarları” kitabında, imzaları ile 
kendilerini edebiyat tarihine ebedi olarak yazdıran kadın sanatkarları-
mızdan Mehseti, Natevan ile ilgili makale, E. Caferzade, M. Dilbazi, Refi-
ka Nuray Hüseynova ile röportajlar, çalışmaları ile ilgili önemli fikirler, 
eserlerinden örnekler takdim edilir. 

Bu kitapta bahsedilen diğer bir Azerbaycan sanatçısı Azize Caferza-
de’dir. Kitapta, kadın yazarlarımızın takdimine öncelikle Azize Caferzade 
ile başlanır. Ali Kafkasyalı bu konuyla ilgili şöyle der: “Bu yazıma ayağı 
uğurlu bir ana ile başlarsam, bir taşla iki kuş vurmuş olurum… Azerbay-
can’ın çok büyük yazar ve araştırmacısı Prof. Dr. Azize Caferzade’yi yaza-
rak işe başladım.”10 Azize Caferzade ile başlayan röportaja da şu adı ve-
rir: “Azerbaycan’ın ana yazarı”. Makalenin oldukça hoş bir duyguyla iş-
lendiği ilk satırlardan kendini gösterir. Yazarın A. Caferzade’ye sadece 
Azerbaycan için, genel olarak Türk Edebiyatı için değerli olan bir yazar 
gibi değil, aynı zamanda gurur duyduğu bir Türk kadınının temsilcisi 
olarak da yaklaşımından, ona karşı olan hürmeti de açıkça hissedilmek-
tedir. A. Kafkasyalı, Azerbaycan edebiyatına özel ilgi gösteren bir araştır-
macıdır. Onun yazılarında Azerbaycan’a, onun edebiyatına, milli değerle-
rine bir sevgi duyulur. Azize Hanım’ın şahsiyetine de işte bu açıdan yak-
laşır. A. Caferzade’yi okuyucularına samimi, cana yakın, barışçı, Türkçü, 
eline, toprağına bağlı bir vatandaş olarak takdim eder. Yazarın evinin 
tasvir edilişinden de bu anlaşılmaktadır. Evindeki kadim kopuz, heybe, 
rahle ve buna benzer eşyalar, onun Türkçülüğüne delalet eder. 

Azize Hanım ayrıca, yüksek sanatkarlık özellikleri ile de dikkati çeker. 
Tarihçi, etnograf, folklorcu (halk kültürü) araştırmacı, yazar; bütün bu 
özellikler tek bir şahısta toplanmış şekilde gösterilir. A. Kafkasyalı’nın bu 
röportajını okudukça A. Caferzade şahsiyetine vurulmamak, halkının 
böyle bir sanatkara sahip olmasından sevinmemek mümkün değil. O 
ömrünü halkına, vatanına sözün gerçek manasıyla, hizmetine adamıştır. 
Çalışmalarının her yerinde bu işin üstesinden daima başarıyla gelmiştir. 
Onun işine vicdanla yaklaşması, kalemi ile halkına hizmeti, emeli, analı-
ğı ile Azerbaycan’ın güçlü, seviyeli, neslinin yetişmesine hizmeti her yer-
de; hem eserlerinde, hem araştırmalarında, hem de onlar kadar belki de 
onlardan daha fazla ailesinde yetiştirip topluma kazandırdığı evlatların-
da açıkça hissedilmektedir. Bugün A. Caferzade (genel olarak Caferzade-
ler) mirasının tebliği, onun simasında Azerbaycan’ın, Edebiyatının, kül-
türünün tebliği, tanıtılması alanında Azize Hanım’ın evlatlarının (özellik-
le de oğlu Turan Bey’in), torunlarının hizmeti müstesna derecede ferah-
landırıcıdır. A. Kafkasyalı’nın da A. Caferzade’ye karşı özellikle toplum 
                                                           
10 Kardeş Edebiyatlar, 3 Aylık Edebi Dergi, Erzurum 1985, No: 10, sayfa 10. 

171



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

için değerli olan özelliklerinden dolayı ona karşı hürmetinin çok üst sevi-
yede olduğunu anlamak hiç de zor değil. Bu bakımdan önem arz eden 
makalede A. Caferzade bir şahsiyet, vatandaş olarak takdim edilmekle 
birlikte, hem de içtimai şahsiyet (topluma hizmet eden) olarak da göze 
çarpar. Onun hizmetinin her alanda olduğunu düşünmekteyim. Makale-
yi okuyan herkesin doğal olarak bu özellikleri görmemesi mümkün değil-
dir. 

Makalede Azize Hanım çalışmaları da bütün güzel özellikleriyle tak-
dim edilir. A. Kafkasyalı yazarın tarihi romanlarına dikkat çeker. Yazarın 
kendisi de tarihi konulara daha çok değinmesinin sebeplerini şöyle açık-
lar: “Ecdadımızın tarihinden, eserlerinden ve onların her türlü hatıraların-
dan his alarak geleceğe yürümeliyiz. Kökümüzü besleyen ecdad hatırala-
rına hürmetli davranarak kökümüz üzerinde yükselmeliyiz.”11 Tarihini, 
kökünü, ecdadını yetişmekte olan yeni nesle tanıtmak, sevdirmek ve 
hürmet duygusu aşılamak gibi bir vazifeyi yüklenmişti. Azize Hanım 
eserlerinde tarihe saygıyı, onunla gurur duyulmayı aşılıyordu. Köküne 
bağlanarak ilerlemek ona göre en kutlu ilerleyiş, en uğurlu sabahtı. Türk 
araştırmacısı da bu özelliği önde tutmayı başarmıştı. 

Azize Hanım klasik edebiyatımızın araştırmacısı, folklorşinası, yazarı 
olarak çalışmıştır. O bir sanatkar olarak bu üç yönü tüm kabiliyetiyle 
birleştirerek yürütmüştü. Özellikle estetik yönü olan eserlerinde araştır-
macılığından gelen özellikleri daha bir belirginlik göstermiştir. Yazarın 
çalışmalarına baktığımızda bunu açıkça görürüz. Tarihi konular: “Sa-
bir”, “Bakü-1501”, “Zerintac Tahire”, “Aşk Sultanları” vs. Halk kültürü 
üslubunda yazılan “Anamın Nağılları (Masalları)” dizisine ait olan hikaye-
ler ve diğer eserleri. Yazarın tarihi konuları işlediğinde de halkın tefek-
küründen kopup gelen halk kültür örneklerinden özel olarak, çoğunluk-
la istifade ettiğini belirtmemiz gerekir. Fuzuli’nin hayat ve çalışmalarına 
hasrettiği “Aşk Sultanı” isimli tarihî romanında bu kendisini daha belir-
gin şekilde ortaya koyar. Bu eserde halk edebiyatının güzel incilerinden 
bilmeceler, atasözleri, bayatılar, ağıtlar, rivayetler, masallar gibi halkın 
milli ruhunu daha açık şekilde takdim eden örneklerin kullanılması, ne-
rede yaşadığına bakılmaksızın her bir Azerbaycanlının köküne bağlılığını 
okuyuculara ulaştırmak için istifade edilmiştir. Halkımızın şiire, şiirselli-
ğe bağlılığını göstermek amacıyla yazar tarafından bu yöntem başarıyla 
kullanılmıştır. 

1955 yılında İstanbul’da yayımlanan “Azerbaycan Masalları” da Azer-
baycan Edebiyat sahasının yansıtılması bakımından önemlidir. Asker 
Kartar tarafından hazırlanan bu kitap, Azerbaycan masallarının bibli-
yografyası karakterini taşımaktadır. Bu kitapta Azerbaycan masalları, 
onlara yönelik araştırmalar, kitap ve makaleler hakkında bilgiler de yer 
                                                           
11 Ali Kafkasyalı, Çağdaş Azerbaycan’ın Kadın Sanatkarları, Ankara, 1989, sayfa 19.  
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almıştır. Yazarın bu eserlerin sadece adlarını sıralamakla yetinmediğini 
kaydetmek gerekir. Yazar, takdim ettiği kitapların adı, yazarı, basım yeri 
ve yılı ile birlikte kitap hakkında tafsilatlı bilgi de vermiştir. Kitapta yazı-
lan önsöz, orada yazılan masallar, eserler vs. de dikkati çeker. A. Cafer-
zade’nin “Anamın Masalları”12 kitabı da bu bibliyografyada yer almıştır. 
Yazar, Memmed Aslan’ın kitaba yazdığı önsöze de değinir ve sonra bura-
da yazılı olan masalların adları da belirtilir. 

Aslında Türk okuyucuları A. Caferzade’nin “Anamın Masalları” kitabı-
nı 1990 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın takdimatı netice-
sinde tanımışlardı. Her milletin ilk tefekkürünün, dünya görüşünün 
yansıması olan masalların Türk okuyucusuna, çocuklarına da takdim 
edilmesi, diğer devletlerin çocuklarının da düşünce dairesini, kurdukları 
kendi dünyalarıyla tanıştırma maksadını taşıyordu. Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı farklı Türk halklarına ait edebiyat örneklerini verme iste-
ğini, A. Caferzade’nin bu çalışması ile harekete geçirmiştir. Yetmiş yıl 
birbirinden habersiz yaşayan iki kardeş halkın nihayet kavuşması, ara-
larındaki edebi ilişkileri de güçlendirdi. Kitabın Türkiye’de yayınlanma 
amacı ise şöyle izah edilmektedir: “İstedik ki, çocuklarımız hiç olmazsa 
Türkiye dışında da anlatılan masalları öğrensinler. Biz de anlatılan ve ya-
zılan masallarla karşılaştırsınlar.”13 

A. Caferzade’nin masal alemini okuyup seven Türk edebiyatçıları, onu 
kendi çevrelerine, evlatlarına da tanıtma ihtiyacını duymuşlardır. Kitap-
ta masallardan önce yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilir. 
Okuyucu A. Caferzade’nin çalışma prensiplerini izleme imkanına sahip 
olur. Bu sıralamanın içine giren “Anamın Masalları” ise özel bir vurgula-
mayla takdim edilir. Burada yer alan masalların halk tefekküründen ko-
pup gelerek, analarımızın-nenelerimizin dilinden, tarihin kadimliğinden 
beri birbirlerine aktarılarak evlatlarına ulaştırılması, A. Caferzade’nin 
bedii eseriyle okuyuculara sunuldu. Azize Hanım’ın Memmed Aslan ile 
bu eser hakkında sohbetinde şöyle demesi hiç de tesadüf değildir: “Bu 
kitabın asıl yazarı anamdır. Baştan sona omzumun üstünde durup kendi 
dili, kendi ifadesi ile, tatlı fısıltıları ile bana yardımcı oldu. Bir kelimesinin 
dahi benim olmadığına inanabilirsin. Görünmeden, gizlice bana ne dediy-
se ben de onu yazıya aktardım.”14  

M. Aslan ise Azize Hanım’ın 1982 yılında yayımlanan “Anamın Masal-
ları” kitabına yazdığı makalede bu konudan bahseder. Bu konuyu Halil 
Açıkgöz, Türkiye’de yayımlanan “Anamın Masalları” kitabına yazılan ma-
kalede bütünüyle vermektedir15. 
                                                           
12 A. Caferzade, “Anamın Masalları”, Gençlik, Bakü, 1982. 
13 Azize Caferzade, Anamın Masalları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990, s. 5. 
14 A. Caferzade, “Anamın Masalları”, Gençlik, Bakü, 1982. 
15 Azize Caferzade, Anamın Masalları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1990. 
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Gerek Azerbaycan’ın Sovyet işgali altında olduğu dönemlerde, gerekse 
bağımsızlığını kazandıktan sonra, Türk Edebiyat çevresi onun edebiyatı-
na kayıtsız kalmamış, imkanını buldukları anda yazarlarımızı kendi 
okuyucularıyla buluşturmaya çalışmışlardır. Bütün Türk kaynaklarını 
tek bir makaleye sığdırmak imkânsız olduğundan burada onlardan bir 
kısmından bahsettik. Ayrıca, makalede sadece kadın yazarlarımızla ilgili 
bölümlere yer verilmiştir. Erkek yazarlarımızın da birçoğunun bu sırala-
mada olduğunu dikkate alırsak, Türk Edebiyatçılarının Azerbaycan Ede-
biyatı’na olan ilgisinin ne kadar büyük olduğunu görebiliriz. 
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TÜRKİSTAN BİRLİĞİ FİKRİNİN                    
TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 

Doç. Dr. Mehmet YÜCE* 

Öz 

Nursultan Nazarbayev 18 Şubat 2005 tarihinde Kazakistan Parla-

mentosu’nda yaptığı ve Kazakistan televizyon kanalları tarafından nak-

len yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında “Ortalık Asya” fikrini orta-

ya atmış, bu fikir başta Kazakistan olmak üzere diğer Türk Cumhuriyet-

lerinde kamuoyunda konuşulan ve tartışılan bir konu olmuştur. Tarihi te-

melleri olan bu fikir, gerçekleştirilebilecek bir düşünce olmakla beraber 

önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu engelleri iç ve dış olarak iki 

grupta sınıflandırmak mümkündür. Bu engeller aslında küreselleşen dün-

yada gelişmekte olan bütün dünya ülkelerinin ortak sorunları durumun-

dadır. Bu sorunları aşmak zor gibi görünse de imkânsız değildir. Önemli 

olan bu sorunları aşmak için ciddi bir siyasi irade ortaya koymaktır. 

Anahtar kelimeler: Ortalık Asya, Türkistan, Türk Birliği, Nazarba-

yev, Gaspıralı İsmail, Sultan Galiyev. 

Abstract 

Historical Development Of The Union Of Central Asian 

On 18th of February 2005 the President of Kazakhstan, Nursultan 

Nazarbaev made a speech in Kazakhstan’s Parliament which was broad-

casted live by Kazakh channels and offered the idea of “Central Asian 

Union”. The idea became one of the most discussed topics in Kazakhstan 

as well as in other Turkic Republics. Though the idea which has historical 

roots can be accomplished but it has various obstacles on its way. These 

obstacles can be considered in two groups as internal and external. Actu-
                                                           
* Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü. 
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ally these obstacles are common problems of all developing countries in 

the globalizing world. It may seem difficult to overcome these obstacles 

but it isn’t impossible. The most important point to overcome these obsta-

cles is to show a strong political will. 

Key words: Central Asia, Turkestan, Turkish Union, Nazarbaev, Gas-

pıralı Ismail, Sultan Galiyev. 

1. Giriş 

Günümüzde Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Rusya ve Çin 
topraklarının bir kısmını kapsayan çoğunlukla Türk halkının yaşadığı 
coğrafi bir bölge olan “Türkistan”, Türklerin Yurdu veya Türklerin otur-
duğu yer anlamına gelen Farsça kökenli (Arapça: Bilad al-Turk) bir 
kavramdır. Bu bölge Sovyet Rusya’sı döneminde suni bir şekilde ve ma-
sa başında parçalanarak farklı bölgelere bölünmesiyle küçük devletçik-
ler şekline dönüşen beş cumhuriyet, 1991 yılında SSCB’nin dağılma-
sıyla birlikte birtakım yeni oluşumlar peşinde koşup bunun doğal so-
nucu olarak istikrarlı bir dış politika izleyememişler. Son dönemlerde 
yaşanan kadife devrimlerden sonra birtakım yeni sıkıntılara maruz ka-
lan bu ülkeler dış güçlere karşı kendilerini daha iyi koruyabilmeleri ve 
sahip bulundukları doğal kaynakları daha mâkul bir fiyatla dünyaya 
pazarlayabilmeleri için bir araya gelme ihtiyacını hissetmişlerdir. Fakat 
bu durumu yüksek bir sesle ifade etmekten de kaçınmışlardır. Ancak 
Kırgızistan’da yaşanan lale devriminin ardından Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev, Türkistan kamuoyunda kadife devri-
min destekçileri olarak görünen ABD ve AB ülkelerine karşı elini güç-
lendirmek ve Rusya’nın dikkatini üstüne çekebilmek için daha önceden 
de fikri bazda tartışılan Türkistan Birliği düşüncesini entegrasyonu da 
içerecek şekilde yeniden yorumlayıp ortaya atmıştır. Gerekli alt yapı 
oluşturulmadan alelacele ortaya atılan bu fikir çerçevesinde hâlihazır-
da önemli somut bir adım atılmış değildir. Kazakistan’ın dış politikası 
açısından önemli bir açılım sağlayan bu fikrin uygulamaya geçmesi ha-
linde, Türkistan’da önemli ve bir o kadar da etkin bir bölgesel gücün 
doğacağı kuşkusuzdur. 

Bu çalışma, Nursultan Nazarbayev tarafından ortaya atılan ve kendi 
deyimleriyle “Ortalık Asya Birliği” fikrinin gerçekleşebilirliğini tartışmak-
tadır. Bu kapsamda öncelikle Türkistan coğrafyası ve Türkistan kavramı 
hakkında bilgi verilerek, Türkistan Birliği fikrinin tarihsel geri planı vur-
gulanmış ve bu coğrafyada derin izler bırakan yenilik hareketinin doğu-
şu ve gelişimi ile Ruslaştırma ve Pan-Slavizim politikalarına tepki olarak 
doğan milliyetçilik hareketi ele alınmıştır.  

Daha sonra Türkistan Birliği kurulması önündeki engeller, uluslara-
rası ve bölgesel konjonktür dikkate alınarak tartışmaya açılmış ve detay-
landırılarak analiz edilmiştir. 
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2. Ortalık Asya Kavramının Ontolojisi 

Kazak Türkçesinde “Merkez Asya” anlamına gelen “Ortalık Asya” teri-
mi, Orta Asya ülkeleri ile bu ülkelerin kuzeyinde geniş bir alanı kapsa-
yan Kazakistan’ı da içine alan coğrafyayı ifade etmek için kullanılmakta-
dır. Türkiye Türkçesinde ise Merkez Asya yerine genellikle “Orta Asya” 
terimi kullanılmaktadır. Ancak tarihsel bir geçmişe sahip, siyasi ve kül-
türel bir içeriği olan Türkistan kavramını ifade etmek üzere kullandığımız 
Orta Asya da Ortalık Asya kavramları aslında söz konusu coğrafyayı ifa-
de edememektedir. Bilindiği üzere 1846 yılında Kazalinsk Kalesini ele ge-
çirerek Türkistan illerinin işgaliyle başlayan ve 1874-1875’de bugünkü 
Türkmenistan’ın ele geçirilmesiyle Orta Asya’daki Türk yurtlarının tama-
mını kontrolü altına alan Çarlık Rusyası, özellikle 19. yüzyılın sonların-
dan itibaren uygulamaya koyduğu asimilasyon politikaları çerçevesinde 
bölgede geçmişten beri kullanılan önemli Türkçe coğrafi adları tahrif 
ederek yerlerine Rusça adlar kullanma çalışmaları başlatmıştır1. 

Bu bağlamda Türk kelimesinin Farsça “istan” ekiyle birleşmesinden 
oluşan ve “Türklerin Yurdu” anlamına gelen “Türkistan” kavramı da 
unutturulmaya çalışılmıştır. Rusların tüm çabalarına rağmen Türkistan 
adı Sovyet Rusya’nın ilk dönemlerine kadar yaşamış, hatta Sovyet hükü-
meti “Türkistan Otonom Sovyet Cumhuriyetini” kurmak zorunda kalmıştı. 
Ancak Bolşevikler döneminde Türkistan’daki Türklerin zihninde birleşti-
rici olan “Türk” ve “Türkistan” kavramları kullanılmaması yönünde özel 
bir çaba gösterilmiştir. Bu bağlamda, 16 Eylül 1924’te “Türktsik” (yani 
Türkistan’daki Bolşevik Merkez İdaresi)nin kararıyla “Türkistan” ve “Türk 
Respublika” adları kaldırılarak, yerine oldukça belirsiz bir kavram olan 
ve o dönemde bilim dünyasında, daha ziyade Doğu Türkistan, Moğolis-
tan ve Tibet bölgeleri için kullanılan, “Orta Asya” kavramı getirilmiştir2. 
Bunun ardından Türkistan kelimesi giderek devlet adı, jeopolitik, tarih 
ve hatta bilimsel bir terim olmaktan çıkarılarak kullanılmaz olmuştur3. 
Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de “Orta Asya” kavramını kabul-
lenmiş ve bilimsel literatürde de bu kavram kullanılmaya başlanmıştır. 
Rusya’nın bu konudaki hassasiyeti hala devam ettiğinden hâlâ bölge ül-
keleri akademik ve siyasi literatürde Türkistan kelimesini kullanmaktan 
çekinmektedirler. 

Rusya’nın yanı sıra bölgede etkin bir diğer güç olan Çin de Türkistan 
kavramına sıcak baktığını söylemek mümkün değildir. Zira bilindiği üze-
re Türkistan terimi tarihsel olarak iki bölgeden oluşmaktadır. Bu doğrul-
tuda, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında Orta Asya; bu-
                                                           
1 Baymirza Hayit, Türkistan, Rusya İle Çin Arasında, İstanbul, 1975, s. 167. 
2 Zeki Velidi Togan, Türk Türkistan, İstanbul, Toprak Yayınları, 1960, s. 7-8. 
3 Mustafa Edige Kırımal, “Sovyet Türkistan’ında Milliyetçilik”, Dergi, Sovyetler Birliği’ni Öğ-
renme Enstitüsü, No. 41 (Yıl: 1965), s. 3. 
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günkü Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ı içine ala-
cak şekilde Batı veya Sovyet Türkistan’ı ile Doğu veya Çin Türkistan’ı ola-
rak adlandırılmaktaydı. Çinlilerce Sinkiang (Sincan) olarak adlandırılan 
yaklaşık 1.8 milyon km2’lik alanda çoğunluğu Uygur Türkü’nün yaşadığı 
Doğu Türkistan, Çin’in işgali altında bulunmaktadır. Dolayısıyla ortak 
bir değer altında birleşmeyi hatırlatan Türkistan kavramı Çin’i ürküt-
mektedir. Bu nedenle Çin de bütünleşmeyi anımsatan Türkistan kavra-
mının kullanılmasını istememektedir. 

İşte gerek Rusya ve gerekse Çin’in karşı çıktığı, Pan-Türkizm’i hatır-
lattığı için de Batılı ülkelerin pek kullanmaya yanaşmadığı Türkistan ye-
rine Orta Asya kavramını kullanmaktayız. Bu çalışmada da Batı Türkis-
tan yerine “Ortalık Asya Devletler Birliği” düşüncesinin oluşumuna öncü-
lük eden Nursultan Nazarbayev’in kullandığı şekliyle “Ortalık Asya” kav-
ramını kullanacağız. 

3. Türkistan Birliği Düşüncesinin Tarihsel Geri Planı 

1800’lerin ortalarında Rusların Türkistan coğrafyasında yerleşmesiyle 
beraber Pan-Slavizm uygulamaları, Ruslaştırma ve Ortodokslaştırmaya 
yönelik zorlamalar başlamış, Rusların bu baskıcı ve yayılmacı politikala-
rı, Türk topluluklarında büyük bir tedirginlik yaratmış ve bunun sonu-
cunda bölgede milliyetçi hareketler doğmuştur. Bir diğer ifadeyle, Çarlık 
Rusya’sı içinde kalan Türkler, varlıklarını koruyabilmelerinin tek yolu-
nun ‘milli değerlere’ dönmek olduğu düşüncesini ortaya koymuş ve bu 
düşünceden hareketle, eğitim ve öğretim konusunda yenilikler yapma 
yoluna gitmişlerdir. Yenileşmeye ve eğitim-öğretime ilişkin çalışmalarla 
birlikte, Türkistan’da, Kırım’da, Azerbaycan’da, Kazan’da ve Hindistan’da 
yenilikçi fikirler aydınlar aracılığı ile yayılmaya ve toplumu etkilemeye 
başlamıştır. Başlangıçta İslami reform şeklinde olan bu hareketler za-
manla kültür ve eğitimle ilgili bir içerik kazanmaya başlamıştır. Bu bağ-
lamda Rus İmparatorluğu içindeki Kırım ve Volga Tatarları, modern mil-
liyetçilikten ilk etkilenen Türk-İslam ulusları olmuşlardır. Onların gayre-
tiyle milliyetçilik, Türk Dünyasına bir ideoloji olarak yayılma imkânı bul-
muştur. Bu harekette ilk milliyetçi aydınlar olarak bilinen Kırım Tatarla-
rından Gaspıralı İsmail Bey, Cafer Seyit Kırımer, Şah Cihan, Volga Ta-
tarlarından Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, Ayaz İshaki, Batulla Tay-
maz önderlik etmiştir. 

Bunlardan Gaspıralı İsmail Bey, bir gazete çıkarabilmek için mücade-
le etmiş ve 1883 yılında, Türkçe kısmı aynen Rusçaya da tercüme edil-
mek şartıyla “Tercüman-ı Ahval-i Zaman” gazetesini yayınlamaya başla-
mıştır. Tercüman’da sürekli olarak “Usul-ü cedid” ile ilgili makaleler ya-
zan Gaspıralı, görüşlerini bütün Rusya Türklerine kabul ettirmeyi amaç-
lamaktaydı. Bu çalışmaların semeresi kısa zamanda alındı ve çeşitli böl-
gelerden 80 kadar molla ve softa Bahçesaray’a gelerek “Usul-ü cedid”i öğ-
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renip kendi bölgelerine döndüler. Böylece beş-altı yıl içinde, Rusya’nın 
hemen her ilinde yeni okullar açıldı. 1893’te Semerkant’a giden Gaspıra-
lı, orada da bir okulun açılmasını sağlamış, bu okul üç ay sonra hükü-
met tarafından kapatılmışsa da, fonetik metodun başarısını açıkça gös-
terdiği için, Ortalık Asya’da peş peşe “Usul-ü cedid” okulları açılmaya 
başlamıştır. Öyle ki, 1904’e gelindiğinde Rusya’daki bu okulların sayısı 
aşağı yukarı beş bini bulmuştur4. Kırım’da İsmail Gaspıralı’yla başlayan 
“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” hareketi sadece Çarlık Rusya’sında yaşayan 
Müslüman Türklerin değil dünyanın diğer yerlerinde yaşayan Türklerin 
de kurtuluşunu amaçlıyordu. Bu ortamda şekillenen yenilik hareketleri 
Avrupa’daki değişimlerin milli bir anlayışla yoğrularak topluma mal edil-
mesini amaçlamaktaydı. Böylece Türk milli kimliğinin ön plana çıkarıldı-
ğı modern toplumlar yaratılacaktı. 

Buna karşılık, Çarlık Rusya’sı da boş durmamış ve bu hareketi tersi-
ne çevirmek için etkileri hâlâ süren yeni bir metodu uygulamaya koy-
muştur. Çarlık idaresinin 1876’da ve Bolşeviklerin 1920’den sonra Tür-
kistan’da uyguladıkları bu metodun fikir babalığını Rus milliyetçisi Niko-
lay İl’minskiy (1822-1891) yapmıştır. Gaspıralı’nın amacının farkına va-
ran İl’minskiy, Savcı Pobedobçev’e yazdığı mektuplarda Gaspıralı İsmail 
Bey’in kendi yayın organlarıyla Osmanlıcayı Türk soyundan gelen bütün 
Müslümanların ortak dili yapmak istediğini ifade etmiştir5. Buna karşılık 
İl’minskiy’nin geliştirdiği yöntemin amacı, Rus hâkimiyeti altında yaşa-
yan Türklere Rus dilini öğretmek, farklı ana diller icat ederek, ortak bir 
Türk dili yerine her Türk boyu için mahalli konuşma dilinin kullanılma-
sını sağlamak ve bu icat edilen diller için Rus karakterli farklı alfabeler 
kabul ettirerek Ruslaştırma politikasının başarıya ulaşmasını sağlamak-
tı6. Bu politika sonucunda aynı soydan gelen, aynı dili konuşan insanlar 
arasındaki birlik parçalanmış, yeni dillerle beraber yeni milletler icat 
edilmeye başlanmıştır. Çarlık Rusya’sının son döneminde başlayan ulus-
laşma süreci gelecekteki Sovyet politikalarına da dayanak oluşturmuş-
tur. Dolayısıyla Kazak, Kırgız, Özbek, Azeri, Türkmen gibi büyük Türk 
dil ailesinin içindeki farklı grupların siyasal ve toplumsal alanda olduğu 
gibi kültürel alandaki farklılıkları da iyice pekiştirilmiştir7. 

1920’lerden sonra yeni idareciler İl’minskiy’nin sistemini benimsemiş 
ve her boyun şivesine dayalı yeni edebî diller yaratmışlardır. Şayet Türk-
ler kendi kararlarını kendileri verebilseydiler Gaspıralı İsmail Bey’in baş-
lattığı ve büyük mesafe kat eden gelişmeler devam edecek ve bugün belki 
                                                           
4 Nâdir Devlet, İsmail Bey (Gaspıralı), Ankara, 1988, s. 33. 
5 Devlet, a.g.e., s. 47. 
6 Şuayib Karakaş, “Türk Dünyasında Dil ve Gönül Birliği”, Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 60 (Yıl, 
1998), s. 5. 
7 Baymirza Hayit, SSCB’deki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı, İstanbul, 1987, s. 187. 
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de müşterek bir edebî dil kullanılıyor olacaktı. Günümüzde Türkistan 
Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında kültürel, sosyal ve eğitim alanların-
da arzulanan düzeyde karşılıklı ilişkilerin yeniden kurulmasına ve Türk 
dünyasındaki topyekûn bir “Kültür Hareketi” için yeni bir “Yenilik Ruhu-
na” ihtiyaç duyulmaktadır8. 

Türkçülük konusunda Gaspıralı İsmail Bey gibi Kazanlı bir Türk olan 
Yusuf Akçura da bu harekete önemli katkılar sağlamıştır. Nitekim Pan-Tür-
kizm’in fikir babası olan Yusuf Akçura, dönemin koşullarını göz önüne ala-
rak 1904 yılında Türkçülüğün manifestosu niteliğinde olan “Üç Tarz-ı Siya-
set” adlı makalesi ile Pan-Türkizmi siyasi bir strateji olarak ileri sürmüştür. 

1917’ye gelindiğinde Çarlık Rusya’sında Bolşevik Devrimi olmuş, Ko-
münizmin Çarlık Rusya’sı ile olan mücadelesinde milliyetçiler bütünüyle 
Komünistleri desteklemişlerdir. Ancak Bolşevik ihtilalı öncesinde ve son-
rasında Ruslar niyetlerini ustalıkla gizlemeye çalışmışlardır. Örneğin, ih-
tilaldan hemen sonra 24 Kasım 1917’de “Rusya Halklarının Hakları Be-
yannamesi”nden sonra Lenin ve Stalin’in imzaları ile “Rusya’nın ve 
Şark’ın Bütün Müslüman İşçileri”ne hitaben, güçlü bir üsluba sahip olan 
bir beyanname yayımlanmıştır. Bu beyannamede bütün Müslüman 
Türklerin cami ve mescitleri, dini inanç ve âdetlerinin Rusya’nın Çarla-
rınca tahrip edildiği, bundan böyle tüm inançların, âdetlerin serbest ola-
cağı ve bunlara dokunulmayacağı ve bu hakların Rusya’nın bütün halk-
larının hakları gibi ihtilalın ve onun organları olan işçi, asker ve köylü 
Sovyetlerin korumasında olacağı ve bunun için ihtilala destek olmaları 
istenmekteydi9. Bu doğrultuda Lenin’in meşhur deklarasyonu ve milletle-
rin kaderlerini bizzat kendilerinin tayin etme hakkı sloganı ile Türk Milli-
yetçilerinin Çarlık Rusya’sından kurtulma istek ve arzuları, onların ko-
münistlerle birlikte olmalarına yol açmıştır. Nitekim Sultan Galiyev de 
“Ben Bolşevizm’e halkıma olan büyük sevgimin itmesi ile geldim” diyordu10. 

Sultan Galiyev liderliğinde Türk topluluklarının önderleri de bu fikri 
desteklemiş ancak Bolşevikler ülkede hâkimiyetlerini sağlamlaştırınca, 
bütün işbirlikçilerini zaman içinde yok etmişlerdir. Sultan Galiyev, Türk 
halklarının federal, sosyalist bir Turan devleti altında birleşmeleri gerek-
tiğini ileri sürmekteydi. Ancak Galiyev ve arkadaşları bu amaçlarına 
ulaşmalarına imkân verilmeyerek çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Gali-
yev’ci hareketin tasfiyesi adıyla andığımız bu hareketler 1929 yılında Ga-
liyev’in ikinci kez tutuklanmasıyla başlayıp 1940’lara kadar devam et-
miştir. Bu dönemden sonra Sovyet Rusya’da Galiyevcilik sona ermiştir. 
Bu dönemde Sultan Galiyev’in yanı sıra Neriman Nerimanov, Ahmet 
Baytursun, Turar Rıskulov, Feyzullah Hocayev, Törekul Aytmatov, Zeki 
                                                           
8 Mehmet Saray, Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey, Ankara, 1987, s. 58. 
9 Hayit, SSCB’deki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, s. 194. 
10 Alexandre Beningsen-Chantal L. Quelquejay, Sultan Galiyev, Üçüncü Dünyacı Devrimin 
Babası, İstanbul, Sosyalist Yayınları, 1995, s. 328. 
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Velidi Togan ve Kasım Tınıstanov gibi önemli isimler öldürülmüşler veya 
ülke dışına kaçmak zorunda bırakılmışlardır11. 

Bilindiği üzere, 1917 devrimleriyle Çarlık Rusya’sının sona ermesi, 
Türkistan halkları için kendi devletlerini kurma yolunda önemli bir fırsat 
olmuştu. Bu yolda kısmen başarı elde edildi. Kazak Alas Orda, Başkurt 
ve Türkistan Muhtar Hükümetleri tesis edildi. Ancak, bu Hükümetler 
çalışmalarını birbirinden bağımsız ve koordinasyonsuz yürüttü. Dolayı-
sıyla, güçlü Bolşevik kuvvetlerinin bu yönetimleri ele geçirmesi zor olma-
dı. Ancak Hükümetleri dağıtıldıktan sonra, Türkistan liderleri birlikte 
hareket etmenin gerekliliğini kavradılar. Eylül 1918’de Alas Orda lideri 
Alihan Bokeyhanov, Türkistan Hükümeti Başkanı Mustafa Çokay ve 
Başkurt Hükümeti Başkanı Zeki Velidi (Togan), Orenburg şehrinde bir 
araya gelerek “Rusya Güneydoğu Müslüman Ülkeleri Birliği”ni kurmayı 
kararlaştırdılar. Ancak, bu konuda geç kalmışlardı. Rusya’nın büyük bir 
bölümünde kontrolü ellerine almış bulunan Bolşevikler, bu birleşik hü-
kümetin çalışmasına fırsat vermedi. Ancak bu oluşum, başarısız olsa da 
ilk Türkistan Birliği fikri olarak tarihe geçti. Bu fikir SSCB dışında Mus-
tafa Çokay tarafından canlı tutuldu. 1921-1941 yıllarında Avrupa’da ya-
şayan Çokay, Orta Asya’nın Sovyet hakimiyetinden ancak Türkistan Bir-
liği çatısı altında birleşerek kurtulabileceğini ve bağımsızlığını devam et-
tirebileceğini yılmadan savundu. 

Diğer taraftan Türkistan’ın güney bölgelerinde Enver Paşa önderliğin-
de Basmacılık Olayı gibi bağımsızlık girişimleri olmuşsa da Sovyet Rus-
ya’nın gün geçtikçe güçlenmesiyle beraber bu girişimler sonuç verme-
miştir. Basmacılık olayına da kısaca değinecek olursak; bu isim 1918 yı-
lında Muhtar Türkistan Cumhuriyeti’nin Sovyet Ruslar tarafından lağve-
dilmesiyle beraber İsmail Gaspıralı’nın Usul-ü Cedid okullarından me-
zun bir grup milliyetçinin “Milli Mücadele”yi başlatmasına Ruslar tarafın-
dan verilen isimdir. “Asiler, başkaldıranlar” anlamına gelen bu terim ta-
rih literatürüne girmiş ve bugüne kadar bu isim ile anıla gelmiştir. Enver 
Paşa 1922 Ağustos’una kadar büyük bir mücadele vermiş, ancak gerekli 
yardımı alamadığı için arkadaşları ile beraber şehit edilmiştir. Daha son-
ra cenazesi öldüğü yere defnedilmiş, fakat Türkistan Türkleri tarafından 
sık ziyaret edildiği ve evliya mertebesine çıkarıldığı için Türkiye’ye iade 
edilerek İstanbul’a taşınmıştır12. 

Dünyanın ikinci süper gücü olan Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından bağımsızlığına kavuşan yeni cumhuriyetler, yıllardır yaşadıkla-
rı güdümlü yapıdan birdenbire tam bağımsız bir yapıya kavuşmanın şo-
kunu yaşadılar. Uzun süreden beri Moskova’nın direktifleriyle yönetilen 
bu cumhuriyetler ekonomik ve sosyal açıdan birbirine ve Rusya’ya ba-
                                                           
11 Halit Kakınç, Sultan Galiyev ve Milli Komünizm, İstanbul, Bulut Yayınevi, 1991, s. 72. 
12 Oğuz Şaban Duman, Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev, İstanbul, 1999, s. 141. 
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ğımlı bir hale getirildiğinden bağımsızlıktan sonra ekonomik ve sosyal 
açıdan birtakım sorunlara maruz kalmışlardır. Diğer taraftan yıllardır 
sosyalist sistem tarafından kumanda edilen söz konusu ülkeler, kendile-
rine özgüvenleri kalmadıkları için bizzat kendi istekleriyle hiç olmazsa 
belli bir süre Rusya tarafından yönlendirilmek istemişlerdir. Bu nedenle 
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının hemen ardından eski Sov-
yet Cumhuriyetleri bir araya gelerek alelacele bir şekilde Bağımsız Dev-
letler Topluluğu’nu (BDT) kurmuşlardır. Rusya başlangıçta BDT’ye bü-
yük ümit bağlamış olmasına rağmen; bu örgüt, hiçbir zaman Sovyetlerin 
çöküşü ile oluşan jeopolitik boşluğu doldurmayı başaramadı ve geçen 
süre içerisinde kendisinden beklenen neticeleri vermekten çok uzak bir 
görüntü sergiledi. Dolayısıyla eski Sovyet Cumhuriyeti ülkeleri sürekli 
bu boşluğu doldurmaya çalışmışlardır. Bu nedenle söz konusu coğrafya-
da bölgesel birliklerin oluşumuna ilişkin çok sayıda girişimde bulunul-
muş; ancak bu çabaların ürünü olarak imzalanan protokollerin çoğu et-
kin şekilde uygulanma imkânı bulamamıştır. 

Bu bağlamda Türkistan coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetleri de ba-
ğımsızlıklarını elde etmelerinin ardından kendi aralarında işbirliği yolla-
rını aramışlar ve birtakım anlaşmalar imzalamışlardır. İlk olarak 12 Ara-
lık 1991’de Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta toplanan Türkistan 
Cumhuriyetlerinin liderleri Bağımsız Devletler Topluluğu’na eşit üye ola-
rak işlem görme şartıyla katılma kararı almışlardır. Bu arada Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev Avrupa Birliği’ni örnek göstererek Türkis-
tan Birliği’ni teklif etmiştir13. Bu düşünce ilk olarak Nazarbayev tarafın-
dan ortaya atılmıyordu. Nazarbayev daha Kazakistan Komünist Partisi 
Birinci Sekreteriyken 23 Temmuz 1990’da Türkistan Cumhuriyetlerinin 
liderlerini Almatı’ya davet etmiş ve yapılan toplantıda kültürel, bilimsel 
ve ekolojik konular ele alınmıştır14. Daha sonra Türk Cumhuriyetleri li-
derleri Nisan 1992’de Bişkek’teki toplantılarında yeniden Türkistan Birli-
ği konusunu gündeme getirmişlerdir15. Ocak 1993’te bu kez Taşkent’te 
yapılan bir toplantıda önemli kararlar alınmış, Türkistan Ortak Pazarı 
kurulmuştur. Avrupa Birliği modelini benimseyen liderler, ülkelerarası 
mal dolaşımının serbest bırakılması, ithalata konulan vergilerin standar-
dizasyonu, birlik bünyesinde gümrük ve vergi tarifelerinin kaldırılması 
ve ortak para birimine geçilmesini kararlaştırmışlardır16. Bu arada Türk-
                                                           
13 John Anderson, The International Politics of Central Asia, Oxford, Manchester Uni. Pres, 
1997, s. 198. 
14 Zharmukhamed Zardykhan, “Kazakhstan and Central Asia: Regional Perspectives”, Cent-
ral Asian Survey, Vol: 21, No: 2, June 2002, s. 168. 
15 Martha Brill Olcott, Anders Aslund and Sherman W. Garnett; Getting It Wrong: Regional 
Cooperation and the Commonwealth of Independent States, (Washington DC: Carnegie En-
dowment for International Peace), 1999, s. 159. 
16 Martha Brill Olcott, Central Asia’s New States: Independence, Foreign Policy and Regional 
Security, (Washington DC : United States Institute of Peace Press), 1997, s. 55. 
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menistan’ın tarafsızlık siyasetini sürdürmesi, Tacikistan’ın Rusya’nın da 
etkisiyle iç savaşa sürüklenmesi, Ocak 1994’te Kazakistan ve Özbekistan 
Devlet Başkanlarını ikili işbirliği girişimlerine sevk etmiştir. Bu doğrultu-
da 30 Nisan 1994’te Özbek-Kazak işbirliğine Kırgızistan da katılmış, bu 
anlaşmalara göre gümrük kontrol noktalarının kaldırılması, ortak eko-
nomik alanın kurulması ve her üç ülkenin vatandaşlarının birbirlerinin 
sınırlarından serbestçe geçmeleri kararlaştırılmıştır17. Türk Cumhuriyet-
leri liderlerinin önemli toplantılarından biri yine Taşkent’te Mart 1998’de 
yapılmıştır. Bu toplantıda Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan arasın-
daki ekonomik işbirliğine Tacikistan’ın katılması kabul edilmiştir. Bu iş-
birliğine Türkmenistan’ın da uygun bir zamanda katılmasının ise mem-
nuniyetle karşılanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca bölgesel ekonomik enteg-
rasyon sürecini hızlandırmak için Türkistan Cumhuriyetlerinin ulusal 
yasa ve mevzuatlarının birbirlerine yakınlaştırılması konusunda çalış-
malar yürütülmesi karara bağlanmıştır18. 

Ancak tüm bu çabalara rağmen Türkistan Birliği konusunda kayda 
değer bir ilerleme kaydedilmemiş ve alınan kararlar uygulamaya geçirile-
memiştir. Tek pazar olmayı sağlayacak işgücü, mal ve hizmetlerin ser-
best dolaşıma girmesi mümkün olmamıştır. Tabi bu oluşumu yavaşlatan 
en önemli etkenlerden biri de birliğin eş lokomotifi olan Kazakistan ve 
Özbekistan’ın bu süreçte ABD ve Batılı ülkelerle kurdukları güçlü ticari 
ilişkiler olmuştur. Bir anda yüzünü Batıya çeviren bu ülkeler yepyeni bir 
dünyayla karşılaşmış ve bu dünyanın cazibesine kapılmışlardır. Yeni 
müttefikleriyle ticari ve siyasi ilişkilerini güçlendirmeye çalışırken Ortalık 
Asya birliğine pek de gereksinim duymamışlardır. Ancak, ABD’nin Afga-
nistan ve Irak’a yaptığı askeri müdahale ve arkasından eski Sovyet coğ-
rafyasında başlattığı kadife devrimler Türkistan’daki Türk Cumhuriyetle-
rinin liderlerini oldukça tedirgin etmiştir19. Kırgızistan’da gerçekleşen si-
vil hareket ise bu tedirginliği daha da artırdı. “Bu, zincirin ilk halkası mı? 
Arkasından hangi halka gelecek?” diye sorular sorulmaya başlandı. Ne-
redeyse tüm cumhuriyetlerde huzursuzluk yüz göstermeye başladı. Bu 
durum karşısında ABD ve batılı dostlarından bekledikleri desteği görme-
dikleri için hayal kırıklığına uğrayan liderler yeniden “Ortalık Asya Birli-
ği” düşüncesini gündeme getirdiler. 

Bu konjonktürden yararlanan “Ortalık Asya Birliği” düşüncesinin mi-
marı Nursultan Nazarbayev 18 Şubat 2005 tarihinde parlamentoda yap-
                                                           
17 Tayyar Arı, “Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve İşbirliği Girişimleri”, Prof. Dr. Fahir Armaoğ-
lu’na Armağan, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008, s. 451; Zardykhan, a.g.e., 169. 
18 Salih Aynural ve Abdulkayyum Kesici, “Batı Türkistan Cumhuriyetler Birliği”, Kırgız Cum-
huriyeti Kommersiyalık Enstitüsü, Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s. 45. 
19 Ferhat Pirinççi, “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Asya Politikası: Beklentiler ve 
Gerçeklikler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Mart 2008, Cilt: 
63, Sayı 1, s. 224. 
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tığı ve Kazakistan televizyon kanalları tarafından naklen yayınlanan ulu-
sa sesleniş konuşmasında şöyle diyordu: 

“15’inci yüzyılın sonlarına kadar Orta Asya dünya ekonomisinde önemli 

bir bölgeydi. Bizim bölgemiz Doğu ve Batıyı birbirine bağlıyordu. Çeşitli 

halklar ulusal sınıflara bölünmemişti. İpek yolunun gerilemesi neticesinde 

Orta Asya’da taşraya dönüştü. Bağımsızlığımızın kazanılmasıyla bölgemiz 

500 yıl aradan sonra ilk defa dünya ekonomisi için önemli bir bölge hâline 

gelmektedir. Biz transit koridor olma konumumuzu pekiştirmekteyiz, dünya 

piyasalarına değerli ürünler olan petrol, doğal gaz, çeşitli madenler ve tarım 

ürünleri sağlamaktayız. Tarihî İpek Yolu güzergâhları üzerinden geçecek 

olan 21. yüzyılın petrol ve doğal gaz boru hatlarının, kara ve demiryollarının 

‘çevre çizgileri’ artık görünmektedir. 

Asya Kaplanları ve AB’nin başarılı olmalarının sebepleri ortada gözümü-

zün önündedir. Diğer taraftan, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığına 

kavuşan ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ve çekişmelere şahit oluyoruz. 

Global ekonomide büyük piyasalar önem taşımaktadır. Ayrıca biz büyük 

güçlerin bölgemizde ekonomik üstünlük için açıkça rekabet ettiklerine de şa-

hit olmaktayız. Söz konusu küresel jeo-ekonomik mesele karşısında bizim 

doğru konuma sahip olmamız önemlidir. 

Bizim önümüzde şöyle seçenekler var: Ya dünya ekonomisinin sonsuza 

dek ham madde sağlayıcısı kalmak, yeni bir imparatorluk beklemek; ya da 

Ortalık Asya bölgesinin somut entegrasyon sürecini başlatmaya gitmektir. 

Ben son seçeneği teklif ediyorum. 

Bizim ileri entegrasyonumuz istikrar, bölgenin aktif ilerlemesi, ekonomik 

ve askerî-siyasî bağımsızlık istikametinde olan yolumuzdur. Ancak bu du-

rumda bölgemiz dünyada saygın bir konum elde edebilecektir. Ancak bu şe-

kilde biz kendi güvenliğimizi temin edebiliriz, köktencilik ve terörizmle etkin 

bir şekilde mücadele edebiliriz. 

Ortalık Asya Devletler Birliği’ni kurmayı teklif ediyorum. Kazakistan, Öz-

bekistan ve Kırgızistan arasında yapılan ‘Ebedî Dostluk Antlaşması’ böyle 

bir örgütün sağlam temeli olabilir. Bölgemizin başka ülkelerini saymıyor de-

ğilim. 

Bizim ekonomik çıkarlarımız, tarihî-kültürel köklerimiz, dilimiz, dinimiz, 

ekolojik sorunlarımız, dış tehditlerimiz ortaktır. AB mimarları böyle müşterek 

noktaları sadece hayal edebilirdi. 

Ancak bu durumda biz, hepimizi bir, tek vücut olarak gören ulu cedleri-

mize, atalarımıza lâyık olabiliriz. Önce Çarlık idaresi, daha sonra Stalin’in 

politikası bu birlikten korktu ve bölgemizi idarî-millî kesimlere parçaladı. İz-

lenen politika ‘Parçala-Yönet !’ idi. Artık şimdi bizim tarafımızdan eşit hakla-

ra sahip bölge halklarının gelecek nesillerine zaruri olan yeni bir istikamet 

göstermenin zamanı geldi.” 
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından gerekçeleriyle bir-
likte veciz bir şekilde dile getirilen Ortalık Asya Birliği düşüncesi aynı za-
manda Türk Cumhuriyetleri için kalkınma ve istikrarın reçetesini sun-
maktadır. Zira bu ülkeler SSCB döneminde olduğu gibi ya emperyalist 
güçlere ham madde sağlayan, istikrarsız ve yoksul ülkeler olacak ya da 
bir araya gelip güçlü siyasî, ekonomik ve askerî bir birlik oluşturarak sa-
hip oldukları kaynakları ihtiyaç sahiplerine eşit ve dengeli şartlar altında 
sunan ve aynı zamanda sanayileşme yolunda ilerleyen ülkeler olacaklar-
dır. Aynı zamanda böyle bir birlik hem Rusya Federasyonu ve Çin ile 
dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilecek ve hem de ABD’nin bölgede hâki-
miyet kurma çabasına daha güçlü bir şekilde direnebilecektir. Diğer ta-
raftan Nazarbayev’in vurguladığı ortak noktalar arasında yer alan tarihi-
kültürel kökler, dil ve din ortaklığı üzerinde durulması gereken konular-
dır. Nihai hedef olarak belirlenen birlik oluşturulamazsa bile bu ortak 
değerlerin geliştirilmesi söz konusu ülkeleri aşiret/klan zihniyetinden 
kurtarıp, tüm Türk boylarını bir çatı altında tutacak üst bir kimlik ve bu 
kimliğe dayalı bir millet şuurunun oluşmasına zemin hazırlayabilecektir. 

Nazarbayev’in beyanatının ardından Kazakistan Dışişleri Bakanı Ka-
simcomart Tokayev bu konuyla ilgili olarak 25 Şubat 2005 tarihinde Ay-
kin gazetesinde yaptığı açıklamada;  

“Nazarbayev’in teklifi Orta Asya’da ülkelerinin bir devlet çatısı altın-

da birleşmesini öngörmemektedir. Orta Asya ülkeleri birliğinin ger-

çekleşmesiyle, bölge ülkeleri yakın gelecekte birtakım stratejik ka-

zançlar elde edebilirler. Örneğin, milli çıkarlarına dayalı olarak iç ve 

dış politikalarını etkili icra edebilecekleri imkânlara sahip olabilirler; 

rekabet ve imkânları arttıran ek araçları ortaya çıkarabilirler, ülkele-

rinin iç ekonomik gelişmesi için uygun dış şartları oluşturabilirler. 

Orta Asya pazarı geniştir. Yaklaşık 50 milyon halkı mevcuttur. Her 

ülkenin ekonomisi kendine has bir biçimde gelişir. Bazıları hızlı, bazı-

ları da yavaş. Ancak, komşu ülkelerin değişik şartlar altında yaşa-

ması, onların birbirlerine yakınlaşmasına hizmet etmez. Hatta aksi-

ne, ters etki bile yapabilir” 

diyerek liderlerinin arkasında olduklarının mesajını verdi. 
Kazakistan’ın bu atağı Özbekistan ve Kırgızistan tarafından sıcak kar-

şılanırken, Tacikistan bu girişime daha temkinli yaklaştı. Türkmenistan 
ise tüm diğer oluşumlar gibi tarafsızlık politikasını öne sürerek bu olu-
şuma da mesafeli durmayı tercih etti. Bu girişim Türkiye’de de yankı 
buldu. 21 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da TÜBİTAK Feza Gürsoy konfe-
rans salonunda birçok ülkenin büyükelçilerinin iştirakiyle “Orta Asya’da 
Bütünleşme Stratejileri Çerçevesinde Kazakistan’ın Yeni Yaklaşımı: Orta 
Asya Devletler Birliği” konulu bir panel düzenlendi. Böylece unutulmaya 
bırakılmış Ortalık Asya Birliği yeniden gün yüzüne çıktı. Daha sonra 
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Rus, Batılı ve Orta Asyalı bilim adamlarının katılımıyla Tacikistan’ın Ho-
cent şehrinde düzenlenen “Ortalık Asya Birliği ve Entegrasyonu: Karşılaş-
tırmalı Analiz ve Perspektifler” konulu konferansta bu birliğin sağlanma-
sının gerekliliği ve doğuracağı sonuçlar konusunda akademik çalışmalar 
ortaya konuldu. 

4. Ortalık Asya Birliğinin Önündeki Engeller 

Bazı kesimlerce Orta Asya’yı Rusya ve Çin’den uzaklaştırılarak Batı’ya 
yaklaştırmaya yönelik olarak da algılanan “Ortalık Asya Birliği”nin önün-
deki engelleri iç ve dış olmak üzere iki grup altında toplayabiliriz. Ortalık 
Asya Birliği çabalarına karşı özellikle Rusya, Çin ve ABD gibi güçlü mer-
kezlerin bu bölge üzerindeki politikaları Türk Cumhuriyetlerinin siyasi 
ve ekonomik entegrasyonunda göz ardı edilmemesi gereken en önemli 
husustur20. İç engelleri ise milli kimlik sorunu, bazı Türkistan ülkeleri-
nin tavrı ve sosyo-ekonomik sorunlar şeklinde ele almaya çalışacağız. 

4.1. Dış Engeller 

4.1.1. Rusya Faktörü 

Bilindiği üzere Türkistan 19. yüzyılda Rusya, Çin ve İngiltere’nin sö-
mürgeci politikaları ve kendi aralarındaki gerek açık gerek gizli anlaşma 
ve uzlaşmaları sonucu üç ayrı bölgeye (Doğu Türkistan, Güney Türkis-
tan ve Batı Türkistan) parçalanmıştı21. Çarlık döneminden beri Türkis-
tan birliğini parçalamayı temel politika olarak belirleyen Rusya bugün de 
Ortalık Asya Birliği konusunda olumsuz bir tavır sergilemektedir. Arka 
bahçesi olarak gördüğü Orta Asya’da kendisinden bağımsız bir oluşuma 
sıcak bakmamaktadır. Nursultan Nazarbayev’in de ifade ettiği gibi “Önce 
Çarlık idaresi, daha sonra Stalin’in politikası bu birlikten korktu ve bölge-
mizi idarî-millî kesimlere parçaladı. İzlenen politika ‘Parçala-Yönet !’ idi”. 
Dolayısıyla Orta Asya’daki çıkar alanını korumak isteyen Rusya, “yakın 
çevresi” olarak gördüğü Orta Asya’da kendisini dışlayacak yeni bir olu-
şumu ve güçlü bir entegrasyonu görmek istememektedir. Rusya böyle 
bir oluşuma soğuk bakmasına rağmen bu tür gelişmelerin dışında da 
kalmak istememektedir. Ancak böyle bir oluşumun Rusya’nın bölgedeki 
etkisini ve çıkarlarını olumsuz etkileyebileceği Rus politikacıları tarafın-
dan sıkça dile getirilmektedir. Dolayısıyla, bölgede denge faktörü olarak 
görünen ve enerji kartını elinde bulunduran Rusya’nın desteklemediği 
bir oluşumun başarıya ulaşma şansı pek görülmemektedir. 

Bir kara ülkesi olan Rusya, kuruluşundan bu yana sürekli olarak sı-
nırlarını genişletmek ve kendisine açık kapı sağlayabilecek denizlere ula-
                                                           
20 M.M. Euezov, “Ortalık Aziyadagı Aumaktık İntegraçıyanın Keleşekteri”, Mejdunarodnıy 
Jurnal Obşestvennıh İssledovaniy (Almatı-Kazakistan), 2006, s. 79. 
21 Abdurrahim Polat, “Türkistan: Bugünkü Gerçekler”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 15 (Ma-
yıs-Haziran, 1997), s. 995. 
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şabilmek ihtiyacını hissetmiştir. Bu yayılmacılık anlayışı Rusya’nın 18. 
yüzyılın başlarında sınırlarını Baltık Denizi’ne kadar genişletmesini sağ-
lamıştır. 1721 yılında ise imparatorluğunu ilan eden Rusya bir kıta dev-
leti haline dönüşmüştür. Kıta devleti olmanın doğal bir sonucu olarak 
Rusya bu tarihten itibaren dış politikasını, kıtaya en yakın bölgeleri de-
netimi altında tutabilecek bir strateji izlemek üzerine bina etmiştir. Bu-
na göre Rusya kendi güvenliğini dört ana bölgeye nüfuz edebilme gücüy-
le eşdeğer tutmuştur. Bu bölgeler Balkanlar, Baltık Ülkeleri, Kafkaslar 
ve Orta Asya’dır22. 

Türkistan ve Kafkasya, stratejik hinterlant olarak Rusya’ya yönelebi-
lecek olası tehditlere karşı doğal bir tampon bölge konumunda olmasının 
yanı sıra, bölgenin sahip olduğu yüksek rezervli doğal kaynaklar ve Rus-
ya’nın bölgedeki ekonomik çıkarları, söz konusu bölgeleri Rusya açısın-
dan vazgeçilmez kılmaktadır23. Özellikle Kafkasya, Orta Asya’nın kapısı 
ve Rusya’nın kendisine büyük rakip olarak gördüğü İran ve Türkiye’nin 
kesişme noktası olması itibariyle son derece önemlidir. Bu nedenler, 
Rusya’nın bu bölgeyi kendi nüfuz alanı haline getirmek için gösterdiği 
çabayı açıklamak için yeterlidir. Aslında bölge üzerindeki hedeflerinden 
tarihin hiçbir döneminde vazgeçmeyen Rusya, bugün de aynı hedefleri 
gözetlemektedir. 

Gerçi SSCB’nin yıkılmasının ardından Rusya Federasyonu’nun ilk 
Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in dış politikasının temel eksenine Batı 
oturttuğu için Türkistan ile olan ilişkilere pek ağırlık vermemiştir. Bu 
nedenle Türkistan Moskova’nın dış politikasında önemli bir yer edineme-
miştir. Ancak, Vladimir Putin’in devlet başkanı seçilmesiyle birlikte Rus-
ya Federasyonu nezdinde yeniden “yakın çevre” politikası önem kazan-
mıştır. Bu politikanın doğal sonucu olarak, Moskova’nın dış politikasın-
da Orta Asya ülkelerinin de dahil olduğu BDT coğrafyasına daha fazla 
önem verilmeye başlanılmıştır. Özellikle ikinci dönem başkanlığı esna-
sında Putin Orta Asya ülkelerine yönelik daha aktif bir politika izlemeye 
başlamıştır. 

Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da meydana gelen devrimler, Tür-
kistan ülkelerinin rejim değişikliği istemeyen liderlerinin ABD değil de, 
Rusya etrafında toplanması için zemin hazırlamış ve bu bölgedeki politik 
ivmesini hızlandıran Rusya, Özbekistan’ın ABD üslerine hayır demesiyle 
bölgedeki otoritesini daha da güçlendirmiştir. Rusya Türkistan bölgesini 
Yakın Çevre politikasının bir parçası ve Sovyet sonrası düzenin doğal bir 
coğrafi uzantısı olarak düşündüğü için herhangi bir devlet ya da oluşu-
mun Türkistan Cumhuriyetleri üzerinde egemenlik kurmasına hatta et-
                                                           
22 Oya Akgönenç Mughissuddin, “Rusya/Ortodokslar”, Yeni Türkiye (Türk Dış Politikası, 
Özel Sayısı), Sayı 3 (Mart-Nisan 1995), s. 446. 
23 Pirinççi, “a.g.m.”, s. 228. 

187



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14 

kisini artırmasına dahi karşı çıkmakta ve bu nedenle de bölgede kendi 
etkinliğini artırmanın yollarını aramaktadır. 

4.1.2. Çin Faktörü 

Türk Cumhuriyetleri ile tarihsel ilişki içinde olan önemli bir güç de 
Çin’dir. Eski Sovyetler Birliği döneminde bölge ile ilişkisi Moskova’ya 
bağlı olan Çin, bu ülke ile olan rekabeti sebebiyle bölgeye pek fazla girme 
imkânına sahip değildi. Ancak, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 
Çin’in bölgeye olan ilgisi artmıştır24. SSCB’nin dağılmasından sonra 
1997 yılında petrol alanında yaptığı yatırımlarla Orta Asya’ya giren Çin, 
her şeyden önceyi ABD’yi bölgede jeopolitik bir rakip olarak görmektedir. 
Çin’in Türkistan politikası, daha geniş stratejik yaklaşım içinde, ABD’ye 
karşı çok kutuplu dünyanın yaratılması çabasıdır. Çin’in bölgeye yönelik 
politikasının iki temel nedeni ve iki ayağı vardır. Çin politikalarının ne-
denlerinden ilki bölgedeki milliyetçi akımların uyanmaması iken ikincisi 
ABD’nin bölgeden mümkün oldukça uzak tutulmasıdır. Nitekim, milli-
yetçi hükümetlerin Orta Asya’da iktidara gelmesi, Çin tarafından bu yö-
netimlerin Çin’deki Uygur Türklerini destekleyecekleri kaygısını doğur-
maktadır25. Ayrıca Çin, ABD’nin bölgeye girmesiyle kendini daha da çev-
relenmiş hissetmekte ve manevra alanının daraldığını düşünmektedir. 
Çin, bölgeye yönelik dış politikasında bu kaygılarını gidermek için siya-
sal açıdan Rusya ve bölge ülkeleriyle örgütlenmelere girişmekte ve diya-
loglar geliştirmektedir. Ayrıca ekonomik ayakta da bölgeye olan yatırım-
larını artırmakta ve aynı zamanda enerji bağımlılığını aşmaya çalışmak-
tadır26. Dolayısıyla Çin, bölgeye daha rahat nüfuz etmek için karşısında 
kendisinin dışlandığı yeni bir birlik görmek istememektedir. Bu nedenle 
Orta Asya’da kurulacak bir farklı bir birlikle muhatap olmak yerine iliş-
kilerini ya Şangay mekanizmasıyla yürütmek istemekte ya da bölge dev-
letleriyle ikili anlaşma arayışlarına girmektedir. Zira, burada oluşacak 
bir birliğin Doğu Türkistan’a da yansıması olabilir. Bu da Çin için yeni 
bir problem oluşturacaktır. Bununla birlikte Çin, daha çok batı sınırları-
nın güvenliği ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi bağlamında 
bu tür bir birliğe karşı “ihtiyatlı ve iyimser” bir tutum sergilediği görünü-
mü vermektedir. 

4.1.3. ABD Faktörü 

Soğuk savaş boyunca olduğu gibi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasını ta-
kip eden ilk yıllarda da Türkistan bölgesi ABD’nin dış politika öncelikleri 
                                                           
24 Yasmin Melet, “China’s political and economic relations with Kazakhstan and Kyrgyzs-
tan”, 17. Central Asian Survey, Volume: 17, Number: 2, June-1998, s. 229. 
25 Bülent Uğrasız, “Çin’in Hazar ve Orta Asya Bölgesine Yönelik Politikası”, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, 2002, s. 230-231. 
26 Pirinççi, “a.g.m.”, s. 230. 

188



MEHMET YÜCE / TÜRKİSTAN BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 15 

arasında yer almadı. 1990’ların sonuna kadar Irak’ın Kuveyt’i işgali, Or-
tadoğu Barış Süreci, Bosna ve Kosova olayları, Rusya’nın geleceği ve NA-
TO’nun yeniden yapılandırılması gibi gelişmelerle meşgul olan Washing-
ton, Türkistan bölgesine ikincil önem atfetmeye devam etti. Ancak, bir 
taraftan Rusya’nın 1993’te ilan ettiği “Yakın Çevre Doktrini”yle Orta As-
ya’daki etkinliğini tekrar artırma çabası içerisine girmesi, Avrupa Birliği’-
nin “Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru” (Transport Corridor Euro-
pe-Caucasus-Asia/TRACECA) ve “Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz 
Taşıma” (Intersate Oil and Gas Transport to Europe/INOGATE) projeleri-
ni geliştirmesi, Çin’in bölgede etkin olmaya başlaması, Türkiye’nin bekle-
nen etkinliği gösterememesi ve ABD merkezli petrol şirketlerinin bölgede 
artan çıkarları gibi faktörler 1990’ların ortalarından itibaren ABD’nin 
bölgeye ilgisini yavaş yavaş artırdı27. 

Bölgenin ABD için taşıdığı önemin giderek farkına varılmasına paralel 
olarak Temmuz 1999’da ABD Kongresi’nden geçen “İpek Yolu Strateji Ya-
sası” ABD’nin Türkistan ve Kafkasya’ya yönelik politikalarının ana hat-
ları açıkça ortaya koymaktaydı. Esas olarak ABD’nin ve Amerikalı giri-
şimcilerin bölgedeki ekonomik ve ticari çıkarlarının sağlanmasını kolay-
laştıracak bir eksen üzerine oturtulmuş olan İpek Yolu Strateji Yasası’-
nın gerekçesini oluşturan bölümde 7 nokta ön plana çıkarılmaktaydı. 
Buna göre;  

(I) Bir zamanlar Türkistan ve Güney Kafkasya’nın en önemli ekono-
mik hattı olan tarihi İpek Yolu, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan geç-
mekteydi; 

(II) İpek Yolu üzerindeki halkların birbirine bağımlılığı ve karşılıklı iş-
birliği yoluyla eski ekonomik ilişkilerini tekrar tesis etmeleri, egemenlik-
lerinin teminat altına alınması kadar, demokratik ve pazar reformlarının 
başarısı için de önemliydi; 

(III) Türkistan ve Güney Kafkasya ülkeleri arasında siyasi, ekonomik 
ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi bölgenin istikrara kavuşmasına 
da hizmet edecekti; 

(IV) Bölgede demokrasilerin ve serbest pazar ekonomilerinin gelişimi, 
uluslararası özel sektör yatırımcılarının bölgeye girişlerini teşvik edecek-
ti;  

(V) Bölgedeki Müslüman ülkeler, ABD ile yakın ittifak kurmak isteyen 
ve İsrail’le yoğun ticari ve diplomatik ilişkiler içinde bulunan laik yöne-
timlere sahip bulunmaktaydı; 

(VI) Bölgede, ABD’yi sorunlu Basra Körfezi’ne bağımlı olmaktan kur-
taracak çok değerli enerji kaynakları bulunmaktaydı; 
                                                           
27 İlhan Uzgel, “ABD’yle İlişkiler”, Türk Dış Politikası-II (1980-2001), Kurtuluş Savaşından 
Bugüne Olgular, Yorumlar, Belgeler (Editör: Baskın Oran), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, 
s. 278. 
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(VII) ABD dış politikası ve uluslararası yardımları bölge ülkelerinin 
ekonomik ve siyasal bağımsızlıklarının yanı sıra, demokrasi inşası, ser-
best pazar politikaları, insan hakları ve bölgesel ekonomik bütünleşme 
konularına da yoğunlaşmalıydı28. 

Bush’un ABD Başkanı seçilmesinden 11 Eylül 2001’e kadar geçen 
süre zarfında da ABD’nin bölgeye olan ilgisi esasen ekonomik temelli ol-
maya devam etti. ABD’nin bölgedeki çıkarlarının sadece ekonomik alanla 
sınırlı olmadığını ileri süren görüşlerde 2000 başından itibaren artış göz-
lendi. Jeopolitik açıdan bölgenin taşıdığı önemin vurgulandığı bu görüş-
lerde altı çizilen noktalar, ABD’nin bölgede Rusya, Çin ve Hindistan’ın 
etkisini dengeleyecek biçimde aktif bir politika izlemesi, bunu yapabil-
mek için de bölge ülkeleriyle çok boyutlu stratejik ilişkiler içine girmesiy-
di. Fakat, Rusya’da Vladimir Putin’in iktidara gelmesinden sonra Krem-
lin’in Orta Asya’da izlemeye başladığı ekonomik bağları sağlamlaştırmak-
tan, askerî varlığı artırmaya uzanan çok boyutlu politikalar, Çin’in Şan-
gay İşbirliği Örgütü yoluyla bölgede giderek artan ağırlığı gibi faktörler 
ABD’nin Türkistan bölgesine doğrudan müdahil olmasını engelledi. Bu-
nun yerine Washington aktif “bekle-gör” politikasına devam etti. 

11 Eylül 2001’de New York ve Washington D.C.’de gerçekleştirilen te-
rörist eylemler, bir yandan ABD’nin terörle mücadele söylemi altında 
dünyanın çeşitli bölgelerinde askerî operasyonlar yürütmesine imkân 
sağlarken, diğer yandan da ABD’nin birçok ülkeyle yakın işbirliği içine 
girmesine de yol açtı. Bu ülkeler arasında bazı Türkistan cumhuriyetleri 
de bulunmaktaydı. Bölgeye gelmeye “istekli” Amerikan birlikleri 2001 so-
nundan itibaren, insani bir operasyon veya tatbikat kapsamında değil, 
“terörle mücadele” söylemi altında Orta Asya’ya girmeye başladılar. Böy-
lece 1990’ların ikinci yarısından itibaren, bölgeye güçlü biçimde girebil-
menin yollarını arayan ABD, Orta Asya’ya yönelik askerî açılımını başlat-
mış oldu. Bu durum, Rusya’nın “geçici onayı” ve bölge ülkelerinin işbirli-
ğine yanaşmaları sayesinde kolaylıkla gerçekleştirildi. Peki, ABD’nin bu 
bölgedeki varlığı geçici midir? Hayır. 1997’de ortaya atılan “Yeni Ameri-
kan Yüzyılı” projesi (Project for A New American Century) etrafında küme-
lenen yeni muhafazakâr politikacılara göre, ABD’nin küresel hâkimiyeti-
ni güçlendirebilmesi ve bunu uzunca bir süre devam ettirebilmesi ancak 
Afganistan operasyonu öncesine kadar giremediği Türkistan coğrafyası-
na girmesiyle mümkün olabilir. Bu atılım, büyük enerji kaynakları nede-
niyle jeopolitik ve jeo-stratejik önemi 20. yüzyılın başına nazaran artan 
Türkistan coğrafyası denetleme imkânı sağlayacak, bu denetim de Mac-
kinder’in “merkez bölge” olarak isimlendirdiği Avrasya coğrafyasında söz 
sahibi olma imkânını yaratacaktır. Diğer taraftan da, Rusya, Çin ve Hin-
                                                           
28 Erhan Çağrı, “ABD’nin Orta Asya Politikası ve 11 Eylül Sonrası Yeni Açılımları”, 
stradigma.com; Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi (http://www.stradigma.com/turkce/ 
kasim2003/vizyon_sayi_10.pdf), Sayı: 9 (Ekim, 2003, Erişim: 15.02.2008), s. 7. 
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distan’ın birlikte hareket etme eğilimleri içine girdiği bir dönemde attığı 
bu adımla ABD, kendisine meydan okuyabilecek bir gücün Asya’da yük-
selmesini engelleyebilecektir. Brzezinski daha 1998’de “Avrasya bölgesi 
ABD için başlıca jeopolitik ödüldür” diyerek, bölgenin ABD açısından öne-
mini vurgulamaktaydı29. 

Rusya’nın bölgede güçlenmesini istemeyen ABD ve AB, Türkistan Bir-
liği fikrine destek veriyor gibi gözükmektedir. Ancak ABD’nin destek ver-
diği Türkistan Birliği, Nazarbayev’in ileri sürdüğü birlikten farklıdır. Böl-
geyi Rus etkisi altından çıkarmak ve bölgenin zengin kaynaklarını “Rus 
Vetosu”na maruz kalmadan çeşitli güzergâhları kullanarak taşımak iste-
yen ABD yetkilileri, Orta Asya’yı Güney Asya projesine dâhil ederek Orta 
Asya’nın zengin kaynaklarını Güney Asya ülkelerinin büyüyen ekonomi-
lerine hammadde sağlayıcısı şeklinde kullanması sonucunu doğuracak 
bir entegrasyonu desteklemektedirler. Güney Asya’nın enerji ihtiyacını 
karşılamak için Türkistan ile bütünleşmesi İran’ı ve Rusya’yı bir nevi 
izole etmek anlamına gelmektedir. 

Diğer taraftan, Yeni Amerikan Yüzyılı projesi kapsamında yürütülen 
politikalara göre ABD’nin egemenliğinde olması gereken Türkistan coğ-
rafyasında oluşabilecek bir entegrasyon, ABD’nin bu bölgedeki çıkarları-
na zarar verebilecektir. Bu nedenle ABD, hali hazırda ileri sürülen birlik 
yerine kendisi çıkarlarına uygun “Büyük Orta Asya Projesi” adı verdiği 
bir entegrasyonu desteklemektedir. 

Büyük Orta Asya Projesi olarak adlandırılan yeni plan, ilk defa ABD 
Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Güney Asya Bürosu sorumlusu Richard 
Boucher’ın 26 Nisan 2006 tarihli konuşmasında telaffuz edilmiştir. Pro-
je, genel anlamda Afganistan’ın konumunu kuvvetlendirmeyi, Orta ve 
Güney Asya arasında yeni bağlantılar kurmayı ve bölge insanları arasın-
daki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemektedir. 1-2 Nisan 2006’da Afganis-
tan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen “Büyük Orta Asya’da İşbirliği, Ti-
caret ve Kalkınma” konulu konferansta, Kazakistan, Kırgızistan, Özbe-
kistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın yanı sıra Afganistan’ın da dahil ol-
duğu Türkistan ile Güney Asya’nın liderleri olarak gösterilen Pakistan ve 
Hindistan arasında bir bütünleşme sağlanmasının yolları tartışılmıştır. 
ABD için Orta ve Güney Asya bütünleşmesi Büyük Orta Asya Projesi açı-
sından çok önemlidir. Konferansta konuşma yapan Boucher Büyük Orta 
Asya Projesi ile şu açıklamaları yapmıştır:  

“Birtakım stratejik ve tarihi nedenlerle Orta Asya Bölgesi herkes için 

önemlidir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu bölge ile ilgili çeşitli 

tanımlamalar yapıldı. Eski Sovyetler Birliği üyesi ülkeler, Bağımsız 

Devletler Topluluğu veya Yeni Bağımsız Devletler gibi. Ama şimdi bu 
                                                           
29 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası: Amerika’nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun 
Stratejik Gereklilikleri (Çev.: Y. Türedi), İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 51. 
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bölge için, güney dostlarıyla birlikte durabileceği sağlam bir yer bul-

duk ve bu bölge kimsenin eskisi değil ve kimseye de bağımlı olmaya-

caktır. Bölge, kendinden menkul, stratejik bir bölge olacaktır” 

(http://www.azsam.org/modules.php?name=News&file=article&sid=139). 

4.2. İç Engeller 

4.2.1. Milli Kimlik Sorunu 

Ortalık Asya Birliği’nin oluşumuna olumsuz etki yaratacak iç faktör-
lerin başında milli kimlik sorunu yer alır. Sovyetler Birliği’nin dağılması 
ve yeni bağımsız devletlerin kurulması, bağımsız gelişmenin ideolojik ge-
rekçesi olarak kimlik oluşumunu daha hassas duruma getirmiştir30. Si-
yasi bağımsızlık, bir dayanak olarak görünen ulusun kendine özgü bilin-
cinin Sovyet ideolojik etkisinden bağımsız, tarihi ve kültürel açıdan ya-
yılmasını gerektirmekteydi. Ulusal devlet adamlarının yeni devlet siste-
minin ve birliğin simgesi haline getirilmesi söz konusu sistemin sağlam-
laşmasına ve Sovyet mirasından vazgeçilmesine yardımcı olacaktı. Bölge 
ülkelerinin hepsinde şehirlerin, idari bölgelerin, sokakların meydanların 
isimleri ulusal devlet adamlarının adları ile değiştirildi. Tüm ülkelerde 
“Kazaklaşma”, “Özbekleşme”, “Kırgızlaşma” vb. şekilde ortaya çıkan ulu-
sal özgünlük düşüncesi hâkim olmuş, tarih, geçmişe yeni yorum getire-
rek yeniden yazılmıştır. Öğretim sisteminin ana dile geçmesi ve devlet di-
linin yayılması gibi konular yeni boyut kazanmıştır. Bu yönde en büyük 
adımı Özbekistan attı: 1997’de ülke Kiril alfabesinden Latin alfabesine 
geçti. Özbekistan’da Emir Timur’un, Kırgızistan’da Manas’ın, Kazakis-
tan’ın kilit rolü olan Avrasyacılık teorisi ile Kazakistan’da çeşitli batırla-
rın ve Türkmenistan’da Niyazov’un idolleştirilmesi gibi süreçler yaşan-
mış31 ve bu süreç hala sürmektedir. Dolayısıyla bu ülkeler milli kimlik 
oluşturma çabaları üzerinde yoğunlaşırken, milli kimliklerin daha az iş-
lev sahip olduğu entegrasyon hareketlerine samimiyetle yaklaşmaları 
pek mümkün görülmemektedir. Bu nedenle bağımsızlıktan bu yana baş-
layan uluslaşma süreci olgunluğa erişmeden başlatılacak bir entegras-
yon hareketi halktan beklenen desteği görmeyebilir. 

4.2.2. Bazı Ülkelerinin Tavrı 

Ortalık Asya Birliği önündeki bir diğer engel de Tacikistan ve Türkme-
nistan’ın tavrıdır. Özellikle yüzyıllardır birlikte yaşayan, dillerinin Farsça 
olması dışında bölge halkından hiçbir farkı olmayan Tacikler, oluşacak 
Ortalık Asya Birliği içinde ulusal kimliklerinin endişesini taşımaktadır-
lar. Aynı şekilde buna benzer iddialar ve propagandalar Kırgız ve Türk-
                                                           
30 Arı, “a.g.m.”, 439-443. 
31 Erekeşeva Laura, “Türkistan’da Kimlik Oluşmasında İç ve Dış Faktörlerin Etkisi”, 
http://www.aysam.gen.tr/ makaleler.php?newsid=247, (Erişim, 10.10.2008). 
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menler için de yapılmaktadır. Nitekim Türkistan Birliği ile Kırgız ve 
Türkmenlerin Özbek ve Kazakların hegomanyası altına girecekleri ileri 
sürülmektedir. Özellikle birliğin tesis edilmemesi için Türkmenler üze-
rinde yoğunlaşan propagandalardan bir tanesi de, Türkmenlerin yakın 
zamanda Orta Asya’nın Kuveyt’i olacağı dolayısıyla birliğin içerisinde yer 
almasının zenginliklerini başkalarıyla paylaşacağı anlamına geleceği pro-
pagandasıdır. Bu propagandaların etkisiyle olacak ki, bugün Türkmenis-
tan BM nezdinde aldığı tarafsızlık sıfatını ileri sürerek bölgesel işbirliği 
anlaşmalarının çoğunun dışında kalmaktadır32. 

Hâlihazırda Özbekistan da Türkistan Birliğine karşı soğuk durmakta-
dır. Özbekistan’ın, Türkistan Birliği fikrine karşı tavır takınması, eski 
oluşumlarının şimdiye kadar istenilen semereyi vermemesine bağlamak-
tadır. Benzer bir örgütün daha önce Orta Asya’da teşkil edildiğine dikkat 
çeken Özbekistan, “Yeni oluşumlardansa eskilere işlerlik kazandırılsın” 
fikrini savunmaktadır. Nitekim, en son 22-23 Nisan 2008 tarihinde Ka-
zakistan’a yaptığı ziyarette Kerimov, Türkistan Birliği ile ilgili şu açıkla-
malarda bulunmuştu:  

“Biz bu konuları yaşamıştık. Daha önce Türkistan Ekonomik Birlik 

kurulmuştu, sonra adı Türkistan Birliği olarak değiştirildi, ardından 

bu birliğe giren devletler Avrasya Ekonomik Topluluğu ile birleşti. Ya-

ni bu birliği canlandırmak için birçok teşebbüsler yapıldı; fakat maa-

lesef, bazı teşebbüsler anlaşmazlıklara kadar vardı.” 

Eski birliklere dikkat çeken Özbekistan, Kazak Lider Nazarbayev tara-
fından ortaya atılan Türkistan Birliği’ni hakkında,  

“Devletler arasında birlik kurmak için onların ekonomik ve sosyal 

kalkınma seviyeleri aynı olması gereklidir. Bu ülkelerin siyasetleri çe-

lişkili olmamalı. Bu sebeple biz şimdi bu konularda konuşurken, ma-

alesef Türkistan ülkelerinin kalkınma seviyesi eşit değil; bir birlik 

hakkında konuşmak için henüz erken” 

düşüncesindedir. Özbekistan’ın bu tavrında Kazakistan ile Özbekistan 
arasındaki Türkistan liderliği hususunda bir rekabetin de etkisini gör-
mek mümkündür. Ancak belirtilmelidir ki, Orta Asya’da Özbekistan’ın 
desteklemediği bir entegrasyonun başarı şansı oldukça düşüktür. 

Ortalık Asya Birliğinin önündeki başka bir engel de Rusya tarafından 
burada yaşayan halkın alt bilincinde birbirine karşı oluşturulan olum-
suz psikolojik durumdur. Rusya Türkistan coğrafyasını işgal ettikten 
sonra bu coğrafyada asimilasyon politikasına işlerlik kazandırabilmek 
için öncellikle bölge halkını parçalamış daha sonrada tekrar bir araya 
gelmemeleri için yaptırdığı propagandalarla onları birbirine karşı olum-
                                                           
32 M.B Olcott, “Taking Stock of Central Asia”, Journal of International Affairs, Spring 2003, 
Vol. 56, Issue 2, s. 9. 
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suz bir tavır içine girmelerini sağlamıştır. Bunun doğal sonucu olarak, 
bugün bile bir Türk boyu diğerine karşı kuşku ve güvensizlik hissedebil-
mektedir. Bu durum birbirine karşı ilişkilerinde de çoğu kez kendini gös-
termektedir. Dolayısıyla bu da bölgedeki muhtemel bir bütünleşme hare-
ketinin önünde önemli bir engel olarak görülmektedir. 

4.2.3. Sosyo-Ekonomik Engeller 

Bilindiği üzere, SSCB Cumhuriyetleri ekonomik ve siyasal olarak bir-
biriyle entegre bir yapı içerisindeydi. Birlik içerisinde Türkistan Türk 
toplulukları arasında oluşturulan Moskova merkezli entegre yapı, ülkele-
rin her birini diğerine bağımlı hale getirerek, toplulukları birbirini ta-
mamlayıcı bir konuma getirmişti33. Marksist Sosyalist ideoloji çerçeve-
sinde oluşturulan bu entegrasyon, siyasi ve ekonomik merkezî planla-
mayı içermekteydi. Birliğin dağılmasıyla sosyalist siyasal ve ekonomik 
sistemden Pazar ekonomisi modelinin uygulamaya başlandığı Orta Asya 
ülkelerinde ilk yıllardan itibaren ekonomik dengelerde bozulmalar görül-
meye başladı34. Bağımsızlık sonrasında Türkistan Türk Cumhuriyetleri 
sosyalist siyasal ve ekonomik sistemden Pazar ekonomisine geçişte 
önemli atılımlar yapılmış olmalarına rağmen istenilen derecede köklü re-
formlar yapamamalarından dolayı beklenilen ekonomik başarıyı yakala-
yamamışlardır. Aslında Sovyetler döneminde Moskova’ya bağımlı bir sos-
yo-ekonomik yörüngede tutulan Orta Asya’da, yaşanan siyasal ve ekono-
mik dönüşüm süreci ve bu süreçteki aksamalar, ister istemez sosyal ve 
ekonomik sancıların doğmasını ve sorunların yaşanmasını kaçınılmaz 
kılmıştır. 

Zaten, SSCB kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde Türk 
Cumhuriyetlerinin ortak vasıflarını, sınaî gelişimin yoğunlaştığı bölgelere 
hammadde temininde uzlaşmış olmaları teşkil etmiştir. Böylece bu Cumhu-
riyetler, asıl üretimin yapıldığı diğer cumhuriyetlere bağımlı hale getirilmiş 
hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan geri bıraktırılmışlardır35. Bu 
duruma ilaveten SSCB’nin dağılmasıyla birlikte yaşanan travma ve yeni 
ekonomik sisteme (Pazar ekonomisine) olan yabancılık da eklenince bu 
cumhuriyetlerin kendilerini kısa sürede toplamaları mümkün olamamıştır. 

Diğer taraftan bu Cumhuriyetler arasında, yüzölçümü, sanayileşme 
ve gelişmişlik derecesi, nüfus ve nüfus kompozisyonu gibi ekonomik ya-
pıyı belirleyen veriler açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
durum, aynı ülkenin sınırları içinde dahi bölgesel farklılıklar şeklinde 
                                                           
33 Arı, “a.g.m.”, s. 436. 
34 L. Kaleşnikov, “Değişen ve Gelişen Kırgızistan”, Ekovitrin Ekonomi Dergisi, Sayı: 60, 2003, 
s. 60. 
35 DPT, Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT, NAFTA, PASİFİK) ve Türkiye 
(AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, ECO) İlişkileri ÖİK: Türkiye-Türk Cum-
huriyetleri İlişkileri Raporu Özeti, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, DPT Yayınları 
No: DPT: 2410-ÖİK: 471, 2005, s. 149). 
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kendisini göstermektedir (DPT, 2005:149). Oysa, ülkeler arasında ger-
çekleşecek entegrasyonların başarılı olabilmelerinin önemli şartlarından 
biri, söz konusu ülkelerin homojen bir yapıya sahip olmaları ve iktisadi 
kalkınmanın benzer aşamasında bulunmaları gerekmektedir. Üyelerin 
farklı gelişmişlik düzeylerinde yer alması ve daha az gelişmiş olanlara 
koruyucu özel statülerin tanınmaması, entegrasyonun başarı şansını 
büyük ölçüde azaltmaktadır. 

Türkistan ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun olumsuz yön-
de etkileyecek önemli faktörlerden biri de ulaşım ve haberleşme alanla-
rındaki alt yapı yetersizliğidir. Türk Cumhuriyetlerindeki alt yapı, bilhas-
sa ulaştırma ve haberleşme açısından yetersiz olan altyapı, Sovyet eko-
nomik alanının kendi iç işlerliği sağlamak üzere organize edilmiş oldu-
ğundan, tamamen SSCB ekonomisinin iç örgüsünün damgasını taşı-
maktadır36. Bu alt yapı, dağılan birliğin yeni ekonomik sisteme geçen ba-
ğımsız ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vermekten oldukça uzaktır. 

5. Sonuç 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 18 Şubat 2005 
günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasındaki teklifiyle gündeme gelen 
Türkistan Birliği düşüncesi, o günden bu yana ciddi tartışmalara neden 
olmuştur. Gerek günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleş-
me politikaları gerekse SSBC sonrası bölgede oluşan boşluğun doldurul-
ması Türkistan Birliğini zorunlu kılmaktadır. Tarihin en eski dönemle-
rinden beri bölgede bir birliktelik içinde yaşayan Türkistan Türk halkları 
arasındaki dil, din ve soy birliğinin yanı sıra bu insanların yaşadıkları 
cumhuriyetlerin kültürel, yapısal ve kurumsal benzerlikleri paylaşmaları 
böyle bir birliğin oluşumunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak 
gerek bölgede çıkarları bulunan dış güçler gerekse bölge ülkelerinin bu 
konuda bazı tereddütlere sahip olmaları dolayısıyla bu birliğin yakın bir 
zamanda oluşumu önünde en büyük engel teşkil etmektedir.  

Türkistan Birliği önündeki engel teşkil edebilecek iç faktörleri,  

“zengin kaynaklara sahip olunmasından dolayı bazı devletlerin komşu 

ülkelere ihtiyaç duymaması, farklı seviyelerdeki ekonomik kalkınma, 

Kazakistan ile Özbekistan’ın bölge liderliği konusunda geleneksel re-

kabeti, ülkelerarası güvensizlik, demokrasinin tam yerleşmemiş olma-

sı, yüksek seviyedeki yolsuzluklar, kabile dayanışması, bölgedeki “is-

tan” unvanlı halkın etnik üstünlüğü, Milli ideolojilerin bölgesel işbirliği 

ile komşu kardeş halklar ile yardımlaşmayı içermemesi, bölge ülkeleri-

nin yeni yazılan tarihlerinin birbirleriyle çelişmesi”  

şeklinde sıralanabilir. 
                                                           
36 Yunus Düğer, “Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Devletlerarası Entegrasyon Düşünceleri: 
Gerekçe ve Engeller”, Ülkümüz, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt 3, Sayı: 7 (Haziran, 2007), s. 279. 
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ABD, Çin ve Rusya’nın birliğe bakışları en önemli dış faktörler ola-
rak ele alınabilir. Rusya, böyle bir oluşumun Rusya’nın bölgedeki etki-
sini ve çıkarlarını etkileyebileceğini hatta zayıflatabileceği şeklinde bir 
tutum sergilerken, ABD ise hali hazırda ileri sürülen birlik yerine ken-
disi çıkarlarına uygun “Büyük Orta Asya Projesi” adı verdiği yeni bir 
entegrasyonu desteklemektedir. Çin ise diğer faktörlerin yanı sıra özel-
likle Uygur Türkleri dolayısıyla Türkistan Birliği’ne kuşkuyla yaklaş-
maktadır. 

Sonuç olarak, Nazarbayev’in dile getirdiği Türkistan Birliği önerisi ye-
ni bir fikir olmadığı gibi bu projenin gerçekleştirilmesi de imkânsız değil-
dir. Ancak bu projenin gerçekleştirilebilirliği, bir diğer ifadeyle birliğin 
önündeki engellerin kaldırılması için bir dizi adımların atılması gerek-
mektedir. Bu adımların başında bölge ülkelerindeki devlet adamlarının 
böylesine bir birliğe ihtiyaçları olduğuna samimi bir şekilde inanmaları 
ve buna yönelik güçlü bir siyasi irade ortaya koymaları gelmektedir. Böl-
ge ülkeleri ve özellikle halkları arasında iletişimin arttırılarak kendi ara-
larında bir güven ortamının oluşturulması gerekmektedir. Bu noktada 
yukarıda önemli bir kısmına değinilen ve büyük çoğunluğu Sovyet/Rus 
politikalarından kaynaklanan farklılıkların bir tarafa bırakılması önem 
arz etmektedir. Nitekim, bu farklılıklar yerine bölge ülkeleri arasındaki 
dil, din, tarih gibi ortak değerlerin işlenmesi ve aralarında aslında görü-
nenden daha az farklılıklarının bulunduğunun vurgulanması, kaçınıl-
maz olarak bu ülkeleri ve yönetimleri birbirlerine yakınlaştıracaktır. Ay-
rıca yeni dönemde bölge dışı güçlerin söz konusu sorunları maniple et-
melerinin önüne geçilmesi önemlidir. Bu noktada bölge ülkeleri kendi öz 
dinamiklerini yakalayabilir ve arzu edilen istikrar sağlanırsa, bölge ülke-
leri takip ettikleri dış politikalarında ABD, Rusya veya Çin’e yanaşmak 
zorunda kalmayacaktır. Bir diğer ifadeyle, bir dış güçten tehdit algılama-
yacak derecede güçlü olacaklarından, algıladıkları tehditler için ne ABD 
ne Rusya ne de Çin’i bir dengeleme aracı olarak kullanmaya gerek kal-
mayacaktır.  

Kaynakçalar 

Akgönenç, M. Oya, “Rusya/Ortodokslar”, Yeni Türkiye (Türk Dış Politi-
kası Özel Sayısı), Sayı 3 (Mart-Nisan 1995). 

Anderson, John, The International Politics of Central Asia, Oxford, 
Manchester Uni. Pres, 1997. 

Arı, Tayyar, “Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve İşbirliği Girişimleri”, 
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu’na Armağan, Ankara, Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, 2008, ss. 435-458. 

Aynural, Salih ve Abdulkayyum Kesici, “Batı Türkistan Cumhuriyet-
ler Birliği”, Kırgız Cumhuriyeti Kommersiyalık Enstitüsü, Türk Dünyası İş-
letme Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, ss. 41-46. 

196



MEHMET YÜCE / TÜRKİSTAN BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 23 

Beningsen, Alexandre - Chantal L Quelquejay, Sultan Galiyev, Üçüncü 
Dünyacı Devrimin Babası, İstanbul, Sosyalist Yayınları, 1995. 

Brzezinski, Zbigniew, Büyük Satranç Tahtası: Amerika’nın Küresel Üs-
tünlüğü ve Bunun Stratejik Gereklilikleri (Çev.: Y. Türedi), İnkılâp Yayıne-
vi, İstanbul, 2005. 

Devlet, Nâdir, İsmail Bey (Gaspıralı), Ankara, 1988. 
DPT, Dünyada Küreselleşme ve Bölgesel Entegrasyonlar (AT, NAFTA, 

PASİFİK) ve Türkiye (AT, EFTA, KEİ, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkele-
ri, ECO) İlişkileri ÖİK: Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri Raporu Özeti, 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT Yayınları No: DPT: 2410-ÖİK: 
471, Ankara, 1995. 

Duman, Oğuz Şaban, Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev, İstanbul, 
1999. 

Düğer, Yunus, “Bağımsızlık Sonrası Türkistan Devletlerarası Enteg-
rasyon Düşünceleri: Gerekçe ve Engeller”, Ülkümüz, Türk Dünyası Celal-
abat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı: 7 (Haziran, 
2007), ss. 261-291. 

Erekeşeva, Laura, “Türkistan’da Kimlik Oluşmasında İç ve Dış Fak-
törlerin Etkisi”, http://www.aysam.gen.tr/makaleler.php?newsid=247. 

Erhan, Çağrı, “ABD’nin Türkistan Politikası ve 11 Eylül Sonrası Yeni 
Açılımları”, stradigma.com, Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi 
(http://www.stradigma.com/turkce/kasim2003/vizyon_sayi_10.pdf), Sa-
yı: 9 (Ekim, 2003). 

Euezov, M.M., “Ortalık Aziyadagı Aumaktık İntegraçıyanın Keleşekte-
ri”, Mejdunarodnıy Jurnal Obşestvennıh İssledovaniy (Almatı-Kazakis-
tan), 2006. 

Hayit, Baymirza, Türkistan, Rusya ile Çin Arasında, İstanbul, 
1975. 

Hayit, Baymirza, SSCB’deki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, İs-
tanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1987. 

Kakınç, Halit, Sultan Galiyev ve Milli Komünizm, Bulut Yayınevi, İs-
tanbul, 1991. 

Kaleşnikov, L., “Değişen ve Gelişen Kırgızistan”, Ekovitrin Ekonomi 
Dergisi, Sayı: 60, 2003. 

Karakaş, Şuayib, “Türk Dünyasında Dil ve Gönül Birliği”, Türk Yurdu, 
Sayı: 60, 1998. 

Kırımal, Mustafa Edige, “Sovyet Türkistan’ında Milliyetçilik”, Dergi, 
Sovyetler Birliği’ni Öğrenme Enstitüsü, No. 41, 1965, s. 3-21. 

Olcott, Martha Brill, “Taking Stock of Central Asia”, Journal of Inter-
national Affairs, Spring 2003, Vol. 56, Issue 2, s. 3-17. 

Olcott, Martha Brill, A. Aslund and S. Garnett; Getting It Wrong: Regi-
onal Cooperation and the Commonwealth of Independent States, (Was-
hington DC: Carnegie Endowment for International Peace), 1999. 

197



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

Olcott, Martha Brill, Central Asia’s New States: Independence, Foreign 
Policy and Regional Security, Washington DC : United States Institute of 
Peace Press, 1997. 

Saray, Mehmet, Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail 
Bey, Ankara, 1987. 

Polat, Abdurrahim, “Türkistan: Bugünkü Gerçekler”, Yeni Türkiye 
Dergisi, Sayı: 15 (Mayıs-Haziran, 1997). 

Togan, Zeki Velidi, Türk Türkistan, Toprak Yayınları, İstanbul, 1960. 
Uğrasız, Bülent, “Çin’in Hazar ve Orta Asya Bölgesine Yönelik Politi-

kası”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, 
2002, ss. 227-237. 

Uzgel, İlhan, “ABD’yle İlişkiler”, Türk Dış Politikası-II (1980-2001), Kur-
tuluş Savaşından Bugüne Olgular, Yorumlar, Belgeler (Editör: Baskın 
Oran), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001. 

Pirinççi, Ferhat, “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Asya Politi-
kası: Beklentiler ve Gerçeklikler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Dergisi, Ocak-Mart 2008, Cilt 63, Sayı 1, 2008, ss. 207-235. 

Melet, Yasmin, “China’s political and economic relations with Kazak-
hstan and Kyrgyzstan”, 17. Central Asian Survey, Volume: 17, Number: 
2, June-1998, pp. 229-253. 

Zardykhan, Zardykhan; “Kazakhstan and Central Asia: Regional Per-
spectives”, Central Asian Survey, Vol 21, No: 2, June 2002, s.167-183. 

 

198



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

Sayı: 185                 Nisan 2010 

 
 
 
 
 
 
 

TÜRKİSTAN TAKILARININ PLASTİK BAKIMDAN 
GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE TAKI ANALİZİ 

ÖRNEKLEMESİ: “AŞİK” 

Öğr. Gör. Dr. Sibel KILIÇ* 

Öz 

Tarih boyunca takılar; toplumların estetik, ekonomik, sosyo-kültürel, 

siyasal ve dinsel yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olması sebebiyle, mil-

li özellikler taşıyan ve etnoğrafik bakımdan özel bir öneme sahip olan ma-

teryal kültür ürünleridir. Türkistan topluluklarının felsefi, sosyo-kültürel, 

tarihsel, teolojik ve mitolojik manifestosu olan biçim, simge ve semboller, 

konsantre birer bilgi hazineleri olarak, derin ve güçlü anlamlar içermekte-

dir. Bu anlamları ortaya çıkarmak, tabiatıyla formalist yöntemlerin yanı 

sıra, “anlambilime” yönelik değerlendirme ve analizleri gerekli kılmıştır. 

Üç boyutlu tabiatı ve metale biçim verme bağlamında, küçük birer “hey-

kelcik” olarak tanımlayabileceğimiz Türkistan Takıları; görsel sanatların 

tipolojik sınırları dahilinde ele alınarak, genel ve özel değerlendirme ve 

analize tabi tutulmuştur. Formalist ve ikonografik olarak kritik edilen ta-

kılar, “sosyolojik bir obje” olarak, ait olduğu döneme çok yönlü reflektif 

bir ışık tutarken, diğer yandan, bu vasıta ile “prototip yaklaşım” oluşturu-

larak, takı sanatının öz kültürel unsurlarla mayalanmak suretiyle çağdaş 

formlara entegre olan tasarımlara ulaşılması konusunda fayda sağlaya-

cağı umulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkistan Takıları, Takı Analizi, Formalist Yön-

tem, Reflektif Işık, Hibrid Kültür, Disiplin Temelli Sanat Anlayışı, Aşik, 

Kut, Sekiz Bucak, Türkistan, Türkmen, Baş Takısı, Sembol. 
                                                           
* Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Kuyumculuk ve Takı Tasarı-
mı Bölümü, skilic@marmara.edu.tr 
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Abstract 

General Assessment Of Plastic Dimensions Of Turkistan 

Jewellery And An Analytical Exemplification: Asik 

Throughout the history, due to jewellery being inseparable part of 

aesthetic, economic, religious and socio-cultural lives of societies, they are 

ethnographically important material culture products with national cha-

racteristics. Symbols and emblems which are the theological, philosophi-

cal, socio-cultural, historical and mythological manifestation of Turkic so-

cieties that all contain profound and strong meanings, as each one is be-

ing concentrated information treasures. Attempting to unearth these mea-

nings, duly require semantic analysis and assessments as well as forma-

list approaches. Due to their three dimensional nature; Turkistan jewel-

lery that can be defined as small statuettes have been subjected to multi-

dimensional analysis within boundaries of visual arts. Jewellery which 

have been assessed in terms of iconography and formalist approaches 

have shed multidimensional reflective light to the period which they be-

longed to and on the other hand, through this vehicle, a prototype appro-

ach has been formed which can have benefits to create designs that shall 

brew contemporary perceptions with self cultural elements. 

Key words: Turkestan Jewelleries, Jewelry Analysis, Formalist Met-

hod, Reflective Light, Hybrid Culture, Discipline Based Art Conception, 

Asyk, Ritual, Octangular, Turkestan, Turkoman, Head Jewellery, Symbol. 

Giriş 

Takılar daima, belirli bir topluluk tarafından anlaşılan, referans dil gö-
revi gören; bireysel ve toplumsal olarak sahip olunan ve biriktirilen maddi 
ve manevi değerlerin, sembolik olarak ifade edildiği “gösterge bilimsel” ob-
jeler olmuşlardır. Bu göstergeleri belli başlı ana sınıflar altında gruplamak 
gerekirse bunlar; dinsel, sosyal statü, prestij simgeleri ve sivil /askeri ni-
şanlardır. Takılar, toplumların sosyo-kültürel yansıtma aracı olmalarının 
yanı sıra, evrensel anlamlar taşıyan büyüsel/tılsımlı özellikleri, süslemeci 
özellikleri ve kapital olarak kullanımı gibi çoklu fonksiyonları bünyelerinde 
barındırmaları nedeniyle, milli niteliklerini aşarak evrensel boyutlara ula-
şırlar. Her toplumun kendi kültürel ve estetik ölçütleri içerisinde oluştur-
dukları özgün formlardan bazılarının milliyetleri değişse de, ifade ettikleri 
anlamlar bakımından, tüm dünya toplulukları ile ortaklık taşırlar. Takıla-
rı, kullanım alan ve amaçlarını tarihsel süreç içerisinde irdelediğimizde, üç 
ana tema üzerine oturdukları görülür. Bunlar; “üreme”, “temsiliyet” ve “ni-
şan”dır. Bu üç ana tematik unsur, takıların değişmez özelliklerini oluştu-
rurken, biçimler, zamanın, mekânın ve toplumların değişen ve dönüşen 
yapılarına paralel olarak, bazı farklılıklar arz etmektedir. 

Tarihsel takıların dönem dönem değişim aracı olması, moda doğrultu-
sunda biçimlerinde sürekli farklılıklar oluşması ve taşınabilirlik gibi 
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özellikleri dolayısıyla, kültürel enteraksiyona birinci derecede açık olma-
ları söz konusu olmuştur. Bu da takıların plastik özellikleri ve içerdikleri 
sembolizm bakımından gitgide global bir konsepte dönüşmesini, teknik, 
tema ve form repertuarlarında arakesitlerin artmasına neden olmuştur. 
Ancak çalışmamıza konu olan Türkistan topluluklarına ait takıları, za-
manın ve mekânın değişimine karşı güçlü bir dirayet göstererek, ana ya-
pısını oldukça büyük ölçüde koruduğu gibi, başta takılar olmak üzere, 
tüm Anadolu geleneksel sanatlarına motif ve kompozisyon şeması bakı-
mında kaynaklık ettiği görülmektedir.  

Bu bağlamda Türkistan topluluklarının, mitolojik, dinsel ve tarihsel 
manifestosu ve ikonografyalarının konsantre anlatım şekli olan, biçim 
simge ve sembollerin, tüm dünya toplulukları içerisinde özgün tabiatını 
en uzun süre koruyan, dominant karakterli bir yapıya sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Disipliner bir bakışla değerlendirilen, Türkistan baş takıları, günü-
müz kuyumculuğu bakımından bir takım düşünce ve değerlendirmeleri 
de beraberinde getirmiştir. Tüm dünya toplulukları tarafından tanınan 
ve içerdikleri derin tarihsel ve ikonografik anlamları ile ilgi çeken Türkis-
tan takılarının, ülkemizde yeterince ilgi görmediği, yapılan gözlem ve 
araştırmalar sonucunda tespit edilen bir durumdur. Dünyanın global bir 
köye dönüştüğü ve tüm kültürlerin tek bir potada eritilerek mega-sentez 
yeni bir hibrid kültür oluşacağı iddialarının gündemde olduğu 2000’li 
yıllarda, ilgi ve dikkatler, ulusal Türk kültürünün tarihsel derinliklerine 
odaklanmak istenmiştir. Bu vasıta ile, başta Avrupa ülkeleri olmak üze-
re, tüm dünyada trend yaratma konusunda hedefleri olan Türk kuyum-
culuğunun ulaştığı bu noktada, tasarımlarını kendi öz kültüründen tü-
retmesi ve bu yolla Türk kültürünün binlerce yıldır üzerine oturduğu 
sağlam değer yargılarının, Dünya topluluklarına tanıtılması fikri ise bu 
çalışmanın heyecan verici uzun vadeli hedefleri arasında yer almaktadır. 
Çünkü Türkistan toplulukları, İslâmiyet öncesi ve sonrası Anadolu bağ-
lantılarıyla, güçlü ve köklü bir “kültürel alaşım” vücuda getirerek, Türk 
kuyum zanaatı ve sanatının üzerine temellendiği önemli bir zemin oluş-
turmuştur. 

Türkistan, takılarının ikonografik ve formalist yönden, değerlendir-
me denemesinin yapıldığı bu çalışmada, söz konusu değerlendirme ve 
çıkarımlar mümkün olduğu kadar, doğru bilgi temeli üzerine oturtu-
larak, objektif/sübjektif alternatif bakış açıları geliştirilmiştir. Tüm 
görsel sanatlarda etkinliği ve gerekliliği ortaya konmuş olan ve görsel 
sanatların geniş spektrumlu değerlendire metodunu oluşturan, “Di-
siplin Temelli Sanat Anlayışı” metodu, takı sanatına angaje edilerek, 
Türkistan takıları, konunun sınırları dâhilinde “Estetik”, “Sanat Tari-
hi”, “Uygulama”, “Eleştiri” disiplinleri doğrultusunda analize tabi tu-
tulmuştur. 

201



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

Türkistan Takılarının Plastik Bakımdan Değerlendirilmesi ve 
Kompozisyonların Ara Kesitleri 

Türkistan takılarının, teknik, tema ve kompozisyon şeması bakımın-
dan, tüm dünya toplulukları arasında ayırt edici bir takım özgün ve milli 
özellikleri bulunmaktadır. Bahsi geçen özellikler değişen ve dönüşen za-
mana karşı oldukça yüksek bir dirayet göstererek, değişim içerisinde de-
ğişmezlik ilkesi doğrultusunda ana tabiatını önemli ölçüde korumuştur. 
Takılarda klasik bir olgunluğa ulaşılmasını sağlayan bu ilke, tasarımları, 
diğer toplulukların kuyum sanat ortamında özgün ve ayrıcalıklı kılan bir 
özelliğini ifade eder. Takılarının genel karakteristiğini, yumuşak, zarif bir 
geçişkenlik ve oldukça sağlam bir konstrüksiyon oluşturmaktadır. Öyle 
ki Türkistan takılarının tasarımında, derecelendirilmiş bir önem sırala-
ması söz konusu olup, ilk sırayı öncelikli olarak, takının statik dengesini 
oluşturan “konstrüksiyonu” almaktadır. Bu özellik; Türkistan takılarını, 
büyük oranda süslemeci ve salt kompozisyon dengesine dayalı Avrupa 
tasarımlarından ayıran en önemli yönlerden birisidir. Zira, takılar bir 
bütünü oluşturan parçaların birbirlerine eklemlenmesi suretiyle oluştu-
rulmuş bütüncül bir yapı arz etmekte olup, hiçbir parçanın eksiltilmesi 
ya da artırılması mümkün olmayan, kati ve konservatif bir yapıya sahip-
tir. Dolayısıyla, hem iç hem de dış etkilere maksimum düzeyde kapalı ol-
ması sebebiyle, tüm dünya takı sanat ortamında en muhafazakâr tutu-
ma sahip bir takı kültürünü ifade etmesi bakımından ilginçtir. Takıları 
teknik bakımından diğer toplumların takılarından ayırt edici özelliği ise, 
iki ve üç boyutlu aksamların organizasyonundan meydana gelmiş olma-
sıdır. Bu özellik Türkistan kuyum sanatında, zanaat bağlamında yirmi 
yıllık bir çırak ve kalfalık döneminin sonucunda gelinen son noktayı ifa-
de eder. 

Kuyumcu adayı, ilk on yıl, iki boyutlu metal üzerinde hünerini ispat-
lamasının akabindeki, son on yıl boyunca, üç boyutlu metal işlemeciliği 
konusunda yetkinlik kazanarak, bu iki formu birbirine eklemlemek su-
retiyle, usta unvanına haiz olur. Antik Türkistan Coğrafyası’nın, günü-
müze kalan üretimlerini irdelediğimizde, bu yirmi yıllık süreç içerisinden 
süzülüp gelen yüksek bir zanaat ve estetik bakımdan ulaşılan son nok-
tanın izlerini görürüz. Yirmi yıllık sürecin sonucunda ulaşılan bu nokta, 
teknik bakımdan ulaşılan son noktayı göstermesinin yanı sıra, aynı za-
manda plastik bakımdan da yüksek değer taşıyarak, doygun bir kompo-
zisyon şemasını ortaya koymuştur1. 

Ayrıca bu yöntem, geleneksel Türk sanatlarının özelliklerinden biri 
olan, karakteristik “boş-dolu” dengesini sağlayarak, yüksek bir biçim 
                                                           
1 Diether and Reinhold Schletzer, Old Silver Jewellery of the Turkoman: An Essay on Sym-
bols in the Culture of Inner Asian Nomads, Translated by Paul Knight, Dietrich Reimer Ver-
lag, Berlin 1983, p. 65. 
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dengesine ve ritmine ulaştırmakta ve takılarda dingin bir atmosfer yarat-
maktadır. Biçimlerin organizasyonu, “boşluk-doluluk” ilkesi bakımından 
son derece simetrik ve ritmik bir düzene tabidir. Gözü rahatlatan boş-
luklara yer verilmesi sebebiyle ve daha önce de ifade edildiği üzere, tek 
bir parçanın eksiltilmesi halinde konstrüksiyon dengesi tamamen bozu-
lacağı gibi, üzerine yapılacak herhangi yeni bir ek, harmonik bir proble-
me sebep olacaktır. Bu nedenle Türkistan takıları ne eksik ne de fazla, 
hiçbir elemanı bünyesine kabul etmeyen, sade ve soylu, ikonik bir yapı-
dan oluşmaktadır. 

Türkistan takılarında, nesnelerin sembolik doğasına uygun ve eski 
geleneklere bağlı kalan vurguları içermesi ise, tasarımlarda ikincil değeri 
oluşturmaktadır. Özellikle İslâmiyet’in, Budizm yerine yeni bir din olarak 
kabul edilmesi ile birlikte XVIII. yüzyıl civarında, Türkistan kuyum sana-
tı, ustaca gizlenmiş ama kolayca fark edilebilen Budist ve Şamanist imaj 
ve sembolleri de yansıtmışlardır2. Türkistan takılarını genel olarak de-
ğerlendirdiğimizde güçlü ve gizli bir figürativizmin etkisinde olduğu gö-
rülmektedir. 

İnsanoğlu, takı formlarının nüvesini oluşturan tabiat ile, daima sim-
biyotik bir bağ kurma arzusu içerisinde, tarihten günümüze kadar, çiçe-
ği ve yaprağı takı materyallerine transforme ederek kullanagelmiştir. Ke-
za, Türkistan takılarında da önemli ve temel bir kompozisyon elemanı 
olan bitkisel motifler, hayvan figürlerinde olduğu gibi dinsel ve mitolojik 
yaklaşımların bir uzantısı olma özelliğini korumaktadır. Takılarda bitki-
sel motifler çoğunlukla ana kompozisyona biçimini veren bir öğe olma-
yıp, formaların geniş yüzeylerine dolgu unsuru olarak kullanılmıştır. An-
cak bahsi geçen bitkisel kaynaklı motifler, tematik bağlamda yüksek bir 
ikonografiyi içlerinde barındırır. 

Bu formların genel karakteri, oval, eğri ve sarmal olup, köşeli karak-
ter taşımazlar. Ağırlıklı olarak İslâm Arabeskleri tarzına yakın bir anla-
yışla kompoze edilen bu bitkisel formlar çoğunlukla, Türkistan ikonogra-
fisine tema oluşturan bir takım, embriyo, ay, güneş gibi kült unsurları 
içeren formları içerir. Ancak, bu formların bitki soyutlamaları ya da kült 
unsurları olup olmadığı konusu, takının bütününün değerlendirilmesi 
sonucunda tespit edilecek bir durumdur. 

Pandantiflerde fraksiyonel olarak, katı dikey çizgiler ile birlikte, çok 
yapılı bölünmüşlük ana karakteri oluşturmaktadır. Plastik bakımdan 
kompozisyonlar irdelendiğinde istisnai durumlar hariç, genel olarak, eğri 
ve düz çizgilerin homojen birlikteliği ve uyumunun söz konusu olduğu 
görülür. Ayrıca kompozisyonlarda doğum, ölüm ve yeniden yaşam diya-
lektiğinin vurgusu mahiyetindeki ritmik ya da aritmik tekrarlarla son-
                                                           
2 Elena Neva, “Comparative Analysis of Head Jewelry of Europe and Central Asia”, 
   http://www.kunstpedia.com. 
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suzluk uzamına işaret edilmektedir. Renk bakımından monokrom dene-
bilecek bir anlayış hakim olup, ikonografik olarak göksel unsurların 
sembolü olan mavi türevleri ve yeryüzüne özgü unsurların sembolü ola-
rak, kızıl kahve türevleri mevcuttur. Türkuaz ve akik taşı söz konusu 
unsurları temsilen hemen hemen tüm takıların ortak paydasını oluştu-
rarak, bir anlamda Şamanik öğretinin esasını oluşturan “gök” ve “yer” 
inanışlarına vurgu yapmaktadır. 

Tasarımların çizgisel unsurlar bakımından kayıtsız şartsız vazgeçil-
mez elemanları arasında kolektif bir anlayışın uzantısı olarak, çoğunluk-
la pandantifler şeklinde uzanan sivri uçlar bulunmaktadır. Bu pandan-
tifler kompozisyonlarda önemli bir süsleme unsuru olup kompozisyonla-
rın simetrik yapısına zıt bir denge oluşturarak monotonluğu ortadan 
kaldırmaktadır. 

Takıların kompozisyonları, sonsuzluk anlayışı dahilinde ritmik, sıralı 
kompozisyonlar ve merkezi kompozisyon şeması olmak üzere kendi içe-
rinde ikiye ayrılır. Ancak her iki kompozisyon şemasında da ortak olan 
bir yön vardır ki, bu da tüm kompozisyonların simetrik bir anlayışla ol-
dukça disiplinli bir kurgusallık içermeleridir. Neredeyse hiçbir kompozis-
yonda serbest serpmelerden oluşan motiflere ya da asimetrik bir düzen-
lemeye rastlanmaz. 

Türkistan takıları, içerdikleri ikonografik, semantik, dinsel ve sosyo-
kültürel bakımdan olduğu kadar plastisite bakımından da tüm Asya ve 
Dünya toplulukları arasında oldukça özgün ve anıtsal bir bütünlüğe sa-
hiptir. Zira, Türkistan takıları gerek renk, gerekse form bakımından ol-
dukça minimal prensiplerle oluşturulmuştur. Her ne kadar, kadınların 
üzerlerinde nicel olarak çok fazla takıyı taşımaları sebebiyle, ilk bakışta 
aşırı ve yoğun süslemeci özellikler taşıdığı illüzyonu yaratsa da, takılar 
bağımsız olarak irdelendiğinde, renk bakımından monokrom, biçim bakı-
mından ise minimal yaklaşımlardan oluştuğu görülmektedir. Takıların 
ebat bakımından oldukça iri olması ve pahalı mücevherler içermesi, di-
ğer toplukların takılarından ayırt edici karakteristik bir özellik olmakla 
beraber, bu özellik tek başına bir anlam ifade etmez. Türkistan takılarını 
özgün ve ayrıcalıklı kılan, kuyum sanatının bütününden ortaya çıkan 
kendine has ulusal özelliklerdir. 

Türkistan Takılarında Görülen Sembolizm 

İnsanlık tarihinin gelişim sürecinin başından beri oluşmaya başlayan 
organize davranışlar, insanlarda keşfetme duygusunu beraberinde getir-
miştir. Avcılık ve toplayıcılık ilkel insanların oluşturduğu ilk sosyal ve ik-
tisadi grup olarak nitelendirilmekte ve bugünkü sosyal yapının öncül 
formunu oluşturan “ilkel çekirdek yapı” olarak kabul edilmektedir. Bu 
tür bir yaşam biçimi, yer ve yön kavramının yüksek önemini beraberinde 
getirmektedir. Bu nedenle, Türkistan ilkel toplulukları, henüz o dönem-
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lerde mevcut olmayan pusulaya alternatif yöntemler geliştirerek, yaşam-
larını kolaylaştırma eğiliminde olmuşlardır. Türkistan takılarının alt ya-
pısını oluşturan en önemli sistemlerinden biri de, Türk toplulukları tara-
fından oluşturulan zaman, mekân ve yön kavramı olup, bu kavramlar, 
takılara görsel ifade unsurları olarak yansımışlardır. 

 
 Kadınlar için göğüs takıları “gendjik”, Teke ve Yomud, 19. yüzyıl gümüş, altın yaldız, kırmızı 

akik, cam, kakma,  Kadın gömlek takıları, “çaprazı-çanga” ve kadın gömlek tutturmalıkları (çengel) 
“Çanga”, Tekeler, 20. yüzyılın başı; gümüş, altın yaldız, kırmızı akik, cam, pres kalıp.  

Elmira Medjidova, Maya Djumaniyazova, Yevgeniy Grişin. 

Yapılan gözlemler ve bu gözlemlerin sonucunda, biriktirilen bilgilerin 
zaman içerisinde fazlalaşması, takıların, kültürel bir hafıza aracı olarak 
da kullanılmasını sağlamıştır. Türkistan coğrafyasında, zaman, mekân, 
yön algısına ilişkin formülize edilmiş yapı, coğrafya ve matematik bili-
minde, “olduğu varsayılan” soyut, doğrusal ve eğrisel ifade biçimlerinden 
farklı değildir. Bahsi geçen ilkel sistematik düşünce yapısı, insanın men-
tal evrimleşmesi ve bir takım olanakların genişlemesiyle, evreni anlama 
ve evrenin ritmi ile uyum sağlama ihtiyacını da gündeme getirerek, yo-
ğun bir şekilde tabiat ve göksel unsurların gözlemlenmesi söz konusu ol-
muştur. Bunun sonucunda evren, yaratılış, yön, zaman, mekan kavram-
larına ilişkin muhakemeler sonucunda bir dizi, kendi içerisinde sistema-
tik bilgi ve düşünce sistemleri oluşarak, bunu materyal kültür unsurla-
rının en önemlilerinden birisi olan takılara yansıtmışlardır. Ağırlık nok-
tasını, kare, eşkenar dörtgen daire ve üçgenlerin oluşturduğu ve merkezi 
kompozisyon şemasına uygun olarak kullanılan bu yansıtma modelleri-
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nin, görsel sanatların ve bilimin öncül örnekleri olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Türkistan Takılarında Görülen Arabesk Düzenlemeler 

Türkistan takılarının boş alanlarını dolgulayan arabesk düzenlemeler 
dikkat çeken özelliklerden birisidir. Arabesk, birbiri ile arasında organik 
bağlar olsun ya da olmasın, çeşitli karakterlere sahip, çizgi ve formların, bel-
li bir sistematik takip etmeksizin, serpme ya da birbirleri ile oluşturulan 
grift organizasyonların tümüne verilen genel bir ad olarak bilinmektedir. 
Oysa Türkistan takılarında bu arabeskler, İslam Arabeskleri’nin genel tavrı-
na koşut bir karakter sergilemektedir. Bilindiği üzere İslam Arabeskleri; ya-
zı, geometrik şekiller, bitkisel motifler, figürler, günlük eşya motifleri, mima-
ri formlar ve mukarnaslar gibi İslâm süsleme sanatlarının genel sınıf ve ka-
rakterlerini oluşturan unsurlardan, bir ya da bir kaçının bir arada kullanıl-
ması ile oluşturulmuş olan kompozisyonlara verilen bir addır3. 

 
 “Eğme” Detayı Türkmenistan-Teke, gümüş ateşte yaldızlama, akik 1920’li yıllar, A.V. Cutsem  

 
 “Âşik” Türkmenistan-Teke, Gümüş Yaldız ve Akik Taşı, 28.7 cm. - A.V. Cutsem 

                                                           
3 Selçuk Mülayim, “Tarih Süsleme Sanatında Arabesk Problemi”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Der-
gisi, II. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir 1983, s. 80. 
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Nitekim, Türkistan takılarında görülen arabeskler, düzen, kurgu ve 
kompozisyon bakımından, formalist bağlamda İslam arabesklerinin tabi-
atına uygun bir düzeni ifade etmekte, ancak ikonografik anlamda, Tür-
kistan kozmolojik ve teolojik yapısının manifestosunu açığa vurmakta-
dır. Biçimsel olarak irdelendiğinde dikkat edileceği üzere, bu arabeskler, 
kuralsız, kaidesiz ve disiplinsiz bir yapılanmadan müteşekkil olmayıp, 
spontane bir düzenleme anlayışından ziyade, bilakis oldukça disiplinli, 
tutarlı ve diyalektik bir kurgu ve kompozisyona işaret ederler. İslam ara-
besklerinin iklimine uygun düşen “sonsuzluk anlayışı” içerisinde organi-
ze edilen motifler, İslâm felsefesinin temel doktrini ile örtüşmektedir. Sa-
vat tekniği ve delik işi ile oluşturulan bu eğrisel çizgilerden oluşan beze-
meler, boş yüzeylerin dolgulanarak zenginleşmesini sağlarken, tematik 
bağlamda Türkistan kozmografyasına duyarlı bir yapı arz eder. 

AŞİK 

Aşik Takısının Tanımı ve Genel Özellikleri 

Aşik, tüm Türkistan topluluklarında evli kadınlar tarafından kullanı-
lan geleneksel bir takıdır. Bilinen en eski etimolojik köken, Sovyet etnog-
rafik literatürüne dayanmakta olup, “aşmak”, “asmak” fiillerinden türe-
diği bilinmektedir. Aşik’ların daha küçük olan türlerine ise Yomud, Teke 
ve Sarık kabilelerinde rastlanmaktadır. Kopet Dağı kabilesi olan Göklan-
lar ise bu takıya “çıkmak” kökünden türeyen “çıkça” adını vererek, “evle-
nerek çıkıp gitmek” eylemini vurgulamaktadır. Bu takılara, Ata, Göklan, 
Ersari ve diğer Seyhun Nehri kıyısı kabilelerinde sıkça rastlanmakla be-
raber, Batı bölgelerinde nispeten az rastlanmaktadır. Ersari kabilesinde 
bu takıya pilça ya da belce denilerek, şekil itibarıyla insan beline benze-
tilmektedir4. 

“Aşik” tüm Türkistan toplulukları tarafından tanınan en karakteristik 
Türk takısı olmasının yanı sıra, birden fazla fonksiyona sahip bir takı 
özelliği gösterir5. Kıyafet düğmesi ve saç boncuğunun yanı sıra en yaygın 
kullanım alanı, göğüs takısı olarak kullanılmasıdır. Aşik, mevcut ağırlığı 
ile göğüs takılarının zıt dengelerini muhafaza ederek, aşağı doğru kay-
masını engellemek için, takının sırtta kalan zincirinin kilit bölgesine yer-
leştirilerek, arkaya doğru sarkıtılır. Takı hiçbir zaman baş örtüsünün ya 
da giysinin altında bırakılmayıp açıkta tutulmuştur. Bu yönü ile “Aşik”-
ler vücudun en korumasız bölgesi olan sırtı, dış tehlikelerden koruyan 
bir tür zırh görevini de üstlenmiştir. Bu takı ortalama olarak 28x16 
cm.’yi bulan ebatları ile vücudun geniş bir alanını kaplar6. Aşik’lerin vü-
                                                           
4 Diether - Reinhold Schletzer, ibid., p. 222. 
5 Ilene Sternberg, “Silver From The Silk Route, Tribal Jewelry of Central Asia”, Jewelry Arts 
Lapidary Journal, August, 2002, p. 18. 
6 Anne Van Cutsem, A World of Head Ornaments, Skıra Editore S.p.A. Milano, 2005, s. 71, 271. 
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cudun, hem ön hem de sırt bölgesini süslemesi bakımından, diğer top-
lumların takıları arasında müstesna bir yeri vardır. Ancak boyları bazen 
yarım metreyi aşan ve vücudun hem önünü hem de sırtını boydan boya 
kaplayan bu takıların, kadının toplumdaki tarihsel konumunu açığa 
vurması bakımından ilginçtir. Bütün vücudu neredeyse zırh gibi kapla-
yan çok sayıda takı takma geleneği, Türkistan coğrafyasında erkeği ile 
birlikte yan yana omuz omuza mücadele veren kadınların tarihteki sa-
vaşçı konumuna işaret eden oldukça önemli bir göstergedir. İslâmiyet’-
ten önceki Türklere ait M.Ö. 4000 yıl öncesine ait bilgilerde, kadının te-
mel nitelikleri yanında “kahramanlık” ata binme, silah kullanma ve sa-
vaşabilme gücünden de bahsedilmektedir7. 

“Aşik”ler farklı boyutlarda olabilmekte ve tek başlarına ya da üçlü kü-
çük gruplardan oluşan süslemeler halinde de takılabilmektedirler. Tri-
partita (üç bölümlü) Goca Aşık baş süslerinin ilginç bir varyantını oluş-
turur. Türkmen kabilelerinin üyeleri, bu üç bölümlü takıların “anne”, 
“baba ve çocuğu” temsil ettiğini ifade etmektedir8. 

 

 Üç Bölümlü Goca Aşik, Teke, 19. yy. sonu gümüş üzerine altın yaldız, akik taşı, 13x15 cm. 
Diether-Reinhold Schletzer 

Aşik Takılarında “Ok-Yay Sembolizasyonu” 

Türkistan takıları arasında tüm dünya toplulukları tarafından tanı-
nan karakteristik bir Türkmen takısı olan “Aşik”, oldukça çarpıcı bir şe-
kilde, “Ok-yay Sembolizasyonu” içermektedir. 
                                                           
7 Kemal Savcı, Cumhuriyet’in 50. Yılında Kadın, Ankara 1993, s. 107. 
8 Diether - Reinhold Schletzer, ibid., p. 222. 
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 Aşik, Türkmenistan Ersari ve Sarik Bölgesi, Gümüş, akik, 28,5 cm. - A.V. Cutsem 

Gerilmiş bir yayı ifade eden “Aşik” içerisinde son derece güçlü mitolo-
jik, tarihsel ve kozmolojik veriler barındırır. Aşik takısının ana kompozis-
yon şeması Türk ve Batılı birçok araştırmacı ve Türkolog tarafından 
farklı benzetme ve yorumlara tabi tutulmuştur. Belçikalı araştırmacı ve 
sanat tarihçi Anne Van Cutsem’in yorumu bu takının “kalp” motifi ve 
sembolü olduğu doğrultusundadır. Bu konuda oldukça kapsamlı bir 
araştırma yapan Alman Schletzer Kardeşler’in yorumuna göre ise, “Aşik” 
formu, ters çevrilmiş iki dağ ve tüm ırklar tarafından tapınılan antropo-
morfik dişi organı motifi ile ilişkilendirilmiştir. Bunun dışında yapılan di-
ğer genel değerlendirmeler ise haç formuna ilişkindir. Hıristiyan sembo-
lizmi doğrultusunda yapılan bu yorum, hac motifinin, güneş’in amblemi 
olarak ölümsüzlüğü ve yeniden doğmayı sembolize etmesine ilişkindir. 

Ancak çalışmamızın kapsamında ele alınan Aşik takısının ana kom-
pozisyon şemasının “Ok-Yay” sembolizasyonu olduğu tespit edilmiş ve 
bu tespit, Türkistan ikonografisi ve mitolojinin verileri ile desteklenerek, 
ortaya konmuştur. Nitekim, Altay Şaman giysilerinin omuzlarında ok ve 
yay simgesi sık bir şekilde kullanılır. Onlara göre dokuz ok ile yay, Tan-
rı’dan uzatılan şeylerdir. İnsan iskeletinde; avuç, ayak kemiği, baş, bel, 
dirsek, diz, el bileği omuz ve topuk olmak üzere dokuz ek vardır ki bu 
dokuz ek, ok’un sembolüdür. Şamanlar düşmana attıkları oklardan son-
ra davullarını düşman oklarından kurtulmak için kalkan olarak kullan-
mışlardır. Şaman eşyaları arasında yay ve okların bulunması ve bunu 
davullarında motif olarak kullanmaları Şamanların savaşçı yönüne işa-
ret etmektedir ki bu tespiti kaya resimlerinde bulunan tasvirler destekle-
mektedir9. Söz konusu ok-yay sembolü Türkistan takılarına etki eden 
önemli bir unsur olup, kuyum sanatına başta Aşik takısı olmak üzere 
önemli bir tema oluşturmuştur. Koruyucu özelliği dolayısı ile çoğunlukla 
gümüşten yapılan takılar “ok-yay” motifleri ile bezenmiştir. 
                                                           
9 Fuzuli Bayat, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, İstanbul, 2006, s. 166-167. 
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 Erkek çocuk sırt takısı, “Dogaçir”, Gümüş, altın yaldız, cam, 19. yy. Yomud-Elmira Medjidova, 

Maya Djumaniyazova, Yevgeniy Grişin 

Ok-yay motifi ile süslenmiş olan bu takılar, erkek çocukların gömlek-
lerinin sırtına takılmış olup10, savaşçı ve yaylak-kışlak yaşam tarzına sa-
hip olan Türkistan tarihsel yaşam biçimine yapılan vurgunun bir uzantı-
sıdır. Çocukların, yaşamın tehlike ve kötülüklerinden korunması için 
büyüsel bir kalkan görevini gören bu takının, aynı zamanda “ok-yay” tıl-
sımı ile yetişkinlikte iyi birer okçu olma konusunda, yardımcı olacağına 
inanılmıştır. Ayrıca Şaman davulları üzerinde sıkça rastlanan “ok-yay” 
motifleri de söz konusu tespitin oldukça açık bir kanıtı niteliğindedir. 
Kullanıldığı bölgeler olan baş, göğüs ve sırt; ok ve yay’dan büyüsel bek-
lentiye işaret eden önemli bir veridir. Zira baş, göğüs ve sırt, ok’un hedef 
menzili olan kritik bölgelerdir. Bu bölgelere yerleştirilen ok-yay semboliz-
mi, doğal olarak Şamanizm’e uzanan sihri ve mistik otoritenin izlerine 
işaret etmektedir. “Ok-yay” stilizasyonu tespitini destekleyen önemli ve-
rilerden birisi ise, Sibirya Şamanizm’ine göre, ok ve yay’ın göksel unsur-
larla ilişkili olarak, “gökkuşağı”nın yay’a, yıldırım’ın ise “ok”a benzetil-
mek sureti ile aralarında analojik bir ilişki kurulmasıdır. Bunun yanı sı-
ra, daha da güçlü bir kanıt olarak değerlendirebileceğimiz çarpıcı bir de-
lil ise, Oğuz Destanı’nda saklıdır. Bu mitosa göre; Oğuz, Gün, Ay ve Yıl-
dız oğullarına: “Yay gibi siz de, okları göğe kadar atın” demişti. Üç-ok’lar 
yani Gök, Dağ ve Deniz-Han’lar ve onların oğulları ise, bu kutsal altın 
yayla atılan gümüş oklar idiler. Bu suretle oklar, yayın verdiği hizmeti 
yerine getiriyorlardı. Amacı belirtilen ve onları göğe gönderen yay, yani 
Boz-Ok’lar idiler. Bunun içindir ki, Ebülgazi Bahadır Han: “Ok, elçi de-
mektir. Üç-ok boyları da hükümdarının birer elçileri idiler”, diye bir açıkla-
mada bulunmaktadır. Eski Türk devletlerinde, okla haber gönderilirdi. 
Aynı zamanda, bağlılık ifade eden devletlere onların tabiiyetlerini tanı-
manın bir işareti olarak, okların gönderildiğini de biliyoruz. İlgili mitosta 
ifade edilen “altın yay” ve “gümüş üç-ok”, okun karakteristik bir temsili 
                                                           
10 Elmira Medjitova, Maya Djuimaniyazova, Yevgeni Grişin, Turkmenckoe Narodnoe İskucc-
tvo, Aşhabad, 1990, s. 97. 
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olacağını açık biçimde söyleyebileceğimiz, altın kaplama ve gümüş ile 
oluşturulmuş “Üçlü Aşik” uygulamaları konunun örneklenmesi ve kanıt 
oluşturması bakımından oldukça ilginçtir. 

Nitekim, Türkistan’da, boyları ifade eden “ok” tabiri de bu açıdan de-
ğerlendirilmelidir. “On-ok”, “Üç-ok”, “Boz-ok” gibi Oğuz kollarının adında 
görülen “ok”, sosyal ve siyasî açıdan belirli bir birliğe bağlı olan boy an-
lamına gelir. “Ok”suz olan boy, hiçbir otoriteyi tanımayan, asi grup de-
mektir. Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Han, üç küçük oğlunu temsil 
eden Üç-Ok’ları “ok”, üç büyük oğlunu temsil eden Boz-okları ise “yay” 
diye adlandırarak şöyle söyler: “Nasıl ki ok, yay kendisini nereye çevirirse 
oraya gitmek zorunda ise, küçük oğul da, (ok) büyük oğula (yay’a) öyle tâ-
bi olmak zorundadır.”11 

Türkistan coğrafyasında büyük bir önem taşıyan “Aşik” takıları uza-
yan saçla birlikte doğal olarak hareket halinde olması sebebiyle, anne 
karnındaki büyüyen insan cenini ile ilişkilendirilerek aralarında büyüsel 
bir iletişimin ifadesi olduğuna inanılmıştır. İlk erkek çocuğun doğmasın-
dan sonra Aşik’ın çıkarılması ise beklentinin yerine gelmiş olmasını ifade 
eder12. Bu da “Aşik” motifinin “ok-yay” olduğu konusunda yapılan tespi-
ti doğrular nitelikte bir geleneğe işaret etmektedir. Zira “ok-yay” belirtil-
diği üzere, erkek çocukların sembolik ifadeleri olup, sırtlarına takılan ve 
savaşçı olmalarına yapılan vurgu ile ilgilidir. İlk erkek çocuğun doğması-
na kadar takılan “Aşik” takısı, anne karnına düşecek olan cenine büyü-
sel bir etki yaparak, ok ve yay kullanacak bir erkek doğmasını manipüle 
edecek büyüsel bir pratiğe yöneliktir. Görüldüğü üzere, Ok-Yay sembo-
lizmi Aşik takısı üzerinde ikonik bir formatta sabitlenerek, Türkistan’ın 
tüm “Türklük”, “milli kültür”, “millet”, “devlet” kavramlarının indirgenmiş 
bir tabiiyet sembolüne dönüşmüştür. 

Takının Biçim ve Kompozisyon Şeması 

Türkmenistan Yomud Kabile’sine ait olan, 19. yüzyıl Aşik takısı, gü-
müş üzerine altın yaldız kaplama malzemeler ile üretilmiştir. Tabla ke-
sim tekniği ile kesilmiş olan kırmızı akik taşları ile süslenmiş olan takı, 
iki ve üç boyutlu aksamların organizasyonu ile oluşturulmuş olan ku-
yum tekniğinin karakteristik bir örneğidir. 

Takının konturlarının iç sınırları ince bir su motifi ile çevrelenmiş 
olup, dört adet kırmızı akik taşı, haç işareti doğrultusunda takının mer-
kezine konumlanmıştır. Alt kısımdaki akik taşının üzerinde iki, merkez-
deki nispeten daha büyük olan akik taşının çevresinde ise, yedi adet çi-
çek motifi görülmektedir. Takının merkezi bölgesine su motifleri ile bağ-
lanan iki madalyon görülmekte olup, içlerinde sekiz kollu yıldızlar bu-
                                                           
11 Bahattin Ögel, Türk Mitolojisi, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s. 143. 
12 Dieter-Reinhold Schletzer, ibid., p. 214. 
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lunmaktadır. Takının dikey doğrultusunda kilit aksamı bulunmakta 
olup, aksamın üst kısmı, iç içe iki üçgenden oluşur. Üçgenlerin merke-
zinde akik taşlarının çevresinde bulunan çiçek motifi görülmektedir. Boş 
olan geniş yüzeyler ise, arabesk düzenlemeler tarzında savat tekniğinde-
ki motiflerle dolgulaşmıştır. 

 
 Aşik, 25,5 x 36 cm. Gümüş, altın yaldız kaplama, kırmızı akik, Türkmenistan Yomud Kabilesi-

D.R.Schletzer 

Takının İkonografik Unsurları 

Kut Teması 

Biçimlerin organizesi bakımından İslam arabesklerini çağrıştıran bu 
motifler, Türkistan takılarında, anlam ve içerik itibarıyla, takıların genel 
temsiliyet kavramı olan “üreme” ve “yaşamsallık” vurgularını içermekte-
dir. Bu vurgular Türkistan topluluklarında önemli bir olgu olan “kut” 
kavramının temsiliyetini ifade eder. “Kut”, oldukça geniş coğrafyada ya-
şamını dağınık olarak sürdüren insan topluluklarının birliğini, beraberli-
ğini ve organizasyonunu sağlamak için elzem olan bir kavramdır. Zira di-
nin, ortak ve yapıştırıcı bir unsur olması sebebiyle, tanrısal ve göksel 
güçler tarafından görevlendirilmiş olduğuna inanılan Hâkan’ların otorite-
sine kayıtsız şartsız tam riayet ve itaat söz konusudur. Dolayısı ile Kut 
kavramı eski Türklerde sosyal regülasyon için bir katalizör görevi gör-
müştür. 

Kut karizması nerdeyse bütün eski Türk dinlerinin tezahüründe uy-
gulama bulabilmiştir; tanrı (tengri), güneş (gün) ay, yer-su (toprak) gibi 
doğa fenomenlerinden elde edilen dünya görüşünün tamamı kut ile ifade 
edilir. Ayrıca eski Türkler, değişim fazının beş elementi olan su, ateş, 
ağaç, toprak ve metali, Türklerin mutluluğu anlamına gelen “kut” (qut) 
ile ifade etmişlerdir13. 
                                                           
13 Alexander Von Gabain, Alttürkische Garammatik, Wiesbaden, 1974, s. 360. 
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 Aşik takılarında görülen su motifi örnekleri 

  
 Aşik takılarında görülen embriyo örnekleri 

Kut kelimesi, Güney Sibirya dillerinde canlılık, yaşama gücü, enerji, 
şans gibi anlamlara gelerek kahramanlık ile ilişkilendirilir. İnsanın için-
de bulunan otonom bir spritüel güce işaret eden kut kavramı, başta yö-
netenleri olmak üzere, insanı kendisi yapan özel bir güçtür. Bu güç her 
ne kadar yer altı, yerüstü ve göksel dünyanın gücüne ihtiyaç duysa da 
bağımsız bir tabiata sahiptir. Bu terim, İslâmiyet sonrası Türklerde mut-
luluk anlamı ile özdeş bir kavramı ifade etmiş ve halen de Türkler ara-
sında bu arkaik anlamını koruyarak kullanılmaya devam etmektedir14. 
Bahsi geçen kavram ve olgular takılara yaşamsallığın sembolü olan, su, 
hayat ağacı motifleri ve üremenin temsiliyeti olan “embriyo” motifleri ola-
rak tezahür etmiştir. 

 

 “Aşik” Detayı 

   
 Aşik takısının üzerinde görülen “Kut” temsili “embriyo” motif detayları 

                                                           
14 Diether-Reinhold Schletzer, p. 29-30 
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Embriyo motifleri, ana rahmi ve kanalının içerisine konumlanan çe-
şitli boy ve formlardan oluşur. Bu motif, anlamı ile direkt ilintili olarak 
hayatın enerji kaynağı, başlangıcı ve hepsinden de önemlisi hayatın mer-
kezini ifade etmekte olup, genellikle Aşik takılarının üzerinde kozmik su-
yu ifade eden biçimlerin arasında yer alır. 

Türkistan Dünya Algısının “Aşik” Takısında Yer Alan Göstergeleri 

Türk toplulukları yaptığı göksel gözlemler sonucunda yön olgusunu keş-
federek, ayın ve güneşin doğup battığı yönlere ilişkin inançlar geliştirmişler-
dir. Hayatlarının tamamını açık step düzlüklerinde geçiren insanlar için 
gökyüzü, doğal olarak dikkat çekici olmakta ve göksel varlıklar ise bu yönde 
incelemeye ve gözleme maruz kalmaktadır15. Geliştirilen bu gözlem ve 
inançlar en kapsamlı yansımalarını bahsedildiği üzere “ok-yay” sembolizas-
yonu olan “Aşik” takılarında bulmuştur. Bütün Türkistan topluluklarının 
aşik takıları, her ne kadar kendi içerisinde bir takım farklılıklar barındırsa 
da, hemen hemen hepsinin ortak paydasını oluşturan noktalar tespit edildi-
ğinde ortaya; örnek Aşik takısında da görüldüğü gibi, bir merkez ve merke-
zin çevresinde konumlanan dört yön, ya da doğrusal bir yapıda kurgulanan 
ve Türk kozmolojisinde önemli bir yeri olan Doğu-Batı uzantıları dikkat çek-
mektedir. Dikey ya da dörtgen uygulamaların dışında, bazen de salt merkezi 
bir noktanın tespit edildiği uygulamalara da sıkça rastlanmaktadır. Bu nok-
talar, görüldüğü üzere, takının üzerinde akik taşı ile işaretlenerek tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda, Türk ikonografyasında yer alan eşkenar dörtgen ve 
çapraz haç sembolizmine açıklık getirmek gerekir. Eksen ve çapraz haçın 
hayati önemi, sadece onların zamansal ve mekânsal düşüncenin sembolleri 
olmaları ile ilgili değil, aynı zamanda bu ikonografik formların Türkistan ta-
kılarının üretiminde merkezi öneme sahip olması ile ilgilidir. Pusulanın Ku-
zey, Güney, Doğu, Batı gibi dört ana noktasını birleştirdiğimiz zaman eş ke-
nar dörtgen elde ederiz. Eşkenar dörtgenin, köşegenlerinin merkezde bileşi-
mi sonucunda dört üçgen oluşur ki inanışa göre bu oluşumun merkezi ata’-
dır. Aynı zamanda Dünya dağı, köklerinin dünyanın rahminde olduğuna 
inanılan eksen olması sebebi ile merkezi (zamansal) düşüncenin odak nok-
tasını temsil etmektedir. Akik taşlarının birleşiminden oluşan kare, mekân 
kavramının Türk mitolojisindeki karşılığıdır. Türklerin dünyayı bir kare ola-
rak algılaması sebebi ile dünyanın dört kenarı “tört yan” dört yön, “sekiz kö-
şe” ise “sekiz bucak” kavramının orijinini oluşturmaktadır. 

Örnekte görülen “Aşik” takısını, merkezden başlayarak genişleyen doğ-
rultuda irdelemek gerekirse, takının ortasındaki dünyanın merkezi kabul 
edilen noktadan başlamak gerekir. Merkezi çevreleyen yedi adet (bir tanesi 
tahribat nedeni ile düşmüş) dairevi form içerisinde dolgulanmış altı yap-
raklı çiçekler görülmektedir. Yedi sayısı Türk mitolojisinde önemli bir yere 
                                                           
15 John Joseph Saunders, The History of The Mongol Conquests, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, USA 2001, p. 13. 
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sahiptir. Türk dünya algılamasına göre, göğün yedi katı vardır. Bunun ya-
nı sıra dünya merkezinden yeryüzüne kadar yedi katmandan oluşmakta 
olup ortasında dünya bulunmaktadır. Zaman mekân algısı çerçevesinde 
ele alınıp değerlendirildiğinde ise, yedi sayısı ayın fazlarına işaret ederek, 
haftanın yedi gününü temsil etmektedir. Türkler yaşadıkları ve bulunduk-
ları noktayı daima dünyanın merkezi olarak kabul etmişlerdir. Dolayısı ile 
“Ötüken” dünyanın merkezinde olan kutsal yer olup fethetme ve yeni alan-
lara genişlemeyi temsil etmektedir. Bulunulan noktadan inanış gereği 
(Gök Tengri) gökyüzü gözlemlenerek, ayın fazları ayrıntılı bir şekilde not 
edilmiştir. Yapılan bu gözlemlerden elde edilen tüm çıkarımlar Türkistan 
insanı için inanışın bir parçası olan göksel fenomenlerdir. 

Merkeze dünya dağını temsilen yerleştirilen akik taşının dört bir nok-
tasına pusulanın ana yönlerini temsil eder şekilde dört akik taşı yerleşti-
rilmiştir. Merkezde bulunan ve “Dünya Dağı”nı temsil eden akik taşı, 
kozmik su ile çevrelenmiş olup dünyanın oluşumuna ve genişlemesine 
işaret etmekle birlikte buradaki genişleme elementi, Türk soyunun ge-
nişlemesi ve dünya hakimiyetini sembolize eder. Bu taşlardan gerilmiş 
vaziyetteki okun ucunda bulunan akik taşı, Batı’yı ters istikamette bulu-
nan akik ise Doğu’yu temsil etmektedir16. Merkezdeki akik taşından sağlı 
sollu fışkıran ve üzerinde lotus çiçeği olan iki madalyon, kadın ve erkeği 
temsil etmektedir. Bu iki madalyonunda uçları dünyanın merkezini tem-
silen embriyo oluşturarak, neslin üremesi ve geleceğine işaret etmektedir 
ki, Türkistan takıları, dünyanın diyalektik döngüsü ve kabilenin devam-
lılığı için doğurganlık ve üreme temeline bağlıdır. 

Aşik, düşey kullanım pozisyonuna getirildiğinde ise, Türk mitolojisin-
deki “ulu ağaç” inanışına değinerek, ata kültüne ve ağaç kültüne işaret 
ederek, soyun devamlılığını sembolize eder. Burada okun uç kısmındaki 
akik taşından ağacın bedeni yükselerek, merkezdeki akik taşından sonra 
yedi dala ayrılır.  

Ağacın tepe kısmı gökyüzüne ulaştığında sivrilerek üçgen şeklinde 
“Ulu Karaçam” figürünü andırırken aynı zamanda üç katmanlı dağ moti-
fine de gönderme yapmaktadır. Burada görülen üç bölmeli katman, 
“Aşağı Dünya” olan dünyanın merkezine yani rahmine, orta dünya olan 
ve canlılara hayat veren yeryüzüne, nihayetinde ise ataların ruhunun 
ikametgâhı olan “yukarı dünya”ya yani gökyüzüne işaret etmektedir. Ta-
kının üzerinde bulunan on bir adet altı kanatlı yıldız ise, doğum, yaşam 
ve ölüm diyalektiğine işaret etmektedir. Hayat ağacının kökünde bulu-
nan iki dişi ve erkek sembolü olan iki altı kanatlı yıldızdan başlayan ha-
                                                           
16 Aşik takısı her ne kadar takılış pozisyonu itibarıyla düşey bir doğrultuda olsa da, yapılan 
tespitlerin ortaya koyduğu üzere ok-yay sembolü olan bu formun orijinal pozisyonu göz 
önünde bulundurulduğunda, Güney-Kuzey gibi algılanan noktalar aslında Batı ve Doğu’ya 
işaret etmektedir. Bu açı ile bakıldığında, Aşik takısının sivri noktasında bulunan akik taşı, 
Batı’yı aksi yönünde bulunan taş ise Doğu’yu göstermektedir. 
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yat ileriye doğru devinir. Ölü bedenler, dünyanın rahmine geri gönderi-
lirken, ruh ise ataların ikametgâhına yani semavi dünyaya göç eder. 

Sonuç 

Türkistan takıları, içerdikleri ikonografik, kozmolojik ve mitolojik veri-
ler bakımdan olduğu kadar, plastisite bakımından da tüm Türkistan ve 
Dünya toplulukları arasında oldukça özgün ve anıtsal bir bütünlüğe sa-
hip sosyo-kültürel objelerdir. 

Aşik takıları, Türkistan’ın hemen hemen tüm ikonografik ve mitolojik veri-
lerinin karşılığını bünyesinde barındıran konsantre bir objedir. Bu nedenle 
takıdaki hiçbir forma ve detaya rastlantısal ya da dekoratif kaygılarla yer ve-
rilmeyip, her biri Türkistan sosyo-kültürel yapısının, tarihsel ve dinsel kay-
naklarının simgeleşmiş ikonik motifleri olarak hayat bulmuşlardır. Bu köklü 
gelenek, Anadolu’ya değin uzanan zengin bir kültür mirasını oluşturarak, sa-
dece kuyumculukta değil birçok geleneksel Anadolu sanatına teknik, tema ve 
kompozisyon şeması bakımından kaynaklık etmeye devam etmektedir. 

Türkistan takıları, bütünlük içerisinde tasarlanmış olup bu bütünlük 
arasındaki ilişkiler netlikle ifade edilmiş görsel bir dilin sembolik işaret-
lerine dönüşmüşlerdir. Bu takıların, geçmişten günümüze muhafazakâr 
yapısını istikrarlı bir biçimde koruması, Türkistan klan ve aşiretlerinin, 
temel yaşam felsefesi ve dünya olgusuna karşı durdukları noktayla, yani 
muhafazakâr yapısı ile doğru orantılı bir gelişim seyretmektedir. Türkis-
tan topluluklarının tarihsel, coğrafi, kültürel, ikonografik ve mitolojik 
tüm verileri; bu toplumun, mevcut dünya düzeninin ana yapısını tüm 
yönleri ile koruma ve “evrensel birlikteliğe” dayanan, fonksiyonel bir kon-
tekst içerisinde değerlendirme ilkesini ortaya koymaktadır. Söz konusu 
ilke, korku ile karışık bir saygıyı içermekte olup, doğada ya da dünya 
düzeni üzerinde yapılacak herhangi bir manipülatif etkinin, insan ve 
toplumlar üzerinde yapacağı muhtemel olumsuz etkileri bertaraf etme is-
teğine yöneliktir. İşte bu nedenle, arkaik Türk motiflerinin materyal bir 
kültürel unsur olarak, korunması ve günümüze değin aktarılması ancak 
bu bahsi geçen kontekst içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Tür-
kistan takılarını topluca değerlendiğimizde toplamdan çıkan çarpıcı so-
nuçlardan birisi, Türk topluluklarının öbür dünya inanışlarının bu dün-
ya için bir enstrüman olarak kullanılmış olması ve atalar ruhunun 
önemli bir sığınma ve korunma alanını oluşturmasıdır. Bu yaklaşım Tür-
kistan insanının takı kompozisyonlarına da yansıyarak, tasarımlarının 
temelini; “yaşamsallık”, “tabiata hâkimiyet” ve “hayatta kalmak” ilkeleri 
oluşturmuştur. Baş takılarında oldukça sık kullanılan sivri formlar bu 
yaklaşımı destekleyen en önemli göstergelerinden biridir17. Baklava dili-
                                                           
17 “Kem gözlere şiş”; Anadolu’da geçmişten günümüze halen söylenmekte olan nazar önleyi-
ci ve büyüsel bir anlamı olduğu düşünülen bir ifade olup, Türkistan yaşam ve inanç siste-
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mi ve benzeri gibi ucu sivri ve üçgen formlu biçimler, yaşamın güvence 
altına alınmasını, karanlıktan güneşin ışığına doğru yükselişini yani ya-
şamsal özellikleri vurgulamaktadır. 

Motifler; yaşam-ölüm-doğum döngüsü üzerine oturtulmuş olup baş-
langıç ve yenilenme ayinleri de bunlarla ilişkilendirilmiştir. Ata kültü ve 
genolojik yapının çocuklar aracılığı ile sürdürülmesi yani Türkistan ırkının 
ve soyunun ölümsüzleştirilmesi düşüncesi, burada merkezi bir role sahip-
tir. Türkistan takılarının genel değerlendirmelerinden çıkan en çarpıcı so-
nuçlarından birisi, kompozisyonlarının uhrevi olmaktan çok dünyevi an-
lamlar içermesi ve “hayatta kalmak” esasına dayalı olmasıdır. Çünkü ya-
şanılan coğrafya, daima sınırları içerisindeki toplumların yaşam biçimleri-
ne ve düşünce sistemlerine direkt ya da dolaylı olarak etki etmektedir. 
Tüm yapılan tespitler ve analizlerin oluşturduğu rota, bizi takının dar ve 
sınırlı anlam ve işlevini aşarak “Türkistan Takı Olgusu”na götürmektedir. 

Kaynakçalar 

Bayat, Fuzuli, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, İstanbul, 2006. 

Cutsem, Anne Van, A World of Head Ornaments, Skira Editore S.p.A. Milano, 2005. 

Gabain, Alexander Von, Alttürkische Garammatik, Wiesbaden, 1974. 

Kalter, Johannes, The Arts and Craft of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984. 

Medjitova, Elmira, Maya Djuimaniyazova, Yevgeni Grişin, Turkmenckoe Narodnoe 

İskucctvo, Aşhabad, 1990. 

Mülayim, Selçuk, “Tarih Süsleme Sanatında Arabesk Problemi”, Arkeoloji-Sanat 

Tarihi Dergisi, II. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir 1983, s. 80. 

Neva, Elena, “Comparative Analysis of Head Jewelry of Europe and Central Asia”, 

http://www.kunstpedia.com 

Neva, Elena, Jewelery of Central Asia, “Ancient Jewelry from Central Asia, M Grap-

hics Publishing, Boston, 2008. 

Ögel, Bahaddin, Türk Mitolojisi, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003. 

Sauders, John Joseph, The History of The Mongol Conquests, University of Pennsy-

lvania Press, Philadelphia, USA 2001. 

Savcı, Kemal, Cumhuriyet’in 50. Yılında Türk Kadını, Cihan Matbaası, Ankara 

1973. 

Schletzer, Dieter and Reinhold, “Old Silver Jewellery of the Turkoman: An Essay 

on Symbols in the Culture of Inner Asian Nomads / Translated by Paul Knight, Diet-

rich Reimer Verlag, Berlin 1983. 

Strenberg, Ilene, “Silver From The Silk Route, Tribal Jewelry of Central Asia”, Je-

welry Arts Lapidary Journal, August, 2002. 

                                                                                                                                        
minden kaynak aldığı düşünülmektedir. Zira, Türkistan insanın en önemli savunma aracı 
olan oklarda, sivri uçlarla bitmekte olup, takı formlarına düşmanın kem gözlerini sivri uçları 
ile bertaraf etmesini ifade etmektedir. Zira sivri uçlar, kem gözleri bertaraf eden ve şeytani 
güçlerin kötü etkilerini önleyen bir kalkan olmasının yanı sıra aynı zamanda göçebe yaşam 
biçimlerinin vazgeçilmez unsuru olan “ok”un sembolik bir ifadesidir. 
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YABANCI DİLLERİN UYGUR DİLİ FONEM    
SİSTEMİNE ETKİSİ 
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Öz 

Bu makalede; yabancı dillerin Uygur Türkçesi fonem sistemine olan 

etkisi, f, j, h, x seslerinin Uygur Türkçesine yerleşmesinden yola çıkılarak 

açıklanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Uygur Türkçesi, Fonem Sistemi, Yabancı Diller. 

Abstract 

The Effect Of The Foreign Languages On The Phoneme System 

Of Uighur Language 

In this article, the influence of foreign languages on Uighur Turkish 

phoneme system is explained based on the established forms of f, j, h, x 

sounds in Uighur Turkish. 

Key words: Uighur Turkish, Phoneme System, Foreign Languages. 

Yabancı dillerin etkisi, genelde sözcük bakımından daha belirgindir. 
Fakat fonetik bakımdan da etkisi görülür. Yabancı dillerin, Yeni Uygur-
ca’ya olan etkisi üzerinde araştırma yapıldığı zaman, Yeni Uygurca’nın 
fonetik sistemine olan etkisi mutlaka dile getirilmelidir. Çünkü tarihi ge-
lişme sürecinde Uygurca diğer dillerden sözcük alırken, kendi fonetik 
sistemine de bazı değişiklikleri kaydetmiştir. 

Her dilin kendine özgü fonem sistemi vardır. Bu sistemi, dilin kendin-
de mevcut bulunan anlamlı, en küçük fonetik birimi ve onların şartlı, 
bağımsız öğeleri ortaya çıkarır. Bilhassa Uygurca’da ta Eski Uygurca dö-
                                                           
* Çin Halk Cumhuriyeti Şinjiang Üniversitesi Filoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi,  
   e-mail: tughluk@gmail.com 
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neminden beri, Uygurca’ya özgü birtakım fonemler ve onların şartlı, ba-
ğımsız öğeleri olmuştur. Diğer dillerin etkisiyle bir kısım fonemler Uygur-
ca’ya girmiştir ve Uygurca’nın fonem sistemini yenilemiştir. Biz Eski 
Türk dilindeki, Eski Uygur dilindeki, Çağatay Uygur dilindeki ve Yeni 
Uygurca’daki fonemleri araştırırsak, Orhun Yenisey yazıtlarının dili olan 
Eski Türk dilinde 18 sessiz harf olduğunu fark ediyoruz. Yeni Uygurca 
döneminde ise bu sessizler çoğalarak 24’e ulaşmıştır. Yabancı dillerin 
Uygurca’nın fonem sistemine olan etkisi bakımından değerlendirildiğin-
de, bu etki sadece sessiz harflere yönelik olarak gerçekleşmiştir, sesli 
harflerde görülmemiştir. Uygurca’nın fonem sistemi daha Orhun devrin-
deyken düzene girmiştir.  

Bu dönemde İran dilleri, Hint dili ve Tarım Havzasındaki diğer diller-
den f, h sesleri, Uygurca’ya girmiştir ve bu sesler Uygurca’nın fonem sis-
temine etki göstermeye başlamıştır. Prof. Dr. Geng Şı-min bu konuda 
şöyle diyor: Eski Türk dilinde 24 sessiz vardır, f, j, h, x sesleri alıntı söz-
cükleri kaydetmek için kullanılmıştır1. 

Kaşgarlı Mahmut, h, f sesleri ile ilgili şöyle yazmıştır: f harfi, Arapça 
harftir. … ama içinde h olan herhangi bir sözcük yoktur. Bu ses bazen 
Hoten’liların dilinde görülür. Çünkü Hoten dilinde Hint dilinin etkisi var-
dır. Kençek dilinde de h sesi görülür. Çünkü Kençek dili de temiz Türkçe 
değildir2. 

Ayrıca Eski Uygurca ve Manihizm yadigarlıklarında Sogdi dili ve Çin 

dilinden alıntı olan3 färišti/frišti (perişte-melek)4, futsi (夫子 - hanım) gibi 

sözcüklerde f sesi görülür. 
Uygurca fonem sistemi nispi sabitleşmiş olmasına rağmen, farklı dö-

nemlerde farklı dillerle teması neticesinde bazı değişikliklere uğramıştır. 
Bu değişiklikler sessizlerde görülmüştür, seslilerde değişikliğe rastlan-
mamıştır. Örneğin Çağatay Uygur dili devrinde Arap, Fars dillerinden 
bazı sessizler girmiştir. 20. yüzyılda ise Çince’den bazı sesler girmiştir ve 
bugüne dek girmeye devam etmektedir, fakat seslilere etki göstereme-
miştir. 

Orhun devrinden beri Uygurca’ya girmeye başlayan f, j, x, h harfleri, 
Çağatay Uygur dili devrinde Arap, Fars dillerinden kabul edilen ve içinde 
bu harfleri bulunduran sözcükler nedeniyle, Uygur dili fonem sisteminin 
gerçek bir üyesine dönüşmüştür. Fakat içerisinde yukarda bahsi geçen 
seslerin bulunduğu birçok sözcükte, bu sesler, diğer seslere dönüşmüş-
tür veya düşmüştür. Örneğin: 
                                                           
1 Geng Şı-min, Eski Türk Yazma Yadigarlıkları Grameri, Merkezi Milletler Enstitüsü Yayınla-
rı, Pekin, 1979, s. 15. 
2 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lugati-t Türk, Şinjiang Halk Neşriyatı, Uygurca baskısı, 1982, 
Cilt 1, s. 91. 
3 Nabilyayef ve diğerleri, Eski Türk Dili Sözlüğü, Leningrad, 1949, s. 18-19. 
4 Nabilyayef ve diğerleri, a.g.e., s. 19. 
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Arapça Uygurca Farsça Uygurca 
āfta: b aptap kohnä ko:na 
āfsa:nā äpsanä guna:h guna: 
āfsus äpsus guwa:h guwa: 
fāhm päm giya:h giya: 

fārzānd pärzänt kula:h kula: 

Bu durum, konuşma dilinde daha belirgin ve tipik bir şekilde karşı-
mıza çıkmaktadır. Örneğin: 

Çince Uygurca Rusça Uygurca 

sifan ( 师范 ) sipän fatifun patifun 

faŋzhen ( 方针 ) paŋjin fabrika pabrika 

fayüan ( 法院 ) payän telefun tilpun 

fapiao ( 发票 ) papia fizika pizika 

faŋshin ( 放心 ) paŋšiŋ škaf iškap 

Uygur dilinin fonem sayısı, tarihte diğer dillerin etkisiyle bazen çoğal-
mıştır, bazen asıl sayısına kavuşmuştur. Özellikle Çağatay Uygur dili 
devrinde Araf elifbasından aynen alınan ط ,ظ ,ه ,ع ,ة ,ذ ,ح ,ت ,ص ,ض gibi 
harfler bulunmuştur. Bu harfler Arap dilinde birbirinden farklı fonemleri 
ifade etmiştir. Arap dilinde farklı anlam ifade etme konumunda olan bu 
harfler, Çağatay Uygur dilinde ise bağımsız fonem olarak kullanılmayıp, 
Uygurca’daki buna uygun seslerin varyantı olarak kullanılmıştır. Yani 
-t fonemi Uygur (ط) ,z fonemleri Uygurca’daki z foneminin (ظ) ,z (ذ) ,d (ض)
ca’daki t foneminin, (ت) t, (ص) ş fonemleri ise Uygurca’daki s foneminin 
varyantı olarak hizmet vermiştir. Bu fonemler Yeni Uygurca’da tamamıy-
la kullanımdan düşmüştür. Bu sesler 6-10 yüzyıllık tarihe tanıklık etmiş 
ise de Yeni Uygurca’nın fonem sistemine yerleşememiştir. 

Bunlar dışında, daha sonra ortaya çıkmış bazı fonemlerin, zaten var 
olan fonemlerin bölünmesiyle oluşma durumu da mevcuttur. Örneğin: 
diş-dudak sedalı sessiz harf w ve diş-dudak sedalı sessiz harf v, Eski 
Türkçe yazıtları olan Orhun Yazıtları’nda görülmemiştir. Fakat Hakaniye 
dili devrinde görülmüştür. Rus Türkolog Şeryk ve Çin Türkologlarından 
Li Zeng-şiang’ların araştırmasından yola çıkıldığında, w sesi b, y, g sesle-
rinin değişiminden ortaya çıkmıştır5. Ama Hakaniye dilinde f, b, w sesle-
rinin birbirinin yerine kullanılma durumu mevcuttur. Örneğin: küwäz ~ 
küfäz6, yafuz ~ yabïz, yawuz7, suf~suw8 vesaire. 
                                                           
5 Li Zeng-şiang, Metrehim ve diğerleri, Eski Uygurca Yadigarlıkların Dili Üzerine, Şinjiang 
Üniversitesi Yay., 1999, s. 63. 
6 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., Şinjiang Halk Neşriyatı, Uygurca baskısı, 1982, Cilt II, s. 589. 
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Kısacası, Uygurca çok uzun zamanlardan beri diğer dillerden sözcük 
alma sürecinde, yabancı sözcüğü mümkün olduğunca aynen yazma iste-
ğinden hareketle, f, x, j, h gibi harfleri Uygurca’nın elifbasına kabul et-
miştir. Farklı bir açıdan bakıldığında ise yukarıdaki dört ses, Uygurca’ya 
çok eski zamanlarda yerleşmiştir. Daha sonraki devirlerde, İslam kültü-
rünün etkisiyle Arap ve Fars dilinden pek çok sözcüğün Uygurca’ya gir-
mesiyle, bu seslerin Uygurca’daki konumu sabitleşmiştir. Bugün ise bu 
sesler, Uygur dili fonem sisteminin gerçek birer üyesi durumundadır.  
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TUTAK’LI ŞAİR ABDULKADİR BEDİRBEYOĞLU 
VE GAMGÜDER’DEN DEYİŞLER 
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Öz 

Âşık tarzı şiir geleneği içerisinde değerlendirebileceğimiz Ağrı/Tutak’lı 

şair Abdulkadir Bedirbeyoğlu (Kılıç)’ın biyografisi verilmiş, “Gamgüder’-

den Deyişler” adlı şiir defterinden hareketle sanatı üzerine bir değerlen-

dirme yapılmaya çalışılmıştır. Şair Abdulkadir Bedirbeyoğlu’nu edebiyat 

çevrelerine tanıtmayı amaçlayan bu yazıda, söz konusu şiir defterinden 

seçmeler yapılmak suretiyle şiirler araştırmacıların ve okuyucuların beğe-

nisine sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Âşık Tarzı Şiir, Ağrı/Tutak’lı Şair Abdulkadir 

Bedirbeyoğlu, Gamgüder’den Deyişler. 

Abstract 

The Poems From The Gamguder By The Poet  

Abdulkadir Bedirbeyoğlu (Kılıç) From Tutak 

The biography of Abdulkadir Bedirbeyoğlu (Kılıç), the poet from Tutak 

/Ağrı considered to write poems in loving style has been given. An analy-

sis of his poems in his poem notebook in terms of poem art has been ma-

de. The main aim of this paper is to make known the poet Abdulkadir Be-

dirbeyoğlu himself and his poems to the academic researchers interested. 

The selections from the poems in this poem notebook have been made 

and they were presented to the observation and evaluation of the acade-

micians interested. 

Key words: Loving Style, Abdulkadir Bedirbeyoğlu, Ağrı/Tutak, 

Gamguder, Poem, Poet. 
                                                           
* Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Geleneksel şiirimizin gelişerek günümüze kadar gelen ve milletimizle 
birlikte ilelebet yaşamaya devam edeceğinden zerrece şüphe duymadığı-
mız eski ozanlık geleneğinin Osmanlıda ve Cumhuriyet Türkiye’sinde de-
vamı mahiyetindeki kolu olan âşık tarzı söyleyişin başarılı bir temsilcisi 
sayabileceğimiz çağdaş bir şairi ve bize emanet ettiği bir şiir defterini bu 
yazımızda tanıtmaya çalışacağız. 

Abdulkadir Kılıç Bey’i 1989 yılının sonlarına doğru tanımıştım. Uzun 
yıllar haber alma imkânım olmadı. Yıllar sonra Türk Dili Dergisi’nin 
Ağustos 2003 sayısında okuduğum, Müzahir Kılıç’a ait; “Ölümünün 
Üçüncü Yılında Hasret ve Muhabbet Şairi Âşık Gamgüder” (A. Kadir Be-
dirbeyoğlu) başlıklı makalede vefatını öğrendiğimde hayli üzülmüştüm1. 

Kısa süreli de olsa yakın dostluğunu gördüğüm rahmetli şair, verdiği 
defterle ilgili ileride bir değerlendirme yapabileceğim ihtimalini düşüne-
rek, 2 Mart 1990 tarihli “Tercüme-i halim” başlıklı bir de mektup gönder-
mişti. Bu kıymetli hatıralarını özenle muhafaza ettiğimizi ve kendisiyle il-
gili biyografik bir çalışma yapmakta olan Dr. H. Altay Göde Bey’e istifade 
etmesi için iletme sözü verdiğimizi belirtmek isterim. 

El yazısı mektubunda belirttiğine göre Abdulkadir Bedirbeyoğlu (Kılıç) 
1931 Mayıs’ında Ağrı iline bağlı Tutak kazasında dünyaya geldi. Babası 
yörenin hatırı sayılır beylerinden olup, âşıklık geleneğine de vakıf başarı-
lı bir şairdir. Abdulkadir Bey, bize yazdığı mektupta, dedelerinin Osman-
lı-Rus harbi sebebiyle Çıldırın Urta köyünden göçüp 1978 yılı içerisinde 
Ağrı’nın Tutak kazasının İsaabat köyüne yerleştiklerini belirttikten son-
ra, şecereleriyle ilgili olarak da şu malumatı vermiştir: 

“Hacı İsa dedem, Sultan II. Hamit tarafından fahri paşalık rütbesiyle 

taltif edilmiştir. Hacı İsa Bey’in (Paşa) İbrahim, Sefer, Abdulkadir, 

Mehmet, Veli, İlyas adında oğulları varmış. Ben bu zatın oğulların-

dan Abdulkadir Bey’in torunuyum. Abdulkadir Bey Hamidiye alayla-

rından Karapapak alay reisidir. Ben Hamidiye alay kumandanı Ab-

dulkadir Bey’in dördüncü oğlu Bedir Bey’in ikinci çocuğuyum… ” 

Abdulkadir Bey’den muhtelif sohbetlerimizde duyduğum ve mektu-
bunda da belirttiği üzere, geleneğin önemli umdelerinden biri olan çı-
raklık eğitimini babasından almıştır. Bildiğim kadarıyla sazı yoktur. 
Âşık şenliklerinde boy göstermemesinde saz çalmasını bilmemesinin et-
kili olduğunu zannediyorum. Hikâye anlatan, saz meclislerinde ve din-
leyici huzurunda atışmalar yapan bir klasik bir âşık şair tipi olmamak-
la beraber, hikâye tasnif etmekten başlayarak, geleneğin nazım şekil ve 
türlerini başarıyla işleyen bir sanatçı olarak, âşık edebiyatı dâhilinde 
değerlendirmemiz gereken çağdaş bir âşık şair tipidir. Klasik edebiyata 
vâkıf, âşık edebiyatının başarılı temsilcilerini okumuş, şiirin bir sanat 
                                                           
1 Müzahir Kılıç, “Ölümünün Üçüncü Yılında Hasret ve Muhabbet Şairi Âşık Gamgüder (A. 
Kadir Bedirbeyoğlu”, Türk Dili, 85 (620), 2003, s. 169-175. 

224



NAMIK ASLAN / TUTAK’LI ŞAİR ABDULKADİR BEDİRBEYOĞLU 3 

olduğunun farkında (sanat eseri yaratma endişesini taşıyan) bir kalem 
şairidir. 

Ayrıca belirtmekte yarar gördüğümüz bir husus da, Kılıç ailesinde şiir 
yazma ve söyleme yeteneğinin adeta bir irsiyet arz ettiğidir. Edebiyat çev-
resinin yakından tanıdığı “Çağlayan” mahlaslı Memduh Kılıç ve “Divanî” 
mahlaslı İhsan Kılıç da aynı ailedendirler2. Abdulkadir Bey bu aile vasfı-
nı bir şiirine şöyle nazmetmiş. 

Derikte 

I- Ulu dedem Hacı İsa Paşa’dır 
Aşk kaynağı sağlayan var Derik’te 
Bedir Bey babamdır namıyla şair 
Yürekleri dağlayan var Derik’te 

III- Kelamı çok güzel ilhamla dolmuş 
Biçare hasretle sararıp solmuş 
Feryad u zar ile derde dûş olmuş 
Memduh Kılıç “Çağlan” var Derik’te 

II- Verilmiş hakiki aşkın nişanı 
Bülbül avazlıdır şirin lisanı 
İhsan Bey, mahlası “Âşık Divanî” 
Karaları bağlayan var Derik’te 

IV- Âşıklar safında saysalar eğer 
Ölüme makudur hiç vermez değer 
İdam sehpasında bir de Gamgüder 
Yar yar diye ağlayan var Derik’te 

Sekiz çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiğini belir-
ten Abdulkadir Kılıç, şiir yazmaya da 1942 yılında başladığını ve “Gam-
güder” mahlasını kullandığını söylemektedir. Lise mezunu olan şairimi-
zin detayını bilmediğim bir hükümlülük sürecinin de olduğunu belirt-
mek isterim. Bunu belirtme sebebim, hapishane sürecinin şairliğine te-
sir etmiş olabileceği düşünmemdir. Ayrıntısına ne kendisi girdi ne de 
ben sorabilme fırsatı bulabildim. Ancak sohbetimiz arasında hapishane-
de bulunduğu yıllarda, mektuplar aracılığı ile Âşık Veysel’e bazı şiirlerini 
gönderdiğini sitemkâr bir üslupla söylediğini şimdi de hatırlıyorum. Bu 
sohbet sırasında, hapse düşme nedeninden çok, Veysel’le ilgili imalı site-
mi beni meraklandırmıştı. 

Abdulkadir Bey benzer bir hatırasını da yine bir sohbetimiz sırasında 
Yaşar Reyhanî ile alakalı olarak nakletmişti. Sonraki yıllarda bir tesadüf 
eseri olarak bu olayı rahmetli Âşık Murat Çobanoğlu’na doğrulatma im-
kânı bulduğumu belirtmek isterim. 

Babası Bedir Bey gibi kendisi de sekiz çocuk sahibi olan Abdulkadir 
Bey 1954-1979 yılları arasında politikayla uğraşmış, uzun yıllar Tutak’ta 
belediye başkanlığı görevinde bulunmuştur. Abdulkadir Bey’in son on yı-
lı ile ilgili bilgi sahibi değilim. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde bir yük-
sek lisans konusu olduğunu duydum lakin çalışmayı görme imkânım ol-
madı3. Mart 1990 tarihli mektubunda bana belirttiği, altı bin kıta üzerin-
                                                           
2 Ali Berat Alptekin-Saim Sakaoğlu, Türk Saz Şiiri Antolojisi (14.-21. Yüzyıllar), Ankara, Ak-
çağ Yayınları, 2006, s. 311-312. 
3 Ali Berat Alptekin, “Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Âşık ve Âşık Edebi-
yatı İle İlgili Çalışmalar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 3 (26), Ekim, 1983, s. 189-198. 
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de şiirinin olduğudur. “Hasret ile Muhabbet” isimli bir hikâyesi ile “Gam-
güder’den Deyişler”, “İniltiden Gölgeler” ve “Ömrümün Hazanı” isimlerini 
taşıyan üç de şiir defterinin olduğu mektubunda yazılıdır. Yine sohbetle-
rinden hatırladığım, Şehriyar’ın “Haydar Babaya Selam” şiirinden ilham 
alarak bir yıl boyunca Tutak’ta gördükleri işleri, nazmettiği ve folklorik 
bir destan vücuda getirdiğidir. Yazık ki bu destanı da görme imkânım ol-
madı. 1990 yılından ölümüne kadar geçen on yıl boyunca başka ne eser-
ler vücuda getirdi bilemiyorum. Onu tanıdığım kadarıyla tahminim ve te-
mennim o ki, şiirini on bin kıtaya çıkartmış olsun. Ancak bu makale 
bağlamında yaptığım kaynak taramasıyla şairimizden sınırlı da olsa çe-
şitli vesilelerle bahseden bir kısım çalışmaların olduğunu tespit ettim ve 
bu kaynakları kaynakçada gösterdim4. 

Bu yazımıza konu edeceğimiz defter, şairin ilk şiir defteri olup, “Gam-
güder’den Deyişler” adını taşımaktadır. Defterde 200 adet yaklaşık 1000 
kıta şiir bulunmaktadır. Âşık tarzında kaleme alınan şiirlerin dili, gele-
neğin yaygın temsilcilerine kıyasla oldukça zengindir. Şiir sanatıyla ilgili 
sağlam bir alt yapısı olduğunu söylemek abartı sayılmaz. Şekil olarak 
sağlam, muhteva olarak da doyurucu ve orijinal benzetmelerle bezeyip 
bütünlediği başarılı şiirlerin sayısı haylicedir. 

Defterde yer alan ilk şiir şairimizin gelenek bilgisi dâhilinde oluştur-
duğu bir şiir midir, yoksa badeli bir âşık olduğu söylemi midir? Bilemi-
yorum. Ancak bu şiir, hayatı hakkında bilgi edinme imkânımız bulun-
mayan ve yüz-yüz elli yıl önce yaşamış bir şairin olsaydı, onun badeli 
âşık olduğuna hükmetmemiz için yeterli delil sayılabilirdi. 

Yavaştan Yavaşa 

I- Dinle neden oldu yüreğim dağı 
Anlatayım nettim yavaştan yavaş 
Derin bir uykuda ilk seher çağı 
Bezm-i aşka yettim yavaştan yavaş 

III- Yüzünden kaldırdı yar nikabını 
Okudum bitmeyen gam kitabını 
Nazar kadehinden aşk şarabını 
İçtiğimde bittim yavaştan yavaş 

II- Bahtımla kaderim olunca ihvan 
Pirler meclisinde kuruldu divan 
Oradaydı yârim olan nev-civan 
Huzuruna yettim yavaştan yavaş 

IV- Gamgüder’im kaldım sevda ye’sinde 
Izdıraplar dolu dert hanesinde 
Hasretin feryadın dert ülkesinde 
Gide gide yittim yavaştan yavaş 

Gamgüder’in badeli âşık olduğu izlenimini yaratan bu şiiri takip eden 
birkaç şiir ise münacat türünü hatırlatır içeriktedir. Bezm-i Elest’ten, 
dünyaya geliş sebebinden, Allah’ın birliğine olan inancından ve kendisi-
                                                           
4 Nurcan Servetoğlu, Hasret İle Muhabbet Hikâyesi Âşık Abdulkadir Kılıç, E.A. Üniv. TDE 
Bölümü Bitirme Tezi, 1980. 
   Namık Aslan, “Hoyrat Derem Kerkük’e”, Paralel Dergisi, 1 (1), Şubat 2007, s. 26. 
   Ali Berat Alptekin, Türk Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Ankara, Akçağ Yayınları, 1997, s. 91. 
  Celal Hilmi Birdal, Tutaklı Halk Şairlerinden Çağlayan ve Gamgüder, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Basılmamış Mezuniyet Tezi, 1969. 
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ne biçilen kader elbisesini giyişinden bahseder. Bundan sonraki şiirlerin 
konu itibariyle bir sıralamaya tabi tutulduğu söylenemez. Âşık tarzı şii-
rin bütün şekil ve türlerinde oldukça başarılı sayılabilecek örnekler peş 
peşe sıralanmıştır. Şiirlerin ekseriyeti koşma şeklinde olup, bu şekle 
bağlı diğer türlerden oluşmaktadır. 

Defterin başında yer alan şiirlerin yazılış tarihi ve nerede yazıldığı ile 
ilgili kayıtlar vardır. İlk şiirin sonunda 1946, son şiirin bitiminde ise 
15.7.1977 tarihi yazılıdır. Şiirlerin yazıldığı yerle ilgili; Ağrı, Kars, Erzin-
can, Erzurum, Ankara, Tutak, İsaabat, Muhaköyü, Damal, Kangal/Tah-
talı gibi yer adları vardır. Şiirlerin sıralanışı genellikle kronoloji olmakla 
birlikte iki şiir bu kronolojiyi bozmaktadır. Defterin orta sayfalarında yer 
alan ve 19.7.1979 tarihini taşıyan şiiri Sivas/Kangal’da cezaevi günlerin-
de söylenmiş olsa gerektir. Diğer şiirin ise bu tarihten üç gün önce An-
kara’da yazıldığı kayıtlıdır. 

Aslında dosya kâğıtlarına yazılan şiirler özensiz bir dikişle deftere dö-
nüştürülmüştür. Başlangıçta kronolojik bir sıralama izlenimi verilmişse 
de iki şiir bu kronolojiye pek uyulmadığını gösteriyor. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi şiirlerin ekseriyeti koşma şeklinde dü-
zenlenmiştir. Koşmalar çoklukla dörder kıtadan kurulu olmakla birlikte 
üç, beş, altı dörtlükten oluşanları da vardır. Destan şeklinde tasarlanmış 
iki uzun manzumeden başka 4, 5, 6 heceli mısralardan kurulu oldukça 
başarılı şiirler de mevcuttur. 

Güzel 

I- Nedir bu ses 
Alma nefes 
Gayet enfes 
Zaman güzel 

III- Gönlüm aldı 
Derde saldı 
Sende kaldı 
Güman güzel 

II- Gözüm yaşı 
Zehir aşı 
Âşık başı  
Duman güzel 

IV- Gel ey perim  
Sana derim 
Gamgüder’im  
İman güzel (4’lü) 

Gönül 

I- Mesken mi tuttun 
Bu bağı gönül 
Neden unuttun 
Merağı gönül 

III- Çekerim zarın 
Sen şive karın 
Ah âşıkların 
Durağı gönü 

II- Bu meşakkatten 
Düştüm takatten 
Eyle hasretten 
Ferağı gönül 

IV- Gamgüder anın 
Ver ana canın 
Oldum cananın 
Çerağı gönül (5’li) 
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Yakarış 

I- Dilim ile hemrah 
Eyle beni Yârab 
Aşkın ile gümrah 
Eyle beni Yârab 

III- İlmin ile amil 
Ahlak ile kamil 
İman ile hamil 
Eyle beni yarab 

II- Nefsim ile fakir 
Fikrim ile zakir 
Şükrün ile şakir 
Eyle beni yarab 

IV- Gamgüder eyle kul 
Duam ile makbul 
Halim ile kabul 
Eyle beni yarab (6’lı) 

Uzun şiirlerinde dördüncü dizeler umumiyetle nakarattır. Defterde 
sadece bir şiir, ikili nakarat bağlamalı ve üçer mısralık bentlerden kurul-
muştur. Bunların dışında şiirlerin şekil hususiyetleri bağlamında başka-
ca dikkate değer yönleri de şöyle sıralayabiliriz: Âşık tarzı şiir temsilcile-
rinin maharet gerektiren ayaklar bağlamında değerlendirilen kimi zor 
söyleyişlerde de başarılı örnekler vermiştir. “Lep değmez” örneklerinde 
mahlasını “Dertçeker” şeklinde kullanmıştır. 

Kalır 

I- Aşk narına yanan âşık 
Adın dilden dile kalır 
Dert ile aklın karışık 
Kâr çektiğin çile kalır 

III- Dün ü gün yarası azar 
Kötü gözle etti nazar 
Dertliler derdini yazar 
Geçer elden ele kalır 

II- Taşan sel ile akılır 
Ciğer ateşe yakılır 
Âşıkın aklı takılır 
Yar saçında tele kalır 

IV- Dertçeker neden hey heyin 
Ardında kalacak neyin 
Sonunda senin her şeyin 
Öldüğünde ele kalır 

Defterde “kapalı ayak” başlığı altında verilen bir şiiri de aşağıda veri-
yoruz. Bu tür ayaklarla müstakil deyişler söylenebilir ancak atışma ya-
pılmaz. Zira bu tür ayaklarda kafiyeli kelime sayısı sınırlıdır. Kafiyeli ke-
lime sayısı altıyı geçmeyenler “dar ayak” tabir olunurlar. Vereceğimiz şii-
rin hem dar, hem de kapalı ayak özelliği taşıyor olması oldukça dikkat 
çekicidir. Kafiyeli kelimedeki ünlü tüm ayaklarda aynen korunduğu gibi 
kullanılabilecek kafiyeli kelime sayısı da dörtle sınırlıdır. 

De 

I- Muhabbet şehrinin kam sokağında 
Beni kim sorarsa burada yoktur de 
Canım bağlı durur aşkın bağında 
Hasret içre der ü gamı çoktur de 

II- Hadise aramam ortada sebep 
Ağladığım bahtı karama sebep 
Sinemde açılan yarama sebep 
Kaşları yay kirpikleri oktur de 

III- Gamgüder’de sevda tadı tatlanır 
İlham cuşa gelir his kanatlanır 
Yarı seven her cevrine katlanır 
Gözü kadar yüreği de toktur de 
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Defterde bir hayli başarılı tecnis örneği de bulunmakta. Aşağıda vere-
ceğimiz “Döndü” redifli şiir bunlardan biri. Her dörtlükteki üçlü cinaslı 
kullanışlara karşılık dördüncü mısradaki “tasaya” kelimesinde de başa-
rılı bir kullanış vardır. 

Döndü 

I- Koşmamıza cinas oldu Buhara 
Aşk bağında gönül değdi bu hara 
Canım su misali döndü buhara 
Bir nokta ekledim ta sa’ya döndü 

II- Gözlerin benzettim o güzel ha’ya 
Yüzümüzde ne ar kaldı ne haya 
Ondan böyle düştüm derde hay haya 
Neşe efkârımız tas ay’a döndü 

III- Gamgüder’im o yar aklım çalanda 
Ruhum aşk sazıdır inler çalanda 
Şöyle bakıp yüzün şavkı çalanda 
Canan elindeki tas aya döndü 

Muhteva hususiyetleri bakımından şiirlerde dikkati çeken en belir-
gin temanın ıstırap, elem, hasret ve belli edilmekten korkulan kana-
yan bir aşk yarası olduğunu söylersek abartmış sayılmayız. Gamgü-
der adeta bir hicran şairi, bir hasret, gam şairi gibidir. “Gamgüder” 
kelimesini mahlas seçmesi de bu yönünün bir başka tezahürü olsa 
gerektir. Coşkulu bir âşık lakin çaresiz bir derde tutulduğu inancında 
ve ümitsizdir. Bir şiirinde kendini; “Hasret-zede, dertli, elem tutsağı” 
mısraı ile tarif eder. Bu ümitsizliği onu zaman zaman isyana da götü-
rür. 

Neler Çektim 

I- Dünyaya geldiğim ilk andan beri 
Sen neler çektirdin ben neler çektim 
Karaya boyadın bütün renkleri 
Sen neler çektirdin ben neler çektim 

V- Akıl izan verdin devlet vermedin 
Günahım neydiki elbet vermedin 
Aman diledikçe mühlet vermedin 
Sen neler çektirdin ben neler çektim 

II- Yüzüm güldürmedin sabi çağımda 
Felaket gezdirdin sol u sağımda 
Saldın çırpın dedin bela ağımda 
Sen neler çektirdin ben neler çektim 

VI- Ey Hâkim’ül-ülâ hükmet suç kimde 
Aynadır bilirsin ne var içimde 
Takdir eylediğin kader çizgimde 
Sen neler çektirdin ben neler çektim 

III- Onbirinde zehir kattın aşıma 
Sevdayı culadın körpe başıma 
Kan katarak gözden akan yaşıma  
Sen neler çektirdin ben neler çektim 

VII- Neşeden huzurdan mahrum eyledin 
Her yası çekmeğe mahrum eyledin 
İşimi ters yüzüm mağmum eyledin 
Sen neler çektirdin ben neler çektim 

IV- Her fırsatta taştan taşlara çaldın 
Bir rızık danesin peşine saldın 
Âleme bol verdin benden çok aldın 
Sen neler çektirdin ben neler çektim 

VIII- Kem olan ne varsa seferber ettin 
Toplayıp başıma derbeder ettin 
Sonunda ben kulun Gamgüder ettin 
Sen neler çektirdin ben neler çektim 
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Memleketten ve sevdiklerinden uzak kaldığı zamanlarda tek sırdaşı 
“bad-ı saba”dır. Ondan haber alır, onunla selam gönderir sevdiğine. Du-
yulmasından korktuğu aşkını sevdiğine seher yeliyle fısıldar. Aşkına ara-
cı olması için ondan ricada bulunur.  

Bana De 

I- Bâd-ı saba gördün gamgin halimi 
Yara söyle ne söylerse bana de  
Gözünden silmesin hiç hayalimi  
Yara söyle ne söylerse bana de 

II- Zaman ne uzasın ne de kısalsın 
Ömür faslı bahar çağında kalsın  
Hastayım derdimin dermanın alsın 
Yara söyle ne söylerse bana de 

III- Gönlümdeki aşkın temel taşına  
Adını yazmışım dipten başına 
Sadıksa olmasın yâda âşina 
Yara söyle ne söylerse bana de 

IV- Neresinde olsa arz ile tulun 
Şahidim olarak orada bulun 
Maruzatı budur Gamgüder kulun 
Yara söyle ne söylerse bana de 

Aşağıdaki şiir, 19.7.1979 Sivas/Kangal kaydını taşımakta. Yukarıda 
sebebini bilmediğimiz mahkûmiyet sırasında duyduğu sıla özlemiyle ya-
zılmıştır. Şair, kaza ile sebebiyet verdiği bir durumdan suçsuz yere mah-
kûm olduğunu belirtmekte, ailesine ve çocuklarına duyduğu özlemi dile 
getirmektedir. 

Sılada 

I- Bâd-ı saba gelişin semt-i Tutak’tan 
Çabuk söyle ne var ne yok sılada 
Öğreneyim anlat uçtan bucaktan 
Çabuk söyle ne var ne yok sılada 

II- Gece gökte ay lambasın yakar mı? 
Kızlar saçın örüp çiçek takar mı? 
Yâranlar bekleyip yola bakar mı? 
Çabuk söyle ne var ne yok sılada 

III- Benim çok sevdiğim ablam Gülhanım 
Türkan, Ayten, Nurten, Güler’im canım 
Onları anmakla geçer her anım 
Çabuk söyle ne var ne yok sılada 

IV- Ulvi, Bülend ile Münir balamı 
Münif’im can parem umut kalamı 
Kepçe tutan gönderdi mi selamı 
Çabuk söyle ne var ne yok sılada 

V- Kim ister sılada boş yere yata 
Kasta makrun değil bir adli hata 
Sorum bitti, başla teferruata 
Çabuk söyle ne var ne yok sılada 

VI- Anlat görür gibi oldum ıraktan 
Ciğerim ağzımdan geldi firaktan 
Dertli Gamgüder’i kurtar meraktan 
Çabuk söyle ne var ne yok sılada 

Bu şiir de sabah yelinin nihayet ona getirdiği güzel haberi anlatmak-
tadır. Şairin umutlandığı, şâd olduğu defterdeki ender şiirlerdendir. 

Yarin 

I- Yalvarmıştım belli bu gün uğramış 
Kokusu var seher yelinde yârın 
Onun da bağrını kesmiş doğramış 
Birazcık eğlenmiş ilinde yârın 

II- Canan seyrangahı gülşene varmış 
Mest eden kokusu her yanı sarmış 
Sevdiğim oynamış sevmiş koparmış 
Gül gülyağı olmuş elinde yârın 
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III- Dinlemiş bülbülle canan sesini 
Ezberlemiş sevgi manzumesini 
En güzel en içli aşk nağmesini 
Bestelemiş zülfün telinde yârın 

IV- Göreceğin görmüş işin bitirmiş 
İsteğimi tam yerine yetirmiş 
Duyar duymaz bana müjde getirmiş 
Gamgüder adımmış dilinde yârın 

Kimi şiirlerinde sevgilisine sabah yeliyle birlikte kâtipleri de aracı kı-
lar. 

Kimse Duymasın 

I- Elim kalem tutmaz n’olursun kâtip 
Sen yaz derdim aman kimse duymasın 
Teferruatıyla hale münasip 
Sen yaz derdim aman kimse duymasın 

II- Ne ilaç bulunur ne tabip sağlar 
Gören sitem ile yaramı dağlar 
Yüzüm gülse bile içim kan ağlar 
Sen yaz derdim aman kimse duymasın 

III- Bu gidiş ömrümü çabuk tüketir 
Bir güç durdurmağa değil muktedir 
Söylesin derdimin çaresi nedir 
Sen yaz derdim aman kimse duymasın 

IV- Bu dertli Gamgüder sözü bitirsin 
Dikkat etsin bir punduna getirsin 
Bâd-ı saba nazlı yâre yetirsin 
Sen yaz derdim aman kimse duymasın 

Sıladan uzak kalışının geride bıraktıklarını da sıkıntıya soktuğu anlar 
vardır elbette. Kendisi hep hasrete olsa da, ona da hasret duyanlar var-
dır. Gönülden yükselen feryatların satırlara döküldüğü mektuplarla avu-
nur. 

Gel Demiş 

I- Ara postasıyla haber yollamış 
Fikrini kötüye yorma gel demiş 
Ne bir zarfa koymuş ne de pullamış 
Gurbet elde boyun burma gel demiş 

II- Senindir can evim sahipsiz kalan 
Ayrılıktır baştan aklımı alan 
Kimi doğru söyler kimisi yalan 
Hiç kimseye haber sorma gel demiş 

III- İnce maraz eder beni bu firak 
Gönlümüz yakın ya aramız ırak 
İhmal etme sakın ayağına bak 
Mola çadırını vurma gel demiş 

IV- Sen gidende yeni yağmış idi kar 
Ara çok uzadı geldi ilkbahar 
Gamgüder’e işte böyle nazlı yar 
Gözlerim yollarda durma gel demiş 

Sonuç: 

Şairimizin, saz çalmayı bilmemesi, şiirlerini genellikle tasarlayarak 
yazmış olması ve şiirlerinde sanat endişesi taşıdığı intibaına rağmen, ge-
leneksel şiirimizin tüm şekil ve türlerinde ortaya koyduğu başarılı şiirle-
rini dikkate alarak, âşık edebiyatı dâhilinde değerlendirmesi gerektiği 
kanaatinde olduğumuzu belirtmek isterim. Köprülü’nün tabiriyle bir ka-
lem şairi olarak da değerlendirebileceğimiz Gamgüder, oldukça velut bir 
şairdir. Unutulmaya yüz tutmuş pek çok mahalli kelimeye şiirlerinde yer 
veren şairin, yer yer basit Arapça ve Farsça terkipler kullandığı ve zengin 
bir şiir diline sahip olduğu da söylenebilir. 
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Yaptığı benzetmeler ve tasvirlerden, klasik şiire de vakıf olduğu anla-
şılan Abdulkadir Kılıç’ın, mahlasıyla mütenasip genel manada bir hüzün 
şairi olmasına karşılık, zaman zaman bu ruh halinden kurtulup, edebi 
sanatlarla bezeli harika güzellemeler, bayrak-vatan-birlik şiirleri, taşla-
malar, felsefi ve tasavvufi manzumeler de yazdığına tanık olmaktayız. 

Sağlam dış yapıları, kuvvetli bir ahenk unsuruyla da bütünlenen şiir-
ler, orijinal buluş ve benzetmelerle de dikkat çekmektedir. Çoklukla tam 
ve zengin bir kafiye ile bezediği dış yapıyı, benzer ses ve ses tekrarlarına 
dayalı iç ahenk unsurlarıyla da destekleyerek kimi şiirlerinde akıcı bir 
üsluba erişir. İncelemeye esas aldığımız defterinin ilk şiir defteri olduğu 
dikkate alınırsa sonraki şiirlerinin çok daha başarılı olabileceğini tahmin 
etmek güç olmasa gerektir. 

Bizdeki emaneti sebebiyle, edebiyat çevrelerine tanıtmayı borç bildiği-
miz şair Abdulkadir Kılıç’ın, yapılacak yeni çalışmalarla hak ettiği değeri 
bulacağını ümit ederiz. Aşağıda “Gamgüder’den Deyişler” adını verdiği 
defterinden seçtiğimiz bir kısım şiirlerini okuyucularımızla paylaşıyoruz. 

Yârim 

I- Ben biçare aşığını 
Hülyalara salan yârim 
Ara sıra görün bana 
Aklım baştan alan yârim 

II- Sultanı aşk uşağının 
Filiz buğday başağının 
Yanında gökkuşağının 
Rengi sönük kalan yârim 

III- Muhitim ateşsiz ateş 
Bulmak müşkül sana bir eş 
Yüzünün şulesi güneş 
Şavkı aya çalan yârim 

IV- Sensin nakışın güzeli 
Cihan değer saçın teli 
Bakışının gizli eli 
Gönlüm etti talan yârim 

V- Şirin söz ile kandırdın 
Yatan gönlüm uyandırdın 
Bu Gamgüder’i yandırdın 
Bir tek ahdi yalan yârim 

Bendedir 

I- Şirin seven Hüsrev merdi 
Bende değil mi bendedir 
Mecnun gibi Leyle derdi 
Bende değil mi bendedir 

II- İçimdedir yansın susun 
Mumuyum ben o fanusun 
Sonsuz sevgisi Yunus’un 
Bende değil mi bendedir 

III- Pervanede olan heves 
Yanmak için döner bikes 

Neyi dillendiren nefes 
Bende değil mi bendedir 

IV- Bir nuru andıran ateş 
Âşığı kandıran ateş 

Seveni yandıran ateş 
Bende değil mi bendedir 

V- Geliyorsa külünk sesi 
Sormayınız neyin nesi 
Ferhat’ın aşk iradesi 

Bende değil mi bendedir 

VI- Aynı mayadan bedenin 
Ne var ise ah u enin 
İnceliği Seyrani’nin 

Bende değil mi bendedir 
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VII- Dertli gibi gözüm yaşı 

Sözlerim var köşe taşı 

Hasret denen illet başı 

Bende değil mi bendedir 

VIII- Süzülen elfaz leması 

Çizilen ince şeması 

Hafız’ın hazin teması 

Bende değil mi bendedir 

IX- Canan seven canı nider 

İsmi kalır cisimi gider 

Yaradanına Gamgüder 

Bende değil mi bendedir 

Bizim 

I- İlahi lütuftur hale razıyız 

Kaderdendir aşka ramımız bizim 

Ellerde çalınan gönül sazıyız 

Ondandır eksilmez gamımız bizim 

II- Hor görürsüz halimizden size ne 

Deyin söz geçer mi kader çizene 

Kan ağlarız âlem gülse bize ne 

Feryad u figandır kâmımız bizim 

III- Aramız yok Hak’tan gayrı bir şeyle 

Gönül avuturuz böyle hey heyle 

Sarhoşuz aşk denen bu bitmez meyle 

Boşalmaz doludur camımız bizim 

IV- Gamgüder feryat et ağla doyunca 

Musalla taşına başın koyunca 

Bu dünya durduğu müddet boyunca 

Söylenir dillerde namımız bizim. 

Çalar 

I- Er biçare bülbül feryad ettiğin 

Gül zalimdir yüreğine har çalar 

Aşk delisi bilmiyorsun ne’ttiğin 

Şen şakrak ötüşün ah u zar çalar 

II- Ötüşün faş eder bütün saklını 

Haksız görüyorlar ondan haklını 

Bülbülsen gül âşıksan aklını 

Mecnun eder Leyla gibi yar çalar 

III- Ateş misin alev misin nesen yel 

Her alışta nefesimi kesen yel 

Dokundukça kâkülüne esen yel 

Nazlı yarın tel tel eder tar çalar 

IV- Çekmeyendir kolay sanan hasreti 

Çamçırağa benzer yanan hasreti 

Aşsın harareti canan hasreti 

Gamgüder’in yüreğini parçalar 

Benim 

I- Bakışın merhemdir mürüvvet eyle 

Kaşın çatsan dilde acımdır benim 

Beni dert doğurmuş sorana söyle 

Dert kardeşim feryat bacımdır benim 

II- Âşıkan ey bilir değildir yeni 

Ölçüde müstağni boyuyla eni 

İçimi dağlayan aşkın dikeni 

Başımda sultanlık tacımdır benim 

III- Enin ırmağının gulgulesiyim 

Istırap akıtan su lülesiyim 

Aşkın hükümdarı yar kölesiyim 

Ömrümden verdiğim pacımdır benim 

IV- Gamgüder’de bakın derdin nevine 

Ne ola ki dertli olan sevine 

Beytullah diyorlar gönül evine 

Onu tavaf eden hacımdır benim 
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Sanır 

I- Elimde tuttuğum aşk kadehini 

Bu hali bilmeyen peymane sanır 

Nâehil anlamaz gizli virdini 

Bizi sarhoş bezmi meyhane sanır 

II- Hak yolunda olur gönül talanı 

Gasp sayılır ondan geri kanlı 

Aşka düşüp cezbe tutmuş olanı 

Ham ervah tan edip divane sanır 

III- O yerde çekilen sevgi ahıdır 

Yolunun son ucu hak dergâhıdır 

Mümin kulun gönlü beytullahıdır 

Gafilanlar onu virane sanır 

IV- Gamgüder kim demiş melâmet vardır 

Giy sabır hırkasın selâmet vardır 

Hakikat sırrından elâmet vardır 

Kalp gözü kör olan efsane sanır 

Sevdiğim 

I- Bana nispet özün bezer 

Allar içinde sevdiğim 

Yeni açmış güle benzer  

Dallar içinde sevdiğim 

II- Nazar kıldığım gül yüzü 

İçime doldurdu közü 

Sanırsın ki şirin sözü 

Ballar içinde sevdiğim 

III- İbrişimden saçın tel, 

Sensin güzeller güzeli 

Kemer sarmış ince beli 

Şallar içinde sevdiğim 

IV- Kesildi sabr u kararım 

Ben sensiz neye yararım 

Açıp hep seni ararım 

Fallar içinde sevdiğim 

V- Gamgüder’e bu cihan dar 

Var mıdır söyle nazlı yar 

Seni seven benim kadar 

Kullar içinde sevdiğim 

Olan 

I- Yaran meclisinde söz sohbetinden 

Hemen anlaşılır gönlü hoş olan 

Ciğer kebap olur hararetinden 

İnler aşk denilen derde tuş olan 

II- Görünüşte gayet kelli fellidir 

Laf ebesi hem de şirin dillidir 

Üç beş kelamından sonra bellidir 

İlim irfan dağarcığı boş olan 

III- Gamgüder boş başak malum dik durur 

İçinin kofluğu dışına vurur 

Kemâlat ehlinde hiç olmaz gurur 

Eğik olur iç dolu baş olan 

Görünür 

I- Biraz düşün hele seyreden hayat 

Bana başka sana başka görünür 

Akıl almaz esrarıyla kâinat  

Bana başka sana başka görünür 

II- Başlangıç fanidir sonsuzdur ezel 

Rüzgârsız dalında titrer ya gazel 

Bir görüş farkıdır çirkinle güzel 

Bana başka sana başka görünür 
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III- Dini kaidedir haramla helal 

Ruhi hadisedir neşeyle melal 

Bayrağımın rengi yıldızlı hilal 

Bana başka sana başka görünür 

IV- Gamgüder bu işin yok ki kolayı 

Feryat etme olanlardan dolayı 

Hakka kavuşmak o ölüm olayı 

Ban başka sana başka görünür. 

Öyle mi? 

I- Yüzün sanki yeni yağmış 

Kara benzer kar öyle mi? 

Bağde en evvel yetişen  

Bara benzer bar öyle mi? 

II- Göksün merceğin odağı 

Şahane çifte budağı 

Sevdiğim yârin dudağı 

Nara benzer nar öyle mi? 

III- Başım dağ sen çöken sissin 
Hemen belli olur hissin 
Sanki değmiş incinmişsin 
Hara benzer har öyle mi? 

IV- Gamgüder’im aklım çelen 
Bakışıyla bağrım delen 
Bakın karşı-beri gelen 
Yar benzer yar öyle mi? 

Misali 

I- Yârin dudağının rengi 
Laledeki al misali 
Dünyada tadının dengi 
Biraz olmuş bal misali 

II- Korkarım çok düşünürsün 
Bahtın şitaya düşürsün 
Nazlı yar hani üşürsün 
Sarın beni şal misali, 

III- Sevmezken böyle değildi 
Talihime kem değildi 
Aşkın yükünden eğildi 
Elif kadim dal misali 

IV- Tatlı canımdan bezginim 
Koptu irade dizginim 
Elinde kader çizginim 
Bakıp eyle fal misali, 

V- Kollarına demedim bak 
İnlesem de etme merak 
Ayağın bileğine tak 
Gönlüm halhal misali 

VI- Saçın gibi tül ne gezer 
Kıvrımlı kâkül ne gezer 
Gamgüder der gül ne gezer 
Yüzündeki hal misali 

Yârim Beni 

I- Taranmış tel tel saç olsam 
Örüverse yârim beni 
Yarasına ilaç olsam 
Sürüverse yârim beni 

II- Tülbendinde oya olsam 
Nakışında boya olsam 
Uykusunda rüya olsam 
Görüverse yârim beni 

III- Falındaki burcu olsam 
Omzunda hurcu olsam 
Can evinin borcu olsam 
Veriverse yârim beni 

IV- Hani şöyle dalmış olsam 
Habersizce kalmış olsam 
Yüreğinden çalmış olsam 
Geriverse yârim beni 

V- Gamgüder der malı olsam 
Sarındığı şalı olsam 
Yolu için halı olsam 
Seriverse yârim beni 
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Sevdiğim mi Var? 

I- Canım kadar aziz yüce vatanım 
Benim senden özge sevdiğim mi var? 
Şereftir uğruna verirsem canım 
Benim senden özge sevdiğim mi var? 

II- Sathın zümrüt gibi yemyeşil dağlar 
Vadilerde çaylar dereler çağlar 
Nadide meyveler yetişen bağlar 
Benim senden özge sevdiğim mi var? 

III- Her bir köşen taşır tarihimden iz 
Bizsiz sen sensizse olamayız biz 
Yurdumu üç yandan kuşatan deniz  
Benim senden özge sevdiğim mi var? 

IV- Dikenin gülünden daha yumuşak 
Öyle bildi gelip geçen her kuşak 
Çayırdaki çimen tarlada başak 
Benim senden özge sevdiğim mi var? 

V- Sonsuz nimetlerle dolu her mahal 
Hürriyet toprağın taşın istiklal 
Bayraktaki al renk, yıldızlı hilal 
Benim senden özge sevdiğim mi var? 

VI- Gamgüder yurdumda Türk’ün her kolu 
İslamla birleşmiş ayrılmaz yolu 
Cennete emsalsin ey Anadolu 
Benim senden özge sevdiğim mi var? 
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KİTAP TANITMA 

Oğuz ÇETİNOĞLU 

Yaman Arıkan, Bizim Yûnus, Uyanış Yayınevi, İstanbul 2009, 285 

sayfa, ISBN: 978-605-89304-0-7.  

Mutasavvıf yazar Yaman Arıkan, Türkiye’nin sayılı Yunus Emre uz-
manlarının başında gelir. O’nun Bizim Yunus isimli kitabı yayınlandı. 

Yaman Arıkan’ın bu kitabında, 2 Yûnus’tan söz ediliyor: Cismânî Yû-
nus, Ruhânî Yûnus. Arıkan; Önemli olanın ikincisi olduğu ve O’nun ‘Bi-
zim Yûnus’ olarak anılması gerektiğini söylüyor. ‘Bizim Yunus’ isimlen-
dirmesine yol açan hoş ve ilgi çekici menkıbeyi de şöyle naklediyor: 

Yûnus, Tapduk Sultânın dergâhında ilim, irfan ve ma’neviyat uğruna 

çok uzun yıllar hizmet ettiği halde, kendisine bâtın âleminden henüz 

bir şey açılmamıştı. Bu yüzden, bir gün, mürşidine haber vermeden 

ve izin almadan dergâhı bırakıp dağlara-kırlara düştü. Dağlarda tek 

başına dolaşırken, bir gün bir mağarada yedi ere rastladı ve onlarla 

arkadaş oldu. Her akşam, bu yedi erden biri duâ eder ve duası bere-

kâtiyle bir sini yemek gelirdi. Sıra Yûnus’a gelince o da duâ ederek, 

‘Yâ Rabbi, benim yüzümü kara çıkarma! Onlar kimin hürmetine duâ 

ediyorlarsa onun hürmetine beni utandırma!’ dedi. O akşam, iki sini 

yemek birden geldi. Arkadaşları, onun duâsiyle iki sini yemeğin bir-

den geldiğini görünce, ‘Kimin yüzüsuyu hürmetine duâ etdin?’ diye 

sordular. Yûnus, ‘Önce siz söyleyin!’ dedi. Arkadaşları, ‘Biz, Tapduk 

Sultân’ın dergâhında çok uzun yıllar hizmet eden Yûnus adındaki 

erin hürmetine duâ ederiz’ dediler. 

Yûnus bunu duyunca mağara arkadaşlarına hemen vedâ etti. Doğru-

ca dergâha döndü ve Ana Bacı’ya sığındı. Dergâhdan izinsiz ayrıldı-

ğından, mürşidi Tapduk Sultân’ın kendisini bağışlaması hususunda 

ondan yardım isteyerek, ‘Ana-Bacı, aman, mürşidime beni bağışlat!’ 
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dedi. O sıraları, yaşlılıkdan ötürü, Tapduk Emre’nin gözleri iyi gör-

mez olmuşdu. Bu yüzden, ihtiyâçlarını, Ana-Bacı’nın yardımiyle gide-

rirdi. Yûnus, bağışlanması hususunda kendisinden yardım isteyince 

şöyle dedi: 

- Tapduk, sabah namazına abdest almaya giderken, gözleri iyi gör-

mediği için, gideceği yere ben götürürüm. Sen daha önceden kapı eşi-

ğine yat. Giderken, ayağının bir insan bedenine değdiğini fark edin-

ce, ‘Bu kim?’ diye sorar. Ben, ‘Yûnus!’ derim. Şâyet, ‘Hangi Yûnus?’ 

derse, bil ki gönlünden çıkmışsındır. Eğer ‘Bizim Yûnus mu?’ derse, 

hemen kalk, ellerine ve ayaklarına kapan ve kendini bağışlat!... 

Yûnus, Ana-Bacı’nın dediği gibi eşiğe yatdı. Tapduk’un gözleri iyi 

görmediği için, Ana-Bacı her günkü gibi o gün de yine O’nun koluna 

girdi ve abdest alma yerine götürdü. Eşiğe gelince, Tapduk’un ayağı 

Yûnus’un bedenine değdi ve sordu: 

- Bu kim? 

Ana-Bacı, ‘Yûnus!’ deyince, Tapduk Sultân, ‘Bizim Yûnus mu?’ dedi. 

Ana-Bacı da ‘Evet!’ dedi. Yûnus da hemen mürşidinin ayaklarına ka-

pandı ve kendisini bağışlatdı… 

Yaman Arıkan’ın ‘Bizim Yûnus’ isimli hacimce küçük, fakat mânen 
çok kapsamlı eseri, derin ve engin Yûnus’u anlamak isteyenlere bir altın 
anahtar, bir sâdık rehber niteliğindedir. 

Kitapta Yûnus’un cismânî yönünden söz ediliyor. Rûhânî yönü derin-
lemesine anlatılıyor. Özel görevi-mukaddes vazifesi ise beyinlere nakşedi-
liyor. 

Yûnus bizimdir!. Bizim insanımızın Yûnus’udur. Bizim insanımız Yû-
nus’u o kadar sevmiş, benimsemiştir ki; O’nun mânevî varlığına yakın 
olabilmek için kabrini bulunduğu bölgede inşa etmiştir. Anadolu’yu ge-
zip dolaşanlar bilirler: Candan aziz vatan topraklarımızda tam 12 yerle-
şim bölgesinde Yunus’un mezarı vardır. Şüphesiz bunlardan 11 tânesi 
makamdır. Türk milleti, sevip benimsediği, ‘Bizim’ dediği Yûnus’a, muh-
telif şehirlerde makamlar vermiştir. En haşmetli makam olarak da ayrıca 
gönlüne yerleştirmiştir. 

Milletimize göre; Yûnus’un söyledikleri aklın ilhamı ile değil, Hakk’ın 
ilhamıyla söylenmiştir. Bu sebeple kalıcı olmuştur. 

Yûnus Emre bâzı deyişlerinde ümmî olduğunu, bâzı şiirlerinde ise 
mektep-medrese gördüğünü söylemiş olsa bile, milletimiz O’nun ümmî 
olmasını tercih etmekle O’nu yücelttiğine inanmaktadır. Evet O, okur-
yazar değildir fakat ilâhî okulda tedris görmüştür. O, gönül bilgisi, bir 
başka ifâde ile irfânı yüksek fâzıl bir zattır. 

Ömrünün 40 yılını Yûnus Emre’yi incelemeye hasreden Yaman Arı-
kan, Yûnus’u anlamakla kalmamış, O’nu en güzel, en doğru, anlaşılması 
en kolay tarzda anlatabilen konumuna erişmiştir. 
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Yûnus Emre’nin nasıl bir özel görev üstlendiğini, Yaman Arıkan’ın 
harikulade güzel, duru ve temiz Türkçe ile aktardığı bilgilerden öğreniyo-
ruz. 

Özetlemeye çalışalım: 

Müslüman Türk insanı, Anadolu’da bir taraftan Haçlıların, diğer ta-

raftan Moğolların saldırıları sebebiyle güçsüzleşmiş, âdetâ yok olma-

nın eşiğine gelmiştir. Asırlardır İslam’ın bayraktarlığını yapan bir mil-

let bu durumda kalmamalıdır. Yükseltmek gerekir. Bir milleti yük-

seltmenin iki kaynağı vardır: Dini ve dili. Yunus; Hakk’ın dinini, hal-

kın diliyle milletine anlatmış, Peygamber Efendimizin asırlar sonra-

sındaki yardımcılığını mukaddes görev bilmiştir. 

Yaman Arıkan bu vakıayı, mükemmel örneklerle hiçbir şüpheye yer 
vermeyecek şekilde gözler önüne seriyor: 

Yûnus, şiirlerinde hep vahyi yâni Allah’ın kelâmını dillendirmekde, 

Allah’ın kelâmını terennüm etmekde, Allah’ın kelâmını haykırmakda-

dır. Allah’ın kelâmı hep insana hitâb etdiği ve insanın meselelerini di-

le getirdiği için, Yûnus da hep insanoğluna hitâp etmiş, insanoğlunun 

meselelerini dile getirmiş olmakdadır. Yâni Allah’ın kelâmının muha-

tabı ve konusu, insan ve insanın meseleleridir. Yûnus’un şiirlerinin 

konusu da insan ve insanoğlunun meseleleridir. 

Şimdi, müşahhas olarak birkaç örnek görelim: 

a) Ölüm, bütün insanları ilgilendiren ve bir tek insanın dahi ondan 

kaçıp kurtulamayacağı bir gerçekdir. Yûnus, ölüm gerçeğinden bah-

seden bir şiirinde şöyle der: 

Vaktinize hazır olun, 

Ecel vardır gelir bir gün. 

Emânetdir kuşça canın, 

Issı vardır alır bir gün! 

Nice bin kerre kaçarsan, 

Yedi deryalar geçersen, 

Kanat açuban uçarsan, 

Ecel seni bulur bir gün! 

Yûnus böyle diyor. Şimdi bir de, yine ölüm gerçeğinden söz eden şu 

âyetleri görelim. Cenâb-ı Hakk buyuruyor. Meâlen: 

- Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde 

olsanız bile (Nisa Sûresi, âyet: 78) 

- Sizin kendisinden kaçdığınız ölüm, muhakkak sizi bulacakdır 

(Cum’a Sûresi, âyet: 8). 

Görüldüğü gibi, Yûnus, üstdeki o mısraları ile gerçekde vahyi dillen-

dirmekdedir. Hem de onikiden vururcasma… 

b) Yûnus’un, namaz üzerine söylenmiş bir dörtlüğü şöyledir: 

239



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

Bir kez gönül yıkdın ise, 

Şu kıldığın namaz değil. 

Yetmiş iki millet dahi, 

Elin-yüzün yumaz değil. 

Yûnus böyle diyor. Yâni bir kimse namaz kıldığı halde başkalarına 

kötülük ve haksızlık ediyor, gönül kırıyorsa o kişinin kıldığı namazın 

namaz olmadığını yâni onun namaz kılmış sayılmayacağını söylüyor. 

Şimdi bir de Cenâb-ı Hakk’ın kelâmına kulak verelim. Meâlen: 

- Muhakkak ki namaz, hayâsızlıkdan ve kötülükden alıkor (Ankebût 

Sûresi, âyet: 45). 

Âyetin açık ifâdesine göre, namaz kılan bir kişi, başkalarına haksız-

lık ve kötülük yapmaz. Şâyet namaz kıldığı halde başkalarına kötü-

lük ve haksızlık yapıyorsa, o kişi namaz kılmış değildir. 

Görüldüğü gibi, Yûnus da aynı şeyi söylüyor: 

Bir kez gönül yıkdın ise, 

Şu kıldığın namaz değil! 

Demek ki, Yûnus, gerçekde vahyi yâni Allah’ın kelâmını dillendiriyor. 

c) Yûnus, kıyamet sahnelerinden söz eden bir deyişinde şunları söy-

lüyor: 

Anmaz mısın sen şol günü, 

Cümle âlem uryân ola. 

Ne ana oğula baka, 

Ne kardeşden derman ola. 

Dağlar yerinden ayrıla, 

Heybetinden gök yarıla, 

Yıldızlar bendi kınla, 

Düşe yere perrân ola. 

Cenâb-ı Hakk buyuruyor. Meâlen: 

- Kulakları sağır eden o ses geldiğinde; işte o gün kişi kardeşinden, 

anasından, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar (Abese Sû-

resi, âyet: 33-36). 

- Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü zaman (İnfitâr Sûresi, âyet: 12) 

- Yıldızlar kararıp döküldüğü, dağlar sallanıp yürütüldüğü zaman 

(Tekvîr Sûresi, âyet: 2, 3). 

Milletini sevenler, insanını yüceltmek isteyenler Yûnus Emre’nin üst-
lendiği görevi üstlenmeli. Bu göreve tâlip olmadan önce de Yûnus Em-
re’yi anlamalıdır. Yaman Arıkan’ın ‘Bizim Yûnus’ isimli seçkin eseri, Yû-
nus Emre’yi kolayca anlamamızı sağlayacak mükemmel bir rehberdir. 

 
Not: Üstat Yaman Arıkan’ın asıl büyük çalışması olan 7 ciltte 3.650 sayfalık ‘Yûnus Em-

re ve Deyişleri’ isimli dev eseri, gün ışığına çıkmak için beklemektedir. İlgililere duyurulur. 
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