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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.
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MÜDAFAA-I HUKUK VE KUVÂ-YI MİLLÎYE    
HAREKETİ, TARİHİ ERZURUM KONGRESİ VE 

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN                         
ERZURUM KONGRESİ’NDE YAPTIĞI AÇILIŞ 

KONUŞMASI 

Mahmut Enes SOYSAL* 

Öz 

İnsanlık tarihinin en büyük yıkımlarına yol açan I. Cihan Harbi bütün 

dünyada olduğu gibi Anadolu ve çevresinde de çok derin kırılmalar ve so-

nuçlar doğurmuştur. Yenidünya düzenini emperyal politikalarla kurma 

iddiasında olan İtilaf Devletleri, bu tarihi projelerini gerçekleştirmek nok-

tasında hiçbir kutsalı dahi istismar etmekten geri durmamış; yüzyıllardır 

bir arada barış, huzur ve adalet içinde yaşayan toplumları etnik milliyet-

çilik ve bağımsızlık maskesi altında, birbirlerine düşürmüşlerdir. Anadolu 

coğrafyasının, İtilaf Devletleri tarafından dört bir yandan kuşatılarak iş-

gal ve istila edilmek istendiği bir dönemde; Mondros Mütarekesi ile nere-

deyse bütün direnci ve savunma refleksleri tamir edilemeyecek düzeyde 

sarsılan Türk Milleti; M. Kemal Paşa’nın önderliğinde verilen “Milli Müca-

dele Hareketi” ile yeniden bağımsızlığını elde etmişti. Hiç kuşkusuz, M. 

Kemal Paşa ve arkadaşlarına bu kadar büyük, zor ve tarihi görevde il-

ham kaynağı olan, onlara cesaret ve umut veren şeyler; öteden beri yaşa-

dıkları ve vatan addettikleri bu coğrafyada haksız ve hukuksuz bir şekil-

de vatanları, mukaddesatları ve özgürlükleri elinden alınmak istenen 

Türk Milletinin Müdafaa-ı Hukuk ve Kuvâ-yı Milliye Hareketleri doğrultu-

sunda bölgesel düzeyde gösterdikleri milli refleks anlayışı ve direniş ör-

gütleri olmuştur. Tam da bu noktada bu hareketlerin en önemli örneği ve 
                                                           
* Eğitimci-Tarihçi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı “Bilim Uzmanı”, Doktora Öğ-
rencisi. 
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hatta öncüsü bağımsızlık sesinin en gür şekilde çıktığı Erzurum’da belir-

mişti.  

Milli Mücadele tarihinin dönüm noktasını teşkil eden Erzurum Kongre-

si ve bu tarihi kongrede M. Kemal Paşa’nın yaptığı konuşma, son derece 

önemli ve derin manalar taşımaktadır. Çalışmamızda bu konuları bir bü-

tün halinde yeniden ele almayı ve bazı önemli hususları hatırlatmayı 

amaçlamaktayız. 

Anahtar kelimeler: Türk İstiklal Mücadelesi, Müdafaa-ı Hukuk 

Hareketi, Yararlı Cemiyetler, Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Paşa. 

Abstract 

Defence Of Rights And National Defence Movement,  

Historical Erzurum Congress, The Speech Given By Ataturk At 

Erzurum Congress 

First World War which covsed the bıggest destruction ın the human 

history resulted in deeper breaks in Anatolia as well as all around the 

world. Entente goverments which clsimed to found new system with im-

perialism never hesitated to exploit the holy things and the nations which 

lived in peace, in fair for ages became enemies to each other under the 

mask of nationality and freedom. When the entente goverments wanted 

to invade and occupy the geography of Anatolia; Turkish Nation whose 

resistance and reflex to defend were weaken with Mondros Armistice got 

the freedom with the leader of Atatürk in the war called National Struggle 

Movement. No doubt, the thing which gave hope, courage and the resour-

ce of inspiratıon to Atatürk and his friends in this diffıcult and historical 

duty was the national reflex thought and the struggling groups at the na-

tional reflex thought and the struggling groups at the level of regional de-

fence in the war of national defence of Turkısh people whose freedom, 

land were taken in an unfair and illegal way. At that point the most im-

portant example of the movement and the loudest voice of freedom occu-

red in Erzurum. Erzurum Congress which represented the point of Natio-

nal Defence and the speech which was given by Atatürk in Erzurum 

Congress have important meanings. 

Key words: Turkish Independence Struggle, Defence Movement, Use-

fuly Assemblies, Erzurum Congress, Mustafa Kemal Pasha. 

Osmanlı Devleti, çok büyük umut ve beklentiler içerisinde, özellikle 
yakın zamanda kaybettiklerini kazanabilmek, sahip olduğu coğrafi ko-
numu nedeniyle kilit ve hassas bir bölge durumundaki imparatorluğu 
muhafaza ederek ayağa kaldırmak amacıyla son bir silkiniş hamlesiyle 
Birinci Cihan Harbi’ne (1914-1918) girdi. Bu büyük savaşa Osmanlı 
Devleti; Türk siyasetine çok yönlü damgasını vuran, ancak daha çok 
Meşrutiyet’in ilanına odaklanan, sonraki dönemleri bütünüyle kapsaya-
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cak şekilde henüz bir plan ve programa sahip olmayan, içeride ve dışarı-
da beklenmedik birtakım gelişmelere karşı hazırlıksız yakalanarak iste-
diklerini bir türlü uygulamaya geçiremeyen, yeterince ayakları yere bas-
mayan bölge ve uluslararası konjöktürü çok sağlıklı değerlendiremeyen 
ya da dikkate almayan/alamayan, yılların getirdiği sorunları çözemeden, 
yaralarını sarmadan, bu büyük savaşa ve bu tarihî sorumluluğa girilir-
ken dahi devletin yetkili kurullarına bütünüyle danışmayan İttihat ve 
Terâkki Partisi’nin yönetiminde girmişti. 8-9 Haziran 1908’de Estonya’-
nın Reval kentinde yapılan anlaşmayla, Batılı devletler tarafından adeta 
kalemi kırılarak siyasî yalnızlığa terk edilerek yeni dünya düzeninde top-
rakları paylaşılan Osmanlı Devleti ve Türk milleti, çok büyük hayal kı-
rıklıkları ve umutsuzluğu içerisinde bilhassa İslam dünyasından bekle-
diği direnç ve direnişin gösterilmemesi nedeniyle; kıt imkânlarla birçok 
cephede yıllarca can ve kan pompalamasına rağmen ağır yenilgiler ala-
rak uzun yıllardan beri sahip olduğu topraklardan çok trajik sahnelerle 
geri çekiliyor, imparatorluğunu kaybediyordu. 

Bilindiği gibi Orta Doğu’nun ana politik olayı Osmanlı Devleti’nin pay-
laşılması üzerine kuruluydu. Bu ana politik olay 1774 Küçük Kaynarca 
Anlaşması’ndan başlayarak I. Dünya Harbi’ndeki hesaplaşmaya kadar 
devam edecekti. 19. yüzyıl başlarında Batılı devletlerin ileri sürdüğü 
“Şark Meselesi” Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde artık, Avrupa dev-
letlerinin nazarında “Hasta Adam” olan Osmanlı Devleti’nin mirasının 
paylaşılması meselesi haline gelmişti. Bu durumda Avrupalı devletlere 
karşı uzun süre direnmeye çalışan ve bu yönde politikalar oluşturan Os-
manlı Devleti, nihayetinde yenik olarak çıktığı Trablusgarp ve Balkan 
Savaşları’nın hemen akabinde, o günkü şartlarda Birinci Dünya Savaşı’-
na İttifak Devletleri’nin yanında katıldı. Bilahare, bu savaştan da Mond-
ros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak yenik ayrıldı1. Gerek giderek yıldı-
zı parlayan ve dünya siyasetinde çok önemli gelişmeler kaydeden, siyasî, 
askerî ve ekonomik nüfuzunu iyiden iyiye hissettirerek dünya tarihinde 
büyük değişmelere sebebiyet veren ABD Başkanı Woodrow Wilson’un 8 
Ocak 1918 tarihli açıkladığı bildirgeye güvenilmesi, gerek bağlaşıklarının 
savaştan çekilmesinden dolayı Osmanlının artık tek başına bu savaşı 
sürdürecek insani ve mali kaynaklarının bulunmaması, gerekse İngilizle-
rin “adil bir barış olacaktır”2 sözüne itimat edilmesi nedeniyle 30 Ekim 
1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı Devleti 
fiilen artık tarih sahnesinden çekiliyordu. Mütareke’nin imzalanmasın-
dan hemen sonra İtilaf Devletleri’nin (İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan) 
                                                           
1 Adnan Sofuoğlu, Kuvâ-yı Milliye Döneminde Kuzeybatı Anadolu, Genelkurmay Basımevi, 
Ankara, 1994, s. 447. 
2 Daha geniş bilgi için bakınız. Mete Tuncay, Siyasal Tarih (1908-1923), Çağdaş Türkiye Ta-
rihi (1908-1980), Cilt: 4, Yayım yönetmeni: Sina Akşin, Cem Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 55-
56. 
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toplam 55 parçalık deniz-donanma gücü, Çanakkale Boğazı’ndan rahat-
ça geçip, 13 Kasım 1918 günü Dolmabahçe önünde demirleyerek karaya 
çıkmışlar ve pây-ı taht İstanbul’u işgal etmeye başlamışlardı. İmzalanan 
mütareke hükümlerince Osmanlı orduları dağıtılıyor, silah, cephane, do-
nanma, ulaşım ve haberleşme İtilâf devletlerinin eline bırakılıyordu. Bu 
mütarekeyle birlikte, Türk milletinin bin yıldan beri üzerinde yaşadığı 
aziz vatan toprakları, emperyalizm ve onun yerli işbirlikçileri olan azın-
lıklar tarafından paylaştırılarak parçalanıyordu. Örneğin 24. maddede, 
Türkçe metinde “Vilâyât-ı Sitte”3 yani altı vilayet iken, İngilizcesinde ise 
“Six Armenian Vilayeti” denilmesi Doğu Anadolu’da bir Ermenistan ku-
rulmasının açık belirtisi idi4. Çünkü, Mondros Mütarekesi’nin 24. mad-
desi, “Vilâyât-ı Sitte’de herhangi bir karışıklık çıktığı zaman, bu vilayetle-
rin herhangi bir kısmının veya tamamının işgal hakkını İtilaf Devletleri mu-
hafaza eder” ibaresi bulunmaktaydı.  

Bu gelişmelerin yanı sıra Yunanlılar, “Megali İdea” düşüncelerini bir 
an evvel gerçekleştirebilmek amacıyla, mütârekeden sonra daha önce 
kendilerine savaşa girmesi karşılığı İtilâf devletlerince vaat edilmiş olan 
toprakları işgal etmeye başladılar. 

Ateşkesi izleyen günlerde ülkenin çeşitli yerleri (Musul, İskenderun, 
İstanbul, Boğazlar vs.) düşman orduları ve donanmaları tarafından işgal 
ediliyordu. Galip devletler, Türk Milletini bütün değerlerini ve dinamikle-
rini kaybetmiş, her şeyiyle teslim olmuş bir tarzda telakki ediyorlar, Ana-
dolu’yu sömürge olarak görüyorlardı. Hatta Anadolu insanını ne surette 
olursa olsun padişahın buyruğu altında bir sürü “kalabalık” olarak ka-
bul ediyor, padişahın elde edilmesi suretiyle tüm Türk milletinin de her 
şeye boyun eğeceğini tahmin ediyorlar ve neyi bekliyorlardı. İngiltere ve 
Fransa “Doğu Sorunu’nu/Şark Meselesi’ni” yalnız başlarına şimdi Rusya 
da ortada olmadığına göre arzu ettikleri biçimde çözmek istiyorlardı5. M. 
Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi, 

“Ulusu ve yurdu savaşa sürükleyenler ülkeden kaçmış, padişah ken-

disini ve tahtını koruyabilmek için her şeye razı. Hükümet güçsüz ve 

aciz, haysiyetsiz, cebin yalnızca padişahın emelini korumak emelin-

dedir. Ülkedeki ve İstanbul’daki genel durum bu şekilde cereyan et-

mekteydi.”6 
                                                           
3 Vilâyât-ı Sitte (Altı Osmanlı Vilayeti): Osmanlı İmparatorluğu zamanında (Erzurum, Van, 
Harput (Elâzığ), Sivas, Bitlis, Diyarbakır’ı) içine alan altı vilayete verilen umumi ad. Ferit De-
vellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Yay., Ank., 2000, s. 1151. Bu altı Os-
manlı vilayeti tabirinden günümüzdeki salt bu illerin sınırları anlaşılmamalıdır. Osmanlı 
Devleti’nin mevcut idari taksimatında o zamanki Vilâyât-ı Sitte’ye ya da Vilayât-ı Şarkiyye’ye 
yirmiye yakın sancak yani vilayet bağlı bulunmaktaydı. 
4 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt III, Kısım: IV, Ankara, TTK Yay., 1967, s. 
753. 
5 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1993, s. 152. 
6 Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt: I, MEB Yayınları, Ankara, 1964, s. 1. 
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Neredeyse son on yılını savaşarak geçiren, bu savaşların her türlü 
olumsuz şartlarına katlanmak zorunda kalan halk ve ülkedeki birçok 
aydın ve idareci, bazı müstemleke İstanbul basını Mütâreke Dönemi’nde, 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya ve Bulgaristan devletle-
riyle birlikteyken bile yenemediğimiz İtilâf Devletleri’ni gelinen son nok-
tada şimdi tek başımıza yenmenin mümkün olmadığı kanısında birleş-
mekteydiler. Hatta kamuoyunun bir bölümü, uzun süren savaşlardan 
bıkıp usanmış, savaşın getirmiş olduğu maddi ve manevi sıkıntılar nede-
niyle mütarekeyi olumlu karşılar duruma gelmişti7. Halk savaşta her şe-
yini yitirmiş, çocukları şehit olmuş, bütün her şeyini feda etmesine rağ-
men iki buçuk milyon insanını kaybetmiş, geride yoksul, perişan bir ül-
ke kalmıştı. Anadolu’da devlet otoritesi denen bir şey kalmamış, merkezi 
hükümet yerel idarelerini unutmuş, ülkedeki kısır döngü particilik kav-
gaları yurdun her yerine yayılmış, sivil idare acz içinde, ekonomik hayat 
alt-üst olmuş, sosyal çöküntü başlamıştı8. 8 Ocak 1920 tarihinde topla-
nan Paris Barış Konferansı’nda, İzmir ve Trakya’yı Yunanistan’a bırak-
mak, Doğu Anadolu Bölgesinde Ermenistan devleti kurmak, Trabzon-
Samsun arasında Rum-Pontus devleti tesis etmek, Güney Anadolu’yu 
Fransızlara vermek, Güney Batı Anadolu’yu da İtalyanlara bırakmak gibi 
Türk milletinin asla kabul etmeyeceği mevzular konuşulmaktaydı. Paris’-
teki bu konuşmaların da etkisiyle ülkenin içinde bulunduğu bu yangın 
ortamından istifade eden ve aradıkları tarihsel fırsatı yakalayan, bütün 
kin ve nefretlerini kusan azınlıklar; işgalcilerin de kışkırtmaları, telkin ve 
destekleriyle Türk vatanını parçalamaya çalışıyorlardı. Türk vatanı ve 
milleti öz yurdunda emperyalizmin hedef tahtası haline gelmiş, bütün 
görkemiyle Anadolu’nun jeo-politik ve jeo-stratejik konumu, emperyaliz-
min iştahını kabartmış ve dört bir yanıyla Anadolu kuşatılmıştı. Türk 
kamuoyuna büyük bir başarı olarak yansıtılan, Osmanlı Meclis-i Mebu-
san’ı tarafından oybirliği ile onaylanan, PTT tarafından şerefine anma 
pulları çıkarılan mütâreke hükümlerinin Türklerin idam fermanı olduğu-
nu anlamak için fazla beklenmeyecekti! 

II. Genel Kavramlar ve Ortaya Atılan Kurtuluş Çareleri 

İşte bu son derece kötü ve bir o kadar umutsuz görüntü ve durumlar 
karşısında Türk halkı bilhassa Türk aydın ve idarecileri, tam istiklâl ve 
kurtuluş için çeşitli yollar aramaya başlamışlardı. Genel manada üç çe-
şit kurtuluş reçetesi vardı9. Bunlardan ilk ikisi, Osmanlı Devletinin bir 
                                                           
7 Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken I, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1959, 
s. 3. 
8 Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt: I, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1964, s. 
1-7. 
9 Kadir Kasalak, Milli Mücadele Döneminde Manda ve Himaye Meselesi, GKB Yayınları, An-
kara, 1991, s. 10. 
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bütün halinde muhafazasını düşünen, Osmanlı topraklarının birçok 
devlet arasında paylaşılmaktansa bir bütün halinde; bir devletin koruyu-
culuğu altında bulundurulmasını yeğleyen, İngiliz himayesi- Amerika 
mandası gibi düşüncelerden ibarettir. Kurtuluş için üçüncü karar ise ye-
rel kurtuluş çarelerine dayanmaktadır. Bazı yöreler, kendilerinin Os-
manlı Devletinden ayırtılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmamak önlem-
lerine ağırlık veriyorlar, bazı yörelerde Osmanlı Devletinin imha ve Os-
manlı memleketlerinin paylaşılacağı oldubittisi karşısında kendi başları-
nı kurtarmaya çalışıyorlardı10. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a ayak basmadan önce emperyalistlere karşı gerek Anadolu ge-
rekse Trakya’da Türk milleti tarafından teşkilatlanma ve işgallere karşı 
koymalar başlamıştı. Bunun sonucunda ülkenin önde gelen Türk aydın 
ve idarecileri, Türk vatansever ve milliyetçileri tarafından kurtuluş yol ve 
çareleri düşünülmüş, bunun sonucunda da yöresel kurtuluşu ve millî 
varlığı korumayı, yaşatmayı esas alan birtakım cemiyetler (dernekler) 
hem Anadolu’da hem Trakya’da ortaya çıkıyordu. Millî bilincin, sistemli 
bir şekilde ortaya çıkmasında en aktif görevler üstlenen bu cemiyetler, 
gerek Galip devletlerin işgalleri, cinayetleri, gerek azınlıkların silaha ve 
siyasete sarılarak bu tarihi fırsatı değerlendirerek emperyalizm kendileri-
ne biçtikleri rolü oynamaları gerekse İstanbul Hükümeti’nin olup-biten-
leri miskinlik, çaresizlik ve acziyet içerisinde seyretmeleri karşısında dü-
zenledikleri protesto, miting, gösteri ve toplantılarla ülke genelinde bü-
yük bir yankı uyandırmışlardı. Bilhassa İstanbul’daki mitingler halkı ga-
leyana getirmiş, tüm İstanbul halkı millî birlik ve beraberlik ruhu içeri-
sinde, vatanın bağımsızlığı için bir araya gelmişlerdi11. 

Millî varlığa, millî birlik ve beraberliğe son derece faydalı olan, kararlı 
ve tutarlı vasıflarıyla tanıdığımız bu cemiyetlere genel olarak “Müdâfa’a-ı 
Hukuk Cemiyetleri” adı verilir. Esasen Müdâfa’a-ı Hukuk Cemiyetleri de 
Kuvâ-yı Millîye ruhunun siyasal derneklere ya da yöresel kurtuluş amacı 
edinen cemiyetlere; yansımasından başka bir şey değildi12. Türk Ocakları 
çevresindeki milliyetçi ve vatansever düşünce atmosferi içinde yetişen ve 
bu düşüncelerden etkilenen asker-sivil Türk aydınları, Anadolu’daki 
kadroların içinde yer almışlardı13. Çünkü burada aşılanan milliyetçi ide-
oloji ve ruh, mütarekenin boğucu havası ve yalnızlığı içinde Müdafaa-i 
Hukuk hareketinin kaynağı olmuştur14. Müdafaa-i Hukuk, Osmanlı Dev-
leti’nin asırlık hatalarından mes’ul tutulan, Mondros Mütarekesi’nin 
                                                           
10 Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, Savaş Yayınları, İstanbul, 1995, s. 98-99. 
11 Halide Edip Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı, MEB Yayınları, İstanbul, 1987, s. 27-34. 
12 Yücel Özkaya, “Kuvâ-yı Milliye”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 24, An-
kara, 1990, s. 451. 
13 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, MEB Yayınları, İstanbul, 1976, s. 172. 
14 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasal Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul, 
1960, s. 89. 
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haksız tatbikatıyla zulüm altında ezilmek ve sömürge halinde yaşatılmak 
suretiyle cezalandırılmak istenen Türk milletinin millî ve bağımsız bir 
devlet kurarak yaşamak hakkını I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerine 
karşı fiili bir mücadele sonunda elde etmeyi amaçlayan bir harekettir15. 
Anadolu’da oluşturulan Müdafaa-i Hukuk Grupları’ndan her biri müca-
dele ve nüfuz alanları bölgeleriyle sınırlı olmasına rağmen vatanın kurta-
rılması veya vatanın bütünlüğü gibi genel bir faaliyet işinde bulunmaları 
ve yerel insiyatiflerden doğmuş sivil toplum kuruluşları olmaları dikkat 
çekici idi16. Kuvâ-yı Milliye tabiri tarihsel metinler incelendiğinde her ne 
kadar ilk olarak Balkan Savaşları sırasında kullanılsa da; bu tabir, Türk 
siyasetinde daha ziyade Türk Millî Mücadelesi’nde yaygın bir şekilde ve 
özüne uygun olarak ilk kez Millî Kongre Cemiyeti tarafından kullanılmış-
tır17.  

Özetle bu cemiyetlerin ortak amacı; özellikle galip devletlere karşı, 
Osmanlı Devleti’nin hakkını ve hukukunu savunmak, bulundukları böl-
gelerin etnik ve tarihi yönleriyle Türkiye’ye ait olduğunu çeşitli vasıtalar-
la ve incelemelerle kanıtlamaya çalışmaktı18. 

Türk milletinin bağrından millî duygularla teşekkül eden cemiyetler, 
Kuvâ-yı Milliye anlayışıyla hareket etmekteydiler. Kuvâ-yı Milliye deyimi-
nin sözlük anlamı19 “millî kuvvetler, ulusal güçler” veya başka bir deyimle 
“milis kuvvetler” demektir. Milli Mücadele Dönemi’nde Kuvâ-yı Milliye de-
yimi dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılmıştır. Dar anlamda 
Kuvâ-yı Milliye düzenli ordu birlikleri dışında, bir nevi gerilla savaşı ile 
mücadele veren, sevk ve idareleri merkezi bir komutanlığa bağlı olmayan 
silahlı gruplardır. Geniş anlamda Kuvâ-yı Milliye ise Milli Mücadele’nin 
bütününü ve asli ruhunu ifade eder20. Çalışmamızda bu tabirin ikinci 
yani geniş anlamını kullanmayı amaçlamaktayız. Milli Mücadele diye ad-
landırılan bağımsızlık savaşının kazanılmasında askerî, siyasî, diploma-
tik vb. çeşitli etkenler yanında Türklük şuuru ya da millî bilincinin de 
önemli bir yeri vardır. Çünkü bu mücadele aslında Türk milletinin kendi 
benliğini bulma, kendi benliğine sahip çıkma mücadelesidir21. 
                                                           
15 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler (1859-1952), Cilt: I, Hürriyet Vakfı Yay., 
İstanbul, 1952, s. 472. 
16 Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete Giden Yolda Kurtuluş Savaşı’nın Perde Arkası, İs-
tanbul, 1997, s. 504. 
17 Sabahattin Selek, Anadolu İhtilâli, Cem Yayınları, İstanbul, 1987, s. 98. 
18 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: I, MEB Yayınları, İstanbul, 
1991, s. 139. 
19 Örnekleriyle Türkçe Sözlük 2/F-K, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yayın No: 2799, İstan-
bul, 2004, s. 1810. 
20 Nuri Köstüklü, “Milli Mücadele’de Denizli, Isparta, Burdur Sancaklarında ‘Kuvâ-yı Milliye’ 
Fikri Üzerinde İlk Çalışmalar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: V, Sayı: 14, Ankara, 
Mart 1989, s. 479-485. 
21 Zeynep Korkmaz, “Milli Mücadele ve Sonrasında Türklük Şuuru”, Atatürk Araştırma Mer-
kezi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 10, TTK Basımevi, Kasım 1987, s. 47-60. 
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Kuvâ-yı Milliye hareketinin özelliği sebebiyle, Milli Mücadele’ye katı-
lan ve bu mücadeleye taraftar olan herkese de “Kuva-yı Milliyeci” denil-
miştir22. Milli Mücadele Dönemi’nde Türk millî kimliğinin ve bağımsızlık 
duruşunun bir tezahürü olarak, en çok kullanılan kavramlarından (Mi-
sâk-ı Milli, Hâkimiyet-i Milliye, Milli İrade, Müdafaa-i Milliye, Müdafaa-i 
Hukuk vb.) biri de hiç kuşkusuz Kuvâ-yı Milliye tabiridir. Bu tılsımlı ta-
bir Millî Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin haklarını, varlığını ve millî 
kimliğini ifade eder. Kuşkusuz bu hareket aynı zamanda, başta azınlık-
lar olmak üzere İtilaf Devletleri’nin ve içeride birtakım işbirlikçi çevrele-
rin de yakın takibindeydi. Öyle ki çok ciddi bir şekilde bütün imkân ve 
kaynaklarını bu hareketi ortadan kaldırmak için seferber eden iç ve dış 
güçler akla hayale gelmeyecek nitelikte karalama kampanyaları düzenle-
mekteydiler23. 

1918’de kurulan ve yöresel kurtuluş çareleri arayan dernekler esasen 
dağınık, merkezi otoriteden yoksun, yalnızca kendi bölgelerinin kurtulu-
şu için örgütlenen bu dernekleri bu gaye ya da yöresel kurtuluş çareleri-
ne iten nedenlerin başında şu hususlar gelmektedir24: 

1- İzmir ve çevresinin işgalden önce Yunanlılara verilmesi süreci ve 
bu yörenin işgal edilmesi, 

2- 1918 yılında vatanın birçok bölgesinin henüz işgal edilmemiş olması, 
3- Kısmen “manda-himaye meselesinin” etkisi, o zamanki siyasî du-

rum ve bunun tezahürleri, 
4- Bu mahallî dernekleri birleştirecek ve örgütleyecek “Ulusal egemen-

liğe ve bağımsızlığa dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk dev-
leti kurmak”25 idealine sahip bir liderin henüz ortada olmayışı. Tabi bu 
nedenlerin yanında başkaca nedenler de bulunmaktaydı: Türk Devleti’-
nin parçalanarak ortadan kaldırılma düşüncesi, Damat Ferit Paşa hükü-
metinin, işgallere seyirci kalan ve itidal tavsiye etmekten başka herhangi 
bir girişimde ve faaliyette bulunmaması, Türk halkının kendi bölgesini 
savunma düşüncesi, ordunun terhis edilmesi gibi. Kuvâ-yı Milliye anla-
yışı ve hareketinin belli başlı amaçlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz26. 
Türk milletinin Yunan işgalleriyle başlayan saldırılara boyun eğmeyece-
ğini ve işgalleri onaylamadığını dünya kamuoyuna duyurmak. Bu amaç-
larla yapılan mitingler, protesto telgraflarının çekilmesi. Yunan, Ermeni-
                                                           
22 Kadir Kasalak, “Kuvâ-yı Milliye’nin Askeri Açıdan Etüdü”, Atatürk Kültür Dil, Tarih Yük-
sek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 14, Sayı: 42, Ankara, Kasım 1998, s. 
979-1003. 
23 Bu konuda bakınız, İbrahim Ethem Atnur, “Milli Mücadele’de Kuvâ-yı Milliye, Rum ve Er-
meni İlişkileri”, Atatürk Üniv. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Cilt: I, Sayı: 
6, Erzurum, 1993, s. 71-79. 
24 Ergün Aybars, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: 2, İzmir, 1984, s. 159-
160. 
25 Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt: I, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1978, s. 8-9. 
26 Kadir Kasalak, Kuvâ-yı Milliye’nin Askeri Açıdan Etüdü, s. 981-983. 
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Fransız işgallerine engel olmak, işgal kuvvetlerini kayba uğratarak Ana-
dolu içlerine ilerlemelerini durdurmak. Türklerin yerleşim yerlerini (şe-
hir, köy, kasaba) Rum ve Ermeni çetelerinin saldırılarına karşı korumak, 
bölgeyi bu çetelerden temizlemek. Zaman kazanmak suretiyle teşkilât-
lanmaya ve düzenli ordunun kurulmasına imkân sağlamak. Bağımsızlık, 
işgallere karşı koyma amacını taşıyan, teşkilâtlanma düşüncesine karşı 
çıkan, bozgunculuk yapan, düşmanla çeşitli nedenlerle (menfaat temini, 
makam isteği, para alma vb.) işbirliği yapanları tesirsiz hale getirmek. 
Vatanın bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla çeşitli türde ilmi vesi-
kalarla gerekli savunmalarda bulunmak. 

III. Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-ı Hukuk-ı Millîye Cemiyeti 

Türkiye tarihinde öteden beri, vatan sevgisinin ve millet olma duygu-
sunun en çok hissedildiği, Selçuklu Türkleri tarafından sistematik ola-
rak ilk Türkleştirilen ve İslamlaştırılan tarihi şehirlerden birisi olan Er-
zurum, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Anadolu coğrafyasının 
en kilit mekânı ve kapısı olmuştur. Üzerinde taşıdığı bu önemli özellik-
lerden dolayı, (Doğu Anadolu’nun kalesi olması, çok önemli yol ve ticaret 
güzergâhları üzerinde bulunması, çevresine göre daha güvenli avantajla-
rının ve su kaynaklarının bulunması vb.) Erzurum Türkiye tarihinde de 
bölgenin en önemli sağlık, eğitim, ticaret ve kültür merkezi haline gel-
miştir27. Anadolu Türklüğünün bin yıllık tarihindeki büyük şereflerin al-
tında Erzurum’un dolgun bir yeri vardır. Bu şerefli tarihin eski çağlarını 
bir tarafa bıraksak bile, Erzurum’un son yüz elli yıl içindeki dört büyük 
Osmanlı-Rus Savaşları’nda (1829, 1856, 1876, 1914) Türk savunma ta-
rihine yazdığı kahramanlıklar ayrı ayrı eşsiz bir destan olma özelliğine 
sahiptirler28. Hiç kuşkusuz tarihinin en ağır yıkım ve tahribatını I. Dün-
ya Savaşı’nda yaşayan Erzurum, harp yıllarında en çok zarar gören yer-
lerin başında gelmekteydi. İki yıl kadar Rus orduları tarafından işgal ve 
istila acısını yaşamış olan şehir, nüfusça azalmış ve hepsinden kötüsü 
de Ermeniler tarafından katliama maruz kalmış olan şehir, Mart 1918’de 
yeniden Türk orduları tarafından kurtarılıp Osmanlı hâkimiyetine dâhil 
edilmiş, şehrin nüfusu muhacirlikten dönenlerle beraber artmış, fakat 
bu seferde şehir yiyecek kıtlığı ile karşı karşıya kalmıştı29. 

I. Cihan Harbi’nin bitimiyle askerlikten terhis olan bir müddet İstan-
bul’da kaldıktan sonra Erzurum’a gelen Cevat Dursunoğlu Bey gördük-
lerini kısaca şöyle anlatıyordu: 
                                                           
27 Besim Darkot, “Erzurum Maddesi”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: IV, MEB Yayınları, İstanbul, 
1974, s. 340. 
28 Tolga Başak, Milli Mücadele Günlerinde Cevat Dursunoğlu, Atatürk Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2000, s. 18. 
29 Enver Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 
Yardım ve Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, Erzurum, 1992, s. 775. 
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“Birinci Dünya Savaşı süresince Ruslarla yapılan savaşlardan dolayı 

köylerin çoğu boştu. İçerilere göç etmiş bulunanların pek azı geri dön-

müştü. Amansız kış iklimi yoksul halkı çok perişan etmişti. Köylerde 

od yok, ocak yok. Dört yıl çetin kış savaşları yüzünden insan eti ye-

meye alışmış kurt sürüleri tehlike yaratıyordu. Erzurum şehri bir en-

kaz yığını olmuştu. Savaştan önce seksen bin nüfusu rahatça besle-

yen, çarşı pazarları kalabalıktan geçilmeyen bir sınır kentinde koca-

man bir köy harabesi ortada kalmıştı. Savaş yıllarında on binlerce 

insan tifüsten ve çeşitli bulaşıcı hastalıklardan ölmüş, istila öncesin-

de eli ayağı tutanlar muhacir olmuş, on bin kişiyi de Ermeniler çeki-

lirken öldürmüşlerdi. Şehirde kılıç artığı olarak üç-dört bin kişi kal-

mıştı. Bu kadar da köylerden buraya göç etmişlerdi. Ölümden kurtu-

lanlar ve geri dönenler, yangınlardan ve patlayan cephaneliklerin aç-

tığı depremlerinden, (çukurlar) arta kalanlar ise eski refahlı evlerinin 

harabelerinde birer ikişer oda tamir ederek içine sığınmışlardı. Dış 

görünüş umut verecek gibi değildi.”30 

Türk siyasî tarihinin en onur kırıcı ve en ağır antlaşması olarak tari-
he geçen Mondros Ateşkes Antlaşması bundan sonra, Türkiye tarihinde 
her açıdan çok farklı yeni dönemleri ve çok önemli sonuçları beraberinde 
getiriyordu. Bu bakımdan yukarıda izah edilen tarihi ve siyasî nedenler-
den dolayı; Türk milleti bin yıl önce sınırlarını kanıyla çizdiği Misâk-ı 
Millî sınırlarını yani öz vatanını tamamen kaybetmenin eşiğine sürüklen-
mekteydi. İtilaf devletleri tarafından sistemli bir biçimde işgale tabi tutu-
lan ve sayısız tehdit ve tehlikeler karşısında Türk milleti artık kendi ba-
şının çaresine bakmaya, yaşananlar karşısında millî reflekslerini, tepki-
lerini ortaya koymaya mütarekenin imzalanmasıyla birlikte başlayacak-
tır. İşte bu millî refleks ve tepki hareketlerinden birisi de Vilâyât-ı Şar-
kiyye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye (VŞMHM) Cemiyeti’dir. Millî Mücadele’-
nin kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen Erzurum Kongresi ön-
cesi, esnası ve sonrasında ortaya çıkan tarihi ve siyasî gelişmeleri göz 
önüne alırsak; Milli Mücadele Dönemi’nde ortaya çıkan ve millî varlığımı-
zı korumayı, kurtarmayı ana hedefi haline getiren cemiyetler içerisinde 
en etkili ve dinamik olanıdır. 

Öyle ki bu cemiyet aracılığıyla M. Kemal Paşa, Sivas Kongresi’nde 
memleketteki irili ufaklı tüm Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini, Temsil He-
yeti’nin sorumluluğu altında birleştirilmiştir. Bu cemiyetin kuruluşunda, 
I. Dünya Savaşı’nın sonuçları ve Türk tarafının ateşkesten ziyade imza-
ladığı adeta bir esaret ve teslimiyet belgesi olan Mondros Mütarekesi 
hayli etkili olmuştur. Yine yukarıda izah edilen “Müdafaa-ı Hukuk” fikri-
nin ortaya çıkması ile birlikte yaşanan gelişmeleri Türk halkı yakından 
                                                           
30 Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele’de Erzurum, Erzurum Kitaplığı, İstanbul, 1998, s. 23-
24. 
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takip etmekteydi. Bilhassa bu ana nedenlerin yanı sıra Doğu’yu ilgilendi-
ren özel ve önemli nedenlerde VŞMHM Cemiyeti’nin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Şöyle ki Mondros Mütarekesi’nin yedinci, on birinci ve özellikle 
yirmi dördüncü31 maddesi başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu’da 
çok ciddi endişelerin ve hareketliliğin doğmasına yol açtı. Bu hazin, ür-
kütücü ve vahim tablo karşısında çoğunluğu asker ve bürokrat kökenli 
memurlar ile bazı aydın ve mahallî bölgenin ileri gelenleri birtakım çare-
lere başvurarak kendi yazgısına sahip çıkacaklardı. 

Tamamen millî heyecan ve reflekslerle harekete geçen vatanperver ki-
şilerden birisi de hukukçu kimliği ile tanıdığımız devlet adamı Hoca Raif 
Efendi (Dinç) idi. Raif Efendi, mütarekeden bir müddet sonra, Doğu vila-
yetlerinin Ermenistan’a verileceği söylentilerinin artması üzerine Erzu-
rum’dan İstanbul’a giderek burada bulunan ve 1918 yılından itibaren 
Hadisat gazetesini çıkaran yakın arkadaşı, Osmanlı ve erken cumhuriye-
tin önemli Türk aydınlarından birisi olarak kabul edilen şair, yazar Sü-
leyman Nazif Bey’le, mevcut durum karşısında görüşmelerde bulundu. 
Süleyman Nazif ve uzun süre kadılık yapan, bir dönem de Osmanlı 
Meb’usan Meclisinde Erzurum mebusluğunda bulunan Hoca Raif Efendi 
İstanbul’da bazı gazete idarelerini ziyaret ederek, tehcir aleyhinde (bölge-
nin Ermenilere bırakılacağı nedeniyle ortaya çıkan korku ve kuşkular-
dan dolayı Türk ahalinin başlattığı göç) çıkan yayınları önlemeye çalış-
mışlar ancak başarılı olamamışlardı. Bu durum üzerine özellikle bölge 
halkının çeşitli haklarını ve seslerini duyurmak üzere İstanbul’da bulu-
nan kişilerle irtibata geçilmişti. Neticede Beyrut Eski Valisi İsmail Hakkı, 
Hicaz Eski Valisi Mahmut Nedim, Beyazıt (Ağrı) Mebusu Şefik, Diyarba-
kır mebusları Zülfü ve Feyzi ile Cevat beyle bir araya gelerek Türk huku-
kunu korumak, Ermenistan’a toprak verilmemesi ve herhangi bir fiil-i 
tecavüz karşısında silahlı mukabelede bulunmak esasları dâhilinde 
VŞMHMC’ni kurmaya karar verdiler32. Cemiyet, yayınladığı on maddelik 
kuruluş ve çalışma tüzüğünün temel maksadını şöyle açıklamaktaydı: 
“Cemiyyet’in maksadı, Vilayât-ı Şarkiyye’de mütemekkin bilcümle anası-
rın dini, milli ve siyasi hukukunun serbestîi inkişafını te’min edecek, es-
bab-ı meşru’aya teşebbüs etmek...”33 

Cemiyetin ilk toplantılarında, cemiyet adına çıkarılacak gazete işi, 
tehcir dolayısıyla Türk milletine atılan iftiralara cevap verme yolları ve 
doğu vilayetlerindeki Müslümanların haklarını hangi yollardan müdafaa-
                                                           
31 Mondros Mütarekesi’nin 7. ve 24. Maddeleri şöyleydi: 7. Madde: Müttefikler emniyetlerini 
tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi sevkülceyş noktasını işgal hakkına haiz buluna-
caktır. 24. Madde: Vilâyât-ı Sitte’de İğtişaş zuhurunda vilayetlerin herhangi bir kısmını iş-
gal hakkını İtilaf Devletleri muhafaza ederler. 
32 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber I, TTK Yayınları, 
Ankara, 1988, s. 4. 
33 Nizamname için bkz. Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, İkinci Madde, Cilt: 
I, Ankara, 1993, s. 5-6. 
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nın gerektiği uzun uzadıya konuşulmuş, birkaç gün süren toplantılar so-
nucunda aşağıdaki esasların müdafaasına karar verilmişti34. Doğu vila-
yetleri tarih itibariyle bir Müslüman Türk memleketidir. Bu bölgede Er-
meniler öteden beri küçük bir azınlıktır. Elli yıldan beri Ermeniler bu 
bölgede çeşitli siyasî öldürmeler ve komitecilikle Müslümanları kendileri-
ni müdafaa etmek zorunda bırakmışlardır. VŞMHMC 2 Aralık 1918’de 
İstanbul’da eski valilerden Harputlu Ahmet Nedim Bey başkanlığında 
resmen kurulmuş ve amaçlarını şöyle açıklamıştı: 

“Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilme isteklerine karşılık bu toprak-

ların Türk yurdu olduğunu, fikri, siyasî ve ilmi açıdan ispat etmek, 

gerekirse bu uğurda silahlı mücadeleye girişmek, Vilâyât-ı Şarkiyye’-

deki halkın dini, millî ve siyasî hukukunu korumak; her türlü gelişme 

ve kalkınmasını sağlamak, Ermeni mezalim ve cinayetlerine engel ol-

maktı.”35 

Cemiyetin ilkeleri ve fikirleri başyazarlığını Süleyman Nazif Bey’in 
yaptığı Hadisat (cemiyetin resmi yayın organı) ve Le Pays (ülke) gazetele-
rinde halka ulaştırılmaya çalışıldı36. Cemiyet üyeleri bölgedeki bütün 
Müslüman unsurların ortak hareket etmesini sağlamak amacıyla çeşitli 
kesimlerle ve bölgeyle yakından ilgilenen Kürt Teali Cemiyeti ile temasa 
geçildi. 

Süleyman Nazif ve Cevat Dursunoğlu başkanlığında oluşturulan bir 
heyet, bu konuyla ilgili olarak yapılacakları çalışmaları Kürt Teali Cemi-
yeti başkanı ayandan Seyit Abdülkadir’e iletti. Çünkü var olan teşkilat-
lanma yeterli değildi. Bu yüzden çok daha etkin bir teşkilatlanma gerek-
mekteydi. Fakat Seyit Abdülkadir, İtilaf Devletleri’nin kendilerine “yar-
dım yapamayacaklarını” ileri sürerek teklifi geri çevirdi37. Gerek yaşanan 
olumsuz gelişmeler, gerekse bu tür olumsuz yaklaşımlara rağmen cemi-
yet üyeleri her ne pahasına olursa olsun, bölge ahalisinin haklarının sa-
vunmaya devam eden Cemiyet; 26 Şubat 1919’da Paris Barış Konferan-
sı’nda Ermeni isteklerinin dile getirilmesi38 üzerine, cemiyet iki önemli 
karar aldı. Bilhassa İstanbul Ermeni Patriği Zaven Efendi’nin “müstakbel 
Ermenistan’ın başkenti Karin-Garin (Erzurum) olacaktır” şeklindeki beya-
natı ve Paris’te toplanmış Dörtler Kongresi’nin başta Erzurum olmak 
                                                           
34 Haluk Selvi, Milli Mücadele’de Erzurum, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 
2004, s. 51. 
35 Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, Cilt: I, Ankara, 1993, s. 5. Cemiyetin 
nizamname programı için bakınız. Hadisat, 4 Kanun-i Evvel 1334/4 Aralık 1918, İstanbul, 
No: 46. 
36 Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, Cilt: I, s. 4. 
37 Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele’de Erzurum, s. 19-20. 
38 Paris Konferansı’ndaki azınlıkların ve özellikle Ermeni asılsız iddia, hile, baskı ve talepleri 
için bakınız. Paul C. Helmreıch, Sevr Entrikaları, Çeviren: Şerif Erol, Sabah Kitapları, İstan-
bul, 1996, s. 27-47. 
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üzere Doğu Anadolu’nun Ermenilere verme eğiliminde olması VŞMHMC 
üyelerini harekete geçirdi39. Bölgede teşkilatlanmaya hız vermek, Türk 
üstünlüğünü ortaya koyacak yayınlar yaparak Avrupa kamuoyuna olup-
bitenleri anlatmak40. VŞMHMC içinde başlangıçtan beri, çok aktif görev-
ler alan ve cemiyetin bir üyesi olan Mehmet Cevat Dursunoğlu Bey, ce-
miyetin yerel teşkilatlanmaya duyulan acil ihtiyacı, memleketi Erzurum 
ve çevresinde yaşanan çok hassas gelişmeler dâhilinde harekete geçerek 
cemiyet merkezine müracaat ederek, VŞMHMC’nin bir şubesini Erzu-
rum’da açmak için yetki verilmesini istemiş, aldığı yetki belgesiyle yola 
çıkarak, Şubat 1919’da Erzurum’a gelerek çalışmalara başlamıştı. Cevat 
Dursunoğlu Bey verilen yetki belgesine dayanarak arkadaşlarıyla bera-
ber, Erzurum merkez Esatpaşa Mahallesi’ndeki “Asar-ı Terakki Oku-
lu’nda”41, cemiyetin Erzurum şubesini kurdu. İlk toplantısında cemiyetin 
nizamnamesi (tüzüğü) hazırlandı42. Bu nizamnamede özellikle Ermeni 
iddialarına karşı alınacak tedbir ve izlenecek yol belirlenmiş, Ermeni tez-
lerine karşı cevaplar verilmiştir43. Buradan da anlaşılacağı üzere, Mond-
ros Mütârekesi ile bir kez daha çok ciddi bir şekilde gündeme gelen, “ta-
rihin vicdanını sızlatan soykırım yalanlarından ibaret olan”44 ve sömürge-
ci Batılı büyük güçlerin Doğu/Şark Politikaları’nın aynı zamanda adı 
olan “Ermeni Meselesi”45 özellikle Doğu vilayetlerinde teşkilâtlanma süre-
cini hızlandırmıştır. 10 Mart 1919 tarihinde valiliğe verilen resmi evrakla 
Erzurum şubesinin açılmasını sağladı. Çok geçmeden Doğu’da teşkilat-
lanma sürecinde önemli bir gelişmeyi başlattı. VŞMHMC’nin Temmuz 
                                                           
39 Salim Cöhce, “M. Kemal Atatürk, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi”, Türk Halk Kültü-
ründe Milli Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyum Bildirileri (19-22 Temmuz 
2005), Erzurum, s. 14. 
40 Selçuk Ural, Vilayat-ı Şarkiyye’de Mondros Mütarekesi’nin Uygulanışı ve İtilaf Devletleri 
Tarafından Kontrolü, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora 
Tezi, Erzurum, 2002, s. 380. 
41 Zeki Başar, Devrim Tarihi Bakımından Erzurum Kongresi, Atatürk Üniv., Basımevi, Erzu-
rum, 1979, s. 37. 
42 Cemiyetin nizamnamesi (tüzük) ile diğer belgeler çalışmamızın ekler bölümünde detaylı 
olarak verilmiştir. 
43 Cemiyetin nizamnamesi için bakınız. Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, 
Cilt: I, s. 11. 
44 İsmet Bozdağ, Tarihin Vicdanını Sızlatan Soykırım Yalanı, Truva Yayınları, İstanbul, 2009, 
s. 3-4-5. 
45 Ermeni Meselesi konusunda M. Kemal Paşa kısaca şunları belirtmekteydi: “Ermeni 
Mes’elesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin eko-
nomik çıkarlarına göre halledilmek istenen meseledir. Kars Antlaşması’yla (13 Ekim 1921) en 
doğru çözüm şeklini buldu. Çünkü bu antlaşmayla Ermeniler Misak-ı Milli Kararlarını tanıya-
rak bağımsız Ermeni Devleti iddialarından vazgeçmişlerdir. Asırlardan beri dostane yaşayan 
iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu… Türkler tarafından Ermeni-
ler aleyhinde katliam yapıldığı söylentileri birtakım yalan ve uydurmalardan ibarettir. Bunlar 
kesinlikle doğru değildir. Bu gerçeğin belgelenmesi için tarafsız hey’etlerin memleketimizde 
rahatça dolaşarak araştırma yapmalarını memnuniyetle kabul ederiz. Bu mes’eleye dair Er-
menistan’daki Yakın-Doğu Amerika yardım hey’etleri tarafından verilen en son raporların 
okunmasını tavsiye ederiz.” Bkz. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1961, Cilt: I, s. 56-
248 ve Cilt: III, s. 23. 
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1919’a kadar Erzurum dışında Elazığ, Sivas ve Diyarbakır’da şubeleri 
açıldı. Birçok şubesi bulunan cemiyetin en güçlü olduğu yer hiç kuşku-
suz Erzurum idi. 

Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum 
şubesi doğu illerinde yapılan propagandaları, Türklük, Kürtlük, Ermeni-
lik sorunlarını bilim, teknik ve tarih bakımından inceleyip araştırdıktan 
sonra gelecekteki çalışmalarını üç noktada toplamıştı. Hiç göç etmemek, 
bilim, iktisat ve din örgütleri kurmak, saldırıya uğrayacak olursa doğu il-
lerinin herhangi bir bucağını birlikte savunmak. Mustafa Kemal Paşa, 
VŞMHMC Erzurum şubesinin faaliyetlerinden büyük bir memnuniyet ve 
mutluluk duyduğunu açıkça şöyle dile getiriyordu: Baylar, Vilâyât-ı Şar-
kiyye Müdafa’a-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin 3 Mart 1919 günü, bir ça-
lışma kurulu meydana getirilerek kurulmuş olan Erzurum şubesi, Trab-
zon ile de anlaşarak 1919 yılı Temmuz’un onuncu günü Erzurum’da bir 
Doğu illeri kongresi toplamaya karar verdi. Benim daha Amasya’da bu-
lunduğum günlerde, Haziran ayı içinde, Doğu illerine delege göndermele-
ri için öneri ve çağrı mektubu yolladı. İllerden delege getirilmesi için, o 
günden başlayarak benim Erzurum’a varışıma değin ve ondan sonra da 
bu konuda olağanüstü bir çaba gösterdi46. 

IV. Erzurum Kongresi 

Türk İstiklâl Mücadelesi’nin ana ilke ve prensiplerinin tespit ve tayin 
edildiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin fikri ve siyasî temellerinin atıldığı Erzu-
rum Kongresi; memleket genelinde uyandırdığı yankı ve sonuçları bakı-
mından Milli Mücadele Hareketi’nin en önemli dönüm noktalarından bi-
risini teşkil etmektedir. Büyük ölçekte sivil bir hareket olarak ortaya çı-
kan Erzurum Kongresi, siyasî hayatında ilk kez Mustafa Kemal Paşa’ya 
seçilerek bir göreve getirmiş, O’na Millî Mücadele’de önderlik yolu açmış-
tı. VŞMHMC’nin Erzurum şubesi tarafından düzenlenen Erzurum Kong-
resi, her ne kadar mahallî bir kongre olarak tertip edilmişse de aldığı ka-
rarlar bakımından ulusal bir kongredir. Yani şeklen bölgesel, aldığı ka-
rarlar bakımından genel bir kongredir. VŞMHMC’nin Erzurum Şubesi 
şubesini açmak üzere görevlendirilen Cevat Bey, Erzurum’da “Müdafa’a-ı 
Hukuk” hareketinin öncü ismi olacaktır. Cevat Bey, Erzurum’da Müda-
fa’a-ı Hukuk hareketini teşkilâtlandırmak üzere çalışmalarına başlamış; 
şehrin ileri gelenleri (Belediye Reisi Zakir Bey, Vali Münir (Akkaya) Paşa 
vs.) ile az da olsa, daha önceden başlatılan mücadelenin geleceği hakkın-
da önemli görüşmeler yapmıştır. Hüseyin Avni Ulaş, Hoca Raif Dinç, Sü-
leyman Necati Güneri, Muhammet Sadık Solakzade, Emekli Binbaşı Kâ-
zım Yurdalan Beylerle birlikte yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, Vi-
lâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum şubesi 
                                                           
46 Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt: I, s. 4 ve 63. 
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kurulmuştu. Şubenin başkanlığına Hoca Raif (Dinç) Efendi, umumi kâ-
tipliğe ise M. Cevat (Dursunoğlu) Bey getirilmişti. 

Kısa sürede idari örgütlenmesini tamamlayan cemiyet çok geçmeden 
düzenlediği toplantı, yürüyüş ve basın-yayın vb. faaliyetleriyle bölge hal-
kının sesi ve kulağı olmuş, ülke genelinde meydana gelen çeşitli olaylar 
ve gelişmeler hakkında bölge insanı bilgilendirilmeye, yaşananlar karşı-
sında ulusal bir direnç oluşturma bağlamında bilinçlendirilmeye çalışıl-
mıştır. Müdafa’a-ı Hukuk Cemiyeti, kendini yenilemeye ve teşkilâtını yay-
maya çalışırken, Erzurum çok acı bir olayla sarsıldı. O olay 15 Mayıs 
1919’da İzmir ve çevresinin göz göre göre Yunanlılar tarafından işgaliydi. 
Bilindiği üzere, bu olay memleket genelinde yaşanan diğer işgallerden 
farklı olarak Türk milleti nezdinde çok büyük bir infial uyandırdı. Bu ha-
diseye en ciddi tepkilerden birisi de Erzurum’dan ve Erzurumlulardan 
gösterilmişti. Cemiyet ile Albayrak gazetesi birlikte, bu büyük olayı tel’in 
etmek ve milletimizin tarihi haklarını duyurmak amacıyla; 18 Mayıs 
1919 tarihinde Erzurum Hükümet konağı önünde çok etkili bir miting 
düzenleyerek bu işgali şiddetle protesto ettiler47. 

Cemiyetin her türlü çalışmasını en çok destekleyen, onun propagan-
dasını yaparak Müdafaa-i Milliye fikrini yaymaya çalışan, ülkenin birlik 
ve beraberliği doğrultusunda; 1913 yılında İttihat ve Terakki Partisi’nin 
Erzurum şubesinin yayın organı olarak aralıklarla çıkarılan ve başında 
Süleyman Necati Bey’in48 bulunduğu Albayrak Gazetesi ve faaliyetleri de 
cemiyetin en çok güvendiği ve kuvvet aldığı kaynakların başında gelmek-
tedir49. Öyle ki bu gazetenin baskı makinesi, I. Dünya Savaşı sırasında 
Erzurum ve çevresinin Ruslar tarafından işgali esnasında gizlice Erzu-
rum’un Hınıs ilçesine götürülmüş, daha sonra Süleyman Necati Güneri’-
nin de girişimleri sonucunda yeniden Erzurum’a getirilerek Albayrak Ga-
zetesi’nin yeni sayıları çıkarılmıştır50. Erzurum ve çevresinde Milli Müca-
dele Hareketi’nin en önemli basın-yayın kuruluşu olan Albayrak Gazete-
si, “Vilayât-ı Şarkiyye Ermenistan Olamaz” sloganıyla adı gibi yüce bir 
mefkûrenin sözcülüğünü üstlenmişti. Adı gibi yüce bir mefkûrenin söz-
cülüğünü yapan51 Albayrak Gazetesi, Erzurum ve çevresinin, Milli Müca-
                                                           
47 Süleyman Necati Güneri, Hatıra Defteri, Yayına Hazırlayan: Ali Birinci, İstanbul, 1999, s. 

26. B.S. Baykal, “İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve Bu Olayın Doğu Anadolu’daki Etki-

leri”, Belleten, XXXIII, Ankara, 1996, s. 530. 
48 Süleyman Necati Güneri’nin hayatı ve çalışmaları için bakınız. Asuman Demircioğlu, 
1919-1923’de Süleyman Necati (Güneri) Bey, Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkılâp Ta-
rihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Erzurum, 1992. 
49 Coşkun Alptekin, “Erzurum Kongresi”, Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi, I/I, Ankara, Tem-
muz 1978, s. 35; Dursun Ali Akbulut, Albayrak Olayı, Temel Yayınları, Erzurum, 1991, s. 4-5. 
50 Haluk Harun Duman, Erzurum Basın-Yayın Tarihi (1867-1997), Duyap Yayınevi, İstan-
bul, 2000, s. 18. 
51 Selami Kılıç, Albayrak Gazetesi, Beyaz Doğu, Yıl: 3, Sayı: 10, Nisan-Mayıs-Haziran 2007, 
Erzurum, s. 13. 
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dele’yi destekleyen ve tam bağımsızlığı savunan irade ve düşüncelerinde 
oldukça önemli bir kamuoyu oluşturmuştur. Çünkü Milli Mücadele’nin 
karanlık ve zor günlerden, aydınlık günlere geçmesinde en önemli etken-
lerden birisi de Anadolu’daki milli basın olmuştur52. 

Ülkedeki iç ve dış gelişmeleri çok yakından ve dikkatle takip eden ce-
miyet, bölgede bulunan diğer milli teşekküllerle irtibata geçerek izlene-
cek yeni yol haritaları konusunda işbirliği arayışlarını sürdürdü. Bu 
amaçla 29 Mayıs 1919’da bir toplantı yapan cemiyet, belirlenen milli he-
deflere ulaşılabilmesi için, Trabzon’la birlikte yedi vilayetin katılımıyla 
ileride Erzurum’da yapılacak umumi bir kongre toplamaya karar verdi. 
Alınan bu karar ertesi gün Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiye-
ti’ne bir telgrafla bildirilmiş, bölgenin geleceği konusunda ortak hareket 
etme isteği ifade edilmişti. Telgrafı büyük bir sevinçle alan cemiyet, vakit 
geçirilmeden Erzurum’da yapılacak kongreye bütün ilçelerden en az bir 
delegeyle katılmayı kararlaştırmışlardı53. Trabzonluların müspet telgrafı-
nı aynı gün alan Erzurumlular, verdikleri cevapta; kan, tarih ve din or-
taklığı ile sıkı sıkıya birbirine bağlı bulunan Karadenizli ve Doğuluların 
kaderleri gibi bundan böyle amaçlarının da birleştiğini ve kongre hazır-
lıklarına başladıklarını bildirmişlerdir54. Bu çok önemli tarihi kararın, 
Erzurum’da bir şubesi bulunan VŞMHMC tarafından alınmasında hiç 
kuşkusuz “Şarkın Fatihi” olarak bilinen Albay Kâzım Karabekir’in etkin 
bir rolü olmuştur. 

Gerçekten de 1919 yılının Mayıs ayı başlarında Osmanlı Genel Kur-
mayı ile Harbiye Nezareti’nin (Milli Savunma Bakanlığı) ortak kararıyla, 
1911 yılında kurulan ve merkezi Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Ko-
mutanlığı görevine getirilen Kâzım Karabekir Paşa, cemiyet ve faaliyetle-
riyle çok yakından ilgilenmiş, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak hem 
cemiyet çalışanlarının isteklerini kamçılamış, sürdürülen mücadelenin 
bayrak ismi haline gelmiş, hem de Erzurum Kongresi’nin hazırlık çalış-
malarında yer almış hatta Amasya’da bulunan ve çoktan Milli Mücade-
le’nin ışığını yakan Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa ve arkadaş-
larını kongreye davet etmişti. O bir taraftan kendisinin komutanı olduğu 
orduyu mütareke şartlarına uymayarak, direnerek İtilaf Devletleri komu-
tanı Yarbay Tobby Rawlinson ve İstanbul merkezdekilere karşı direnerek 
terhis etmiyor, bir taraftan ABD adına Ermeni ya da Ermenistan soru-
nunu araştırmak üzere Erzurum’a gelen General Harbord başkanlığın-
daki inceleme heyetine, Belediye Reisi Zakir Bey’le birlikte bölgenin 
Türklüğü hakkında her türlü çalışmayla bilgi veriyor, onları aydınlatıyor-
                                                           
52 Zekai Güner, Milli Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu (Basın, Siyasi Partiler, Cemiyetler), 
Ankara, 1999, s. 12. 
53 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, Cilt: I, Emre Yayınları, İstanbul, 1995, s. 111. 
54 Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele’de Trabzon ve Mustafa Kemal Paşa, Trabzon, 1981, s. 
28. 
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du. Diğer taraftan da kendisinin de yer aldığı büyük bir askerî harekât 
sonucunda nerdeyse bir yıl önce Ermeni işgal ve mezaliminden kurtulan 
Erzurum ve çevresinin çok çeşitli yaralarını sarıyor, bölge halkına umut 
kaynağı olarak onlara yol gösteriyordu. Çünkü askerlik görevi nedeniyle 
bölgeyi çok iyi tanıyan, yakın zaman öncesinde vuk’uu bulan Rus işgali 
ve Ermeni mezalimi yüzünden; yaşanan göçleri, yıkımı, yokluğu, açlık ve 
hastalığı, felaketleri, kısacası; olup-bitenleri görüyor ve biliyordu. 

Şehirde bulunan ordunun da tam desteğini alarak ileride yapılacak 
olan olağan üstü kongre çalışmaları için hazırlıklara başlayan 
VŞMHMC’nin Erzurum şubesi, bu amaçla 17 Haziran 1919 tarihinde 
Cemiyet Başkanı Hoca Raif başkanlığında Erzurum’a bağlı sancak ve ka-
zalardan gelen 21 delegenin katılımıyla beş gün sürecek bir “Vilayet 
Kongresi” düzenlendi. Erzurum Kongresi’ne giden yolda çok büyük bir 
engel aşılacaktır. Erzurum Kongresi’nde alınan bazı tarihi kararları sap-
tayan, içte ve dışta yapılan Ermeni propagandalarına, bölge ahalisinin 
göç durumlarına karşı izlenecek yol ve stratejiler, yapılacak olan feda-
kârlıklar ele alınmış, Osmanlı Cemiyeti’nden ayrılmamak, Ermeni istila-
sına karşı koymak, bu sebeple “Bekçi Teşkilatı” adı altında halkı silah-
landırmak, köy ve mahallelerin güvenliği için silahlı kuvvet teşkilatları 
oluşturmak gibi konular üzerinde durulmuştu55. Vilayet Kongresi, Erzu-
rum Kongresi’nin açılışından itibaren kongreye Erzurum’u temsilen katı-
lan delegeler arasında fikir birliğinin olması, Mustafa Kemal ve Rauf 
Bey’in kongreye katılımının sağlanması için Erzurumlu delegelerin gös-
terdikleri fedakârlıkların arkasında Erzurum teşkilâtının topyekûn hare-
ket ve fikir birliğinin önemli katkıları bulunmaktadır56. Yine bu önemli 
toplantı sonucunda, Trabzon’daki cemiyetle (Trabzon Muhafaza-i Hu-
kuk-ı Milliye Cemiyeti-TMHMC) anlaşarak, 10 Temmuz 1919’da Erzu-
rum’da “Doğu Vilayetleri Kongresi” toplamaya karar verdiler57. Yine “Vila-
yet Kongresi’nde” Ermeni propagandalarına karşılık, on sekiz sayfalık bir 
broşür yayınlanarak dil, tarih ve kültür birliği açılarından ebediyete ka-
dar ayrılmaz bir bütün olan Türk ve Kürt kardeşliği vurgulanmıştır. 

Mustafa Kemal Paşa, Mütareke Dönemi’nde İstanbul’da iktidara gel-
menin bütün yollarını denedikten ve bir netice alamayacağını gördükten 
sonra Anadolu’ya geçmek ve “milli mukavemette” bulunmak gibi ağır ve 
kat’i bir kararı her bakımdan incelemiş ve bundan başka bir şey yapmak 
ihtimali kalmadığına inanmış idi. Bizzat kendisinin de belirttiği gibi İs-
tanbul’da bulunduğu altı aylık (13 Kasım 1918-16 Mayıs 1919) sürenin 
bir kısmını politik faaliyetlerle, diğer kısmını da Anadolu’ya geçmek ve 
                                                           
55 Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele’de Erzurum, s. 63-69. 
56 Rahmi Çiçek, “Erzurum Vilayet Kongresi’nde Alınan Kararlar ve Etkileri”, Ankara Üniver-
sitesi, Atatürk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara, Sayı: 11, 1997, s. 517. 
57 Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, Cilt: I, s. 107. 
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milli mukavemet fikri hazırlıklarıyla geçirmiştir58. Mustafa Kemal Paşa, 
kendi durumuyla alakalı olarak, Samsun’da 21 Mayıs 1919 tarihinde 15. 
Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir’e gönderdiği telgrafta şunları kay-
detmekteydi: “Ahval-i umumiyemizin almakta olduğu şekl-i vahimden pek 
müteellim ve müteessirim. Millet ve memlekete medyun olduğumuz en son 
vazife-i vicdaniyeyi yakından mesai-i müştereke ile en iyi ifa etmek müm-
kün olacağı kanaatiyle bu son memuriyeti kabul ettim”59. Yine O, başka 
bir yerde de bu önemli tarihi görev için şunları kaydetmekteydi: 

“…İstanbul’dan ayrılmam bir mes’ele idi. Bunun çözümünü düşündü-

ğüm sırada Anadolu’da yetkileri oldukça geniş olan ordu müfettişliği-

ni kabul edip etmeyeceğim hususundaki düşüncelerim soruldu. Te-

reddütsüz kabul ettim./…Anadolu’ya idarî ve askerî işlerle görevli ol-

mak üzere ordu müfettişliğine tayin edildim; bu teveccühü, din ve 

millete hizmet etmek için en büyük bir ilahî mazhariyet olarak kabul 

ettim.”60 

Netice itibariyle yukarıda da ifade olunduğu gibi millet ve memleketin 
içine düştüğü bu durum çok geçmeden M. Kemal Paşa’yı harekete geçir-
miştir. Mustafa Kemal Paşa’nın kalabalık bir heyetle IX. Ordu Müfettişi 
göreviyle 19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya geçerek; yakın arkadaşlarıyla 
(Refet Bele, H. Rauf Orbay vs.) birlikte irili ufaklı memleketin her tarafın-
da ortaya çıkan müdafaa-ı hukuk derneklerini birleştirerek, Milli Müca-
dele Dönemi’ni resmen başlatması bu tarihi, büyük görevin yöntem ve 
gerekçelerini (Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İs-
tanbul Hükümeti, üzerine düşen görevleri yerine getirememektedir, bu 
durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsızlığını 
ve vatanın bütünlüğünü yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır) orta-
ya koyarak özellikle Havza’da, yayımlandığında çok büyük ses getiren 
“Bir Milletin Yeniden Doğuşu-Atatürk” adlı eserin yazarı Lord Kinross’un 
ifadesiyle “bağımsızlık ve ihtilal beyannâmesi”61 hükmünde olan Amasya 
Genelgesi’nde alınan kararlarla tam bağımsızlıktan yana merkezi hükü-
mete karşı adeta askerî bir ihtilal başlatmaları haberini alan ve gelişme-
leri takip eden VŞMHMC’nin Erzurum şubesi, çoktan çalışmalarını baş-
lattıkları tarihî kongreye, M. Kemal Paşa’yı Kâzım Karabekir Paşa vasıta-
sıyla büyük bir onur duyarak davet etti. 
                                                           
58 İsmet Ölmez, Mütareke Döneminde Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Faaliyetleri (13 Kasım 
1918-16 Mayıs 1919), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Basılmamış Yük-
sek Lisans Tezi, Ankara, 2001, s. 35. 
59 Kemal Atatürk, Nutuk-Vesikalar, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1991, s. 
617. 
60 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, TTK Yayınları, Ankara, 1961, Cilt: I, s. 13 ve Cilt: III, s. 
33. 
61 Lord Kinross, Bir Milletin Yeniden Doğuşu-Atatürk, Çev. Necdet Sander, Altın Kitaplar Ya-
yınevi, İstanbul, 2004, s. 207-209. 
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Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu kongreye gelmeleri hem 
bölgede sürdürülen Müdafaa-i Hukuk hareketlerine çok büyük bir umut 
ve destek olacak hem kongrenin havası değişecek, hem de yerli ve ya-
bancı basın-yayın organları sayesinde Doğuda olup bitenler bir kez daha 
gündeme gelecekti. Mustafa Kemal Paşa için de Erzurum ve çevresi ol-
dukça önemliydi. Bu şehrin durumunu ve önemini çok yakından bilen 
M. Kemal Paşa, aynı zamanda ordusunu terhis etmeyen yakın arkadaşı 
Kâzım Karabekir’in davetini memnuniyetle kabul etmişti. Türk İnkılâbı’-
nın mimarı olan Mustafa Kemal Paşa, Samsun’da başlayan Amasya, Er-
zurum, Sivas üzerinden geçen ve Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla nok-
talanan “ulusal iradeyi egemen kılmak” için tarihi yolculuğuna “erler ya-
tağı” dediği Erzurum’u da katıyordu62. 25 Haziran 1919’da Amasya’dan 
Erzurum’a hareket eden Mustafa Kemal Paşa ve heyeti, 3 Temmuz 
1919’da Erzurum’a geldi. Erzurum-Ilıca’da Kolordu Komutanı Kâzım Ka-
rabekir Paşa ve maiyeti, VŞMHMC Erzurum şubesi üyeleri ve Erzurum-
luların sevinç ve coşkulu gösterileriyle karşılandı. O gün Erzurum’da ta-
rihi bir gün yaşanıyordu. VŞMHMC Erzurum şubesi ileri gelenleriyle bir-
likte vakit geçirmeden kongre çalışmalarına başlayan Mustafa Kemal Pa-
şa, bu amaç doğrultusunda oluşturulan “Heyet-i Faale” adı verilen ve 
beş kişiden oluşan kurulun başına getirildi63. M. Kemal Paşa, çok geç-
meden 5 Temmuz 1919’da Kâzım Karabekir, H. Rauf Orbay, eski İzmit 
Mutasarrıfı Süreyya (Yiğit), Ordu Müfettişi Kurmay Başkanı Kâzım (Di-
rik), Kurmay Binbaşı Hüsrev (Gerede), Dr. Binbaşı Refik (Saydam), Erzu-
rum Valisi Münir (Akaya) Beyler ile hem kongre hem de genel bir durum 
değerlendirmesi amacıyla bir toplantı yaptı64. Memleketin içinde bulun-
duğu tehdit ve tehlikeleri uzun uzun anlatan M. Kemal Paşa, “milli hâki-
miyete dayanan kayıtsız, şartsız müstakil bir Türk devleti” kurmak için 
çok hızlı bir şekilde teşkilatlanmak gereğini belirttikten sonra, muhtemel 
tehlikelere karşı göğüs germek azmi ve kararlılığında olmayanlarla birlik-
te işbirliği yapılamayacağını bildirerek65, “Ya İstiklâl Ya Ölüm!” parolasıy-
la İstanbul’da iken verdiği tarihi kararı Samsun’a çıktıktan sonra fiili 
olarak başlatan M. Kemal Paşa, milli mukavemet hareketi nedeniyle İti-
laf Devletleri ve Merkezi Hükümet tarafından artan yoğun baskılar nede-
niyle 8-9 Temmuz gecesi, tüm resmi görevlerinden ve çok sevdiği asker-
lik mesleğinden istifa ettiğini, bundan sonra “milletin bağrında bir ferd-i 
mücahit olarak çalışacağını” duyurdu66. 
                                                           
62 Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Ank., 1995, s. 285. 
63 Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, TTK Yayınları, Ankara, 1968, s. 64. 
64 Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı (1918-1923), Timaş Yayınları, İs-
tanbul, 2007, s. 164. 
65 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: I, MEB Yayınları, İstanbul, 
1991, s. 29-30. 
66 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: II, MEB Yayınları, İst., 1991, s. 1-9. 
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Kaldı ki, M. Kemal Paşa Mütareke Dönemi’nde İstanbul’da bulundu-
ğu zaman zarfında memleket genelinde vatanı kurtarmak ve millî hakları 
korumak maksadıyla ortaya çıkan millî teşekkülleri çok yakından takip 
etmekte ve her türlü desteği bu teşekküllere vermekteydi. M. Kemal Pa-
şa, ilk şubesi Erzurum’da açılan VŞMHM Cemiyeti’ne, 19 Mart 1919 ta-
rihinde gönderdiği telgrafta, cemiyetin çalışmalarından duyduğu mem-
nuniyete binaen şunları kaydetmekteydi: 

“Cemiyetinizin maksad-ı teşekkül ve gaye-i mesaisi evvelce bertafsil 

iş’ar olunmuştu. Muayyen bir azim ile bu gayeyi takip eden Cemiyeti-

miz mesaisini daha müsmir bir şekle ifrağla Müslüman anasırın hu-

kukunu müdafaa etmek için Le Pays namiyle Fransızca yevmî bir ga-

zete neşrine başlanmış olduğu gibi Hadisat gazetesinin imtiyazını da 

deruhte eylemiştir. Vilâyât-ı Şarkıye’nin idare-i Osmaniye’de kalması 

ve Müslüman anasırın hukukunun mahvına meydan verilmemesi için 

bi-taraf bu iki yevmi gazetelerle neşriyatta bulunan cemiyet diğer ta-

raftan da İstanbul’daki düvel-i muhtelife mümessillerine ve İtilâf Dev-

letleri başvekillerine bir sureti gönderilecek olan muhtırayı vermiş ve 

müdafaa-ı hukuk-ı milliye için Avrupa’ya bir heyet-i murahhasa gön-

derilmesini de taht-ı karara bağlamış…”67 

Bu sırada Erzurum’da mütareke şartlarının tetkikatına memur edilen 
ve dönemin İngiliz Başbakanı Lloyd George’nın yeğeni İngiliz Kontrol Su-
bayı Yarbay Alfred Rawlinson 9 Temmuz’da M. Kemal Paşa’yı ziyaret ede-
rek, 10 Temmuz’da bir kongrenin açılacağını işittiğini, kongrenin toplan-
mamasının daha iyi olacağını, kongreden vazgeçilmemesi halinde kuv-
vetle dağıtılmasına mecburiyet hasıl olacağını bildiriyordu68. Bu tehdide 
oldukça sinirlenen M. Kemal Paşa, “o halde bizde mecburî ve zarurî ola-
rak kuvvete kuvvetle karşı koyar ve milletin kararını yerine getiririz” diye-
rek bu tehdidin altında kalmıyordu69. Kongre esnasında da gündeme ge-
lecek olan manda ve himaye meselesi konusunda kongre gününe kadar 
nabız yoklayarak; tam bağımsızlıktan yana tavrını açıkça ortaya koy-
muş, bu konuda temasa geçtiği insanlara bilgi vermiş, bazı tanınmış ay-
dın ve idarecilerin de bel bağladığı, İngiliz himayesini isteyen İngiliz Mu-
hipleri Cemiyeti ve Amerikan mandaterliğine soyunan Wilson Prensipleri 
Cemiyeti faaliyet ve fikirlerinin Türk milleti için, hiçbir zaman aslî kurtu-
luş olmayacağını anlatıyordu. 

9 Temmuz günü Kâzım Karabekir Paşa, yanında bulunan H. Rauf Or-
bay’ın da bulunduğu M. Kemal Paşa’yı ziyaret ederek bundan sonra da 
kendisine hürmet ve samimiyette kusur etmeyeceğini, “hazır ol” vaziye-
                                                           
67 Kemal Atatürk, Nutuk-Vesikalar, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1991, s. 
615. 
68 Mahzar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt: I, s. 47. 
69 Mahzar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt: I, s. 44-45. 
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tinde asker selamı verdikten sonra emrinde olduğunu söylemişti. Ger-
çekten de Kâzım Karabekir Paşa’nın bu davranışı, adeta göz yaşartan bir 
vefa tablosuydu70. İşte bu an Milli Mücadele’nin en kritik tarihi anıydı71. 
Çünkü hiçbir resmi görevi, sıfatı bulunmayan, merkezi hükümetçe tu-
tuklanma emri çıkan M. Kemal Paşa’ya hem 15. Kolordu hem de dik ve 
kadirşinas tavır ve tutumlarıyla bilinen Erzurumlular sahip çıkmıştı. M. 
Kemal Paşa, Erzurumluların kendisine gösterdiği bu teveccühe binaen, 
Erzurumlular tarafından kendisine yapılan hemşehrilik teklifini, büyük 
bir memnuniyetle 27 Ağustos 1919’da kabul etmişti. Kaldı ki, 

“Erzurum Millî Mücadele’nin ilk kalesi! Her şeyden evvel eldeki en 

güçlü askerî birlik Erzurum’dadır: 15. Kolordu!.. Milli Mücadele’nin 

ilk zaferini bu ordu kazanacak, ilk millî sınırlarımızı bu ordu çizecek-

tir! Birinci Cihan Harbi’nin sonunda Ermenilerin Kars’ı ele geçirmeleri 

üzerine milli direniş bilinci ile ateşlenen Erzurumlular”72 

çoktan bu tarihi göreve hazırdırlar. 
Daha önceden 10 Temmuz’da yapılacağı duyurulan kongre, M. Kemal 

Paşa’nın başkanlığında toplanan VŞMHMC Erzurum Şubesi, yeterli dele-
genin henüz gelememesi nedeniyle 23 Temmuz’da yapılacağını duyurdu. 
Şehrin idarî ve askerî ileri gelenleri ile bir araya gelen Cemiyet yönetimi, 
kongre için tüm hazırlıklarını tamamlayıp, gerekli güvenlik önlemlerini 
aldıktan ve Erzurum’a gelen misafirlerin her türlü ihtiyaçları için koşul-
lar hazırlandıktan sonra, Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 Çarşamba 
günü okunan dualarla, Kilise Mahallesi’ndeki mektebin salonunda baş-
ladı73. Kongre, Hoca Raif Dinç’in toplantıya katılanların yoklamasını yap-
tırması ve açılış konuşması yapmasıyla başlamıştır. Kongreye Erzurum 
24, Trabzon 17, Sivas 10, Van 2, Bitlis 3 vilayetleri, ayrıca bu vilayetlere 
bağlı sancak ve kazalar ile Erzincan Sancağı ve bu sancağa bağlı kaza-
lardan çoğunluğu VŞMHMC üyelerinden oluşan ve çeşitli meslek ve me-
muriyetlerde bulunan toplam 56 delege katılmış, Elazığ, Diyarbakır ve 
Mardin illerinden seçilen delegeler çeşitli nedenlerden dolayı kongreye 
katılamamışlardı74. Kongre daha sonra başkanlık seçimlerine geçmiş, ya-
                                                           
70 Cemal Kutay, Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Cilt: 18, Alioğlu Yayınevi, İs-
tanbul, 1973, s. 10876. 
71 Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı (1918-1923), Timaş Yayınları, İs-
tanbul, 2007, s. 163. 
72 Taha Akyol, Ama Hangi Atatürk, Doğan Kitap, İstanbul, 2008, s. 47. 
73 Mahzar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber-I, s. 44-45. 
74 Selami Kılıç, “M. Kemal Atatürk ve Erzurum Kongresi”, Atatürk Üniv, AİİTE Dergisi, I/I, 
Temmuz 1997, s. 91. 
     Kongreye katılan delege sayısında değişik rakamların yer aldığını belirtmek gerekir. Bazı 
kaynaklarda delege sayısı 62-63-64 kişi olarak da verilmektedir. Örneğin: Fahrettin Kırzıoğ-
lu, Kongre’ye Erzurum-9, Trabzon-8, Sivas-6, Ağrı-5, Erzincan-5, Giresun-4, Tokat-4, Gü-
müşhane-3, Ordu-3, Siirt-3, Bingöl, Bitlis, Van ve Bayburt illerinden ikişer, Amasya, Artvin 
ve Tunceli’den birer delege olmak üzere toplam 63 delegenin katıldığını belirtmektedir. Bakı-
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pılan seçimler sonucunda Erzurum merkez delegesi75 olarak kongreye 
askerî üniformasını çıkardığı için dönemin Erzurum Valisi Münir Bey 
(Akkaya) tarafından temin edilen sivil bir kıyafetle katılan Mustafa Kemal 
Paşa, oy birliği ile kongre başkanı olarak seçilmiş, seçilmiş bir kongre 
başkanı olarak başkanlık kürsüsüne gelen M. Kemal Paşa, aşağıda veri-
len tarihi konuşmasını (nutkunu) yapmıştır. Bu konuşmayla bir kez da-
ha ne kadar ileri görüşlü, idealist, vatanperver ve çok yönlü olduğunu 
açıkça ortaya koyan M. Kemal Paşa, fikir ve idealleriyle; bu millete ne 
kadar çok inandığını bir kez daha ifade etmişti. Çok geçmeden o inandığı 
millet tarafından kendisi, sonsuz güven duygusu içinde baş tacı edilerek 
Milli Mücadele’nin tabii liderliğine taşınmıştır. 

Çok büyük zorluklar, İtilaf Devletleri ile merkezi İstanbul Hükümeti’-
nin tüm engellemelerine rağmen engeller rağmen toplam on dört gün bo-
yunca yoğun bir şekilde devam eden Erzurum Kongresi, Mondros Müta-
rekesi ile alçaltılmak ve Anadolu’dan sökülüp atılmak istenen Türk mil-
letinin ve Türk vatanının bütünlüğü içinde, milli istiklalini, milli izzet-i 
nefsini, milli haysiyetini ve Türk kimliğini, benliğini koruma savaşının 
esaslarının belirlendiği bir olaydır. Erzurum Kongresi, sivil ve bölgesel 
bir halk hareketinin, tüm vatanı ilgilendiren milli bir direnişe dönüştü-
rüldüğü yerdir. Küçüle küçüle elinde sadece Anadolu kalan Türk halkı-
nın “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasının kararlarının alındığı yerdir76. Türk 
İstiklâl Mücadelesi’nin siyasî programını ve hareket tarzını hazırlayarak 
yürürlüğe sokan ve yakın tarihimizde birçok ilkleri bünyesinde taşıyan, 
ulusal birliğin ateşini yakan Erzurum Kongresi, M. Kemal Paşa başkanlı-
ğında çalışmalarını on bir maddeden oluşan bir beyanname yayınlayarak 
tamamlamıştır. Bu beyanname Milli Mücadele Hareketi’nin yazılı anlam-
da esasını, özünü ve temel yapısını oluşturmuş, Türk milletinin milli şu-
urunu ve vicdanının sesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Özetle bu tarihi 
kongrede şu önemli kararlar alınmıştır. 

“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz. Her 

türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti’nin 

dağılması halinde, millet topyekûn kendisi savunacak ve direnecekti. 

İstanbul Hükümeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü göste-

remediği takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet 
                                                                                                                                        
nız, Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, Cilt: II, s. 253-255; Zeki Başar, Erzu-
rum Kongresi, Atatürk Üniv. Yay., Erzurum, 1979, s. 60. 
75 M. Kemal Paşa ile Hüseyin Rauf Orbay, kongre delegeliklerine Cevat Dursunoğlu ve 
Emekli Binbaşı Kazım Bey’lerin 20 Temmuz 1919’da istifa etmesiyle boşalan merkez delege-
liklerine seçilmişlerdir. Kongreye, kaza delegeliklerinden Cevat Dursunoğlu Bey Hasankale, 
Emekli Binbaşı Kâzım Yurdalan ise Tortum katıldılar. Bak. Mahmut Goloğlu, Erzurum Kong-
resi, s. 65; Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi, s. 184. 
76 Esin Dayı, 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum, I. Uluslara-
rası Sempozyumu (23-25 2002 Erzurum), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 
2002, s. XXIX. 
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kurulacaktır. Bu hükümet üyelerini milli kongre seçilecektir. Kongre 

toplanmamışsa bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır. Kuvâ-yı Milliye’-

yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır. 

Hıristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak 

imtiyazlar verilemez. Egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz. Yabancı dev-

letlerin güdümü ve koruyuculuğu asla kabul olunamaz. Milli Meclis’in 

derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin Meclis tarafından 

kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.”77 

Görüldüğü üzere Erzurum Kongresi kararları üç temel esas üzerinde 
yoğunlaşmaktaydı. Bunlar sırasıyla, vatanın bütünlüğünü muhafaza ve 
müdafaa etmek, millî istiklâlin dokunulmazlığını ve tamlığını sağlamak, 
“kuvâ-yı millîyeyi amil irade-i millîyeyi hâkim” kılmaktı. Tarihçi Cemal 
Kutay kongre kararlarını tahlil ederken şu cümlelere yer vermektedir78: 

“Kongre Türkiye’yi o zamanki deyimiyle Camia-i Osmaniye’yi bir bü-

tün ve doğu vilayetlerini de bir bütünün rüknü olarak vasıflandırmış 

ve bu bütünlüğü sağlamak için devletin bekasını ilk şart görerek bir 

inhilâl tehlikesi karşısında, milletin bütün kuvvetiyle müdafaaya geç-

mesini ve mevzuat-ı Osmaniye dâhilinde memleketin idare edilmesini 

ve bu yeni durumun, bütün memlekete ve yabancı devletlere bildiril-

mesini istemekteydi. Kongre kararları ele alınıp incelendiğinde, hiç 

kuşkusuz ilk göze çarpan en önemli husus ‘millî irade’ kavramına ya-

pılan asıl vurgu ve hassasiyettir. Gerçekten de Erzurum Kongresi, 

modern, sivil-demokratik bir Cumhuriyet’in gerçekleştirilmesi veya 

millî iradenin yurt geneline doğru yayılması bağlamında ilk adımdır.” 

Zira Türk İstiklal Mücadelesi bir askerî proje olduğu kadar aynı za-
manda, askerî projenin önünde ve ilerisinde aynı zamanda büyük bir si-
yaset projesidir. Bu siyaset projesinin en temelinde yatan kavramlardan 
biri de “millî irade” kavramıdır. Öncelikle millî iradenin yani milletin irade 
ve isteğinin tecelli etmesine ya da edilmesine azamî dikkat edilmiştir. Mil-
letin iradesi de ancak milletin bi-zâtihî kendisinin belirleyeceği bir du-
rumdu. Millet bu iradeyi, medeni vasıfta çeşitli seçim uygulama esas ve 
usulleri ile beliren yetkili kurullar ve kurumlar tarafından kullanacaktı. 
Bir noktada önce millet tarafından seçilen, mebuslardan oluşan Büyük 
Millet Meclis’i ve onun yüce hükümeti kurulacak ondan sonra da o Mec-
lis’in ve o Meclis Hükümeti’nin ordusu kurulacaktı. O ordu yine meclisin 
komuta ettiği bir ordu olacaktır. Bu noktada Erzurum Kongresi denilebi-
lir ki, Millî Mücadele’yi hele de Amasya Tamimi’ni/Genelgesi’ni ele aldığı-
mızda; askerî bir eğilimden ya da askerî ihtilâlden daha sivil bir millî ha-
rekete dönüştürecektir. Millî irade konusunda en temel çalışmalardan 
                                                           
77 Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt: I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1974, s. 47. 
78 Cemal Kutay, Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Cilt: 18, s. 10879. 
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biri de Erzurum Kongresi’nde ortaya konulmuş asıl maksadın millî ira-
denin egemen kılınması gerektiğinin altı çizilmiştir. Şöyle ki, istifalarını 
çok önceden vermiş olan M. Kemal Paşa ve H. Rauf Orbay’ın kongreye 
askerî üniformalarını çıkarmadan katılmaları esnasında, kongre delege-
lerinden bazılarının özellikle Gümüşhane delegesi Kadirbeyoğlu Zeki 
Bey’in sert uyarı, itiraz ve eleştirileri görülmektedir. Bu uyarı ve eleştiri-
leri, yakın dönem Osmanlı tarihinden siyasî ve askerî bazı olayları, dar-
beleri göz önüne aldığımızda son derece makul karşılanmalıdır. Millî Mü-
cadele’nin en kritik noktasında gelen bu sivil uyarılar79 özetle şu cümle-
lerden ibaretti: 

“Paşa! Evvela üniforma ve kordonunu çıkar, ondan sonra kürsüye 

gel! Ta ki millî kuvvet askerî tahakküm şekline girmesin… Bizim bir 

düşüncemiz vardır. O da bu millî hareketi askerî olmayan bir kuvvet-

le idare ederek başa çıkarmaktır. Tarih önümüzde canlı bir misaldir. 

Askerin yapacağı herhangi bir inkılâp, ihtilal neticesi tasallut ve dik-

tatörlükle hitam bulur. Asıl maksat, inkılâbı halkın vücuda getirmesi, 

halkın başarmasıdır. Bizim maksadımız kongrede verilecek mukarre-

rat üzerinde millî teşkilat ile halk kudret ve kuvvetinden vücudu ile 

mevcudiyet-i millîye vücuda getirmektir.”80 

Bu yerinde uyarıları dikkate alan M. Kemal Paşa gayet makul bir tep-
ki vererek kongre salonunu terk etmiş ve kongre çalışmalarına bundan 
sonra sivil bir kıyafetle katılmış ve bu davranışı büyük takdir toplamış-
tır. 

Konuyla ilgili olarak, Lord Kinross’ta meseleye başka bir açıdan bak-
mış ve bu durumla ilgili olarak şunları kaydetmiştir: 

“Mustafa Kemal Havza ve Amasya’da askeri direnişin temelini at-

mıştı. Şimdi de Erzurum’da bunun siyasi karşılığını kuracaktı. Kong-

reyi açış söylevinde, devrimin iki temel ilkesini ortaya attı. Bunlar-

dan biri milletin hakları, öteki de halkın iradesiydi. İlki, ikincisine da-

yanılarak yeni bir hükümet kurulmasıyla gerçekleşecekti. Çevrelerini 

saran kara ve korkunç tehlikeden, milli harekete ilham veren ve bir 

elektrik akımı gibi ülkenin en ücra köşelerine kadar yayılan yenilmez 

ruh gücünden söz etti. Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma 

kararı ancak Anadolu’dan doğabilirdi. Mustafa Kemal’in önderliğin-

deki hareket, Jön Türklerinki gibi tepeden inen ve iktidarın birkaç ki-

şinin elinde toplanmasıyla sonuçlanan, sırf bir askeri hareket olma-

yacaktı. Aksine şimdiye kadar ne Türkiye’de ne de başka bir Doğu 

ülkesinde uygulanmamış biçimde, milletin bağrından çıkmış bir ço-
                                                           
79 Mustafa Armağan, Sivil Cumhuriyet’in İlk Adımı/Erzurum Kongresi, 20.07.2008 tarihli Za-
man Gazetesi. 
80 Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları, Cilt: I, s. 104-109. 
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ğunluk idaresi hareketi olacaktı. Türkiye’nin, Türk halkının bütünü ta-

rafından seçilmiş bir rejimi, gücünü halk çoğunluğunun dilek ve karar-

larından alan bir hükümet olmalıydı. Mustafa Kemal’in Erzurum’dan 

sonra bütün Anadolu’da durmadan yineleyeceği mesaj işte buydu.”81 

On maddelik bir beyanname ile kararları kamuoyuna açıklanan Erzu-
rum Kongresi’nde ele alınan tek malî karar, beyannamenin yedinci mad-
desidir. Oldukça uzun ifadelerle bazı şartlara bağlanan dış yardım konu-
sunda sıcak bakılan maddeye göre Anadolu topraklarında işgalci emeli 
olmayan devletlere bu konuda başvurulabilecektir. Millî iradenin üstün 
kılındığı bu kongrenin finansmanında ise hiç kuşkusuz VŞMHMC Erzu-
rum Şubesi’nin ağırlığı söz konusu olmuştur82. 17.06.1919 tarihli 
VŞMHMC Erzurum Şubesi Kongresi Raporu’nda sözü edilen malî yeter-
sizlikler ve Erzurum Kongresi’nin giderleri için cemiyet üyeleri ile halkın 
bağışlarına da başvurulmuştur. Böylece bağışlarla 1500 lira toplanmış 
ve kongre sonunda bu paradan sadece 80 lira artmıştır. Diğer taraftan 
bu dönemde maddi konularda çok sıkıntı yaşayan Mustafa Kemal Paşa’-
ya ilk yardım İstanbul’dan gelmiştir. 3. Ordu Sıhhiye Müfettişi İbrahim 
Tali Bey de, 21 Temmuz 1919 da Erzurum’a gönderdiği telgrafta, 

“Karargâhın Harbiye’den alacağı olan 1180 liranın Müfettişlik namı-

na gönderildiğini bildirmiştir. Bütün bunlar Millî Mücadele’nin ne ka-

dar zor şartlar altında yapıldığının birer göstergesidir. Onlarca yıldır 

fakr-u zaruret içinde olan yoksul, yorgun ve perişan bir vaziyette bu-

lunan milleten bu şartlarda hele de başlangıçta para istemek millî 

dava adına son derece olumsuz bir durum oluşturabilir, millî davaya 

muhalif olanların ağır eleştirilerine maruz kalınabilirdi. Kaldı ki hadi-

selerin bu boyutunda haktan bu şartlarda para istemek pek müm-

kün görünmüyordu. M. Kemal Paşa Erzurum’da bulunduğu günlerde 

acil ve öncelikli maddi imkânsızlıklar ve para sıkıntıları, VŞMHMC Er-

zurum Şubesi Heyet-i Faale (Faaliyet Hey’eti) üyesi emekli Binbaşı 

Süleyman Bey’in 900 liralık bağışı83 ve VŞMHMC Erzurum Şubesi 

üyelerinin aralarında 100 lira toplamasıyla şimdilik giderilmeye çalı-

şılmıştır. Toplamda 1000 liralık bir para, M. Kemal Paşa’nın Sivas’a 

hareketinde yol masrafları için tedarik edilerek M. Kemal Paşa’ya ve-

rilmiştir. 

Sivil bir hareketin ve millet iradesinin tecelli ettiği Erzurum Kongresi 

ve kararları, sadece yurdun dört bir yanına gönderilmekle kalmamış, 

yabancı devlet temsilcilerine ve hükümet başkanlarına da birer nüs-
                                                           
81 Lord Kinross, Bir Milletin Yeniden Doğuşu-Atatürk, s. 219-220. 
82 Bahattin Demirtaş, “Millî Mücadelenin Finansmanı ve Bu Dönem TBMM Hükümetleri’nin 
Ekonomi Politikaları”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 35, Bahar 2008, Erzurum Kültür 
Eğitim Vakfı Yayınevi, Ankara, s. 421-440. 
83 Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, s. 20. 
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ha gönderilmişti. Dönemin ABD Başkanı T. Wodrov Wilson’a ise Er-

zurum kongre beyannamesine ek olarak bir de muhtıra gönderilerek 

ilan ettiği genel prensipler ve Anadolu’da yaşanan işgal ve istilalar 

hatırlatılmış, öteden beri bu coğrafyanın gerçek ve tek sahibi olan 

Türk milletinin bağımsızlığı yolunda hiçbir engele boyun eğilmeyeceği 

ve bu uğurda kanının son damlasına kadar mücadele edileceği” 

hususu açıkça vurgulanmıştı84. Bu amaçla İstanbul’da başlayan, Sam-
sun’da harekete geçen, Amasya Genelgesi ile ortaya konulan “Milletin is-
tiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ilkesinin ilk fiili teşeb-
büsü olan Erzurum Kongresi, Millî Mücadele’nin esas programının for-
müle edildiği bir platform olması bakımından ilk ve çok önemli bir adım-
dır. Milli vicdanı ve milli haykırışı uyandırarak, harekete geçiren Erzu-
rum Kongresi, içeriden ve dışarıdan çok büyük güçlüklere, engellere kar-
şı inançlı, yürekli, kararlı ve engin deneyimli milliyetçi önderin becerisi, 
yerinde sakınımı, ılımlılığı, üstün siyasî yeteneğiyle gerçekleştirilmiş bü-
yük bir çalışma, ulusal kurtuluşun büyük bir aşamasıdır85. Her türlü 
engellemelere rağmen büyük bir ciddiyet içerisinde toplanan ve işgal 
kuvvetlerini son derece rahatsız eden Erzurum Kongresi’nde bir ilk daha 
yaşanmıştı. Şöyle ki, ilk kez Erzurum Kongresi’nde tespit edilen ve tarihî 
göreve getirilen Heyet-i Temsiliye (geçici hükümet) örgütü ki, daha sonra 
Sivas Kongresi’nde yapısı genişletilmişti. 

Çünkü o dönemin geniş tabanlı sivil toplum örgütleri olan bu cemi-
yetler, ilerleyen süreçte “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” 
adı altında Sivas Kongresi’nde birleştirilerek, Millî Mücadele Hareketi da-
ha geniş bir çerçeveye oturtulmuştu. İşte bir kez millî ve sivil bir kongre-
nin, millet tarafından seçilmiş üyeleriyle iş başına getirilen bu tarihî ku-
rul ya da geçici hükümet; Heyet-i Temsiliye adı altında, Türk Kurtuluş 
Savaşı’nın başlatılıp yürütülmesi (TBMM ve O’nun hükümeti kurulunca-
ya kadar) ve yeni bir Türk devletinin kurulmasında gördüğü hizmetler 
tarihimizde ölümsüz bir yer tutmuştur86. Erzurum Kongresi’yle ilgili bel-
geler87 incelendiğinde Hey’et-i Temsiliye’nin seçilmesi ve iş başına getiril-
mesi, VŞMHMC Nizamnamesinin tabii bir gereği olarak yapılmış olduğu 
görülecektir. Bunlarla ilgili belgelerin asıllarını ATASE (Genelkurmay As-
                                                           
84 Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları, Cilt: I, s. 102. 
85 Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2000, s. 44. 
86 Bekir Sıtkı Baykal, Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 

1974,  s.VII. 
87 Kongre zabıtları, kongre ili ilgili yazışmalar (telgraflar, nizamname, beyanname vb.), 

kongrenin yazılı basında görünümü (Albayrak Gazetesi Arşivi), kongrede bulunanlar, ya da 

o günleri görenlerin hatıra eserlerinden oluşan Erzurum Kongresi belgeleri için bakınız. 

Dursun Ali Akbulut, Erzurum Kongresi Hakkında Belgeler, Erzurum Valiliği Yayınları, Erzu-

rum, 1989. 
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kerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı) Arşivi’nde yer almaktadır. Milli 
Mücadele tarihinde çok büyük bir öneme sahip olan Heyet-i Temsiliye, 
Erzurum Kongresi’nin son gününde 7 Ağustos 1919 tarihinde dokuz ki-
şilik bir kuruldan oluşmaktaydı. Başkanlığına M. Kemal Paşa’nın getiril-
diği Heyet-i Temsiliye’nin diğer üyeleri şu kişilerden oluşmaktadır: Hüse-
yin Rauf Orbay (Sabık Bahriye Nazırı), Hoca Raif Efendi (Sabık Erzurum 
Mebusu), Eyüpzade İzzet ve Hacı Salihzade Servet Bey’ler (Sabık Trabzon 
Mebusları), Şeyh Fevzi Efendi (Erzincan Nakşi Şeyhi), Bekir Sami Bey 
(Sabık Beyrut Valisi), Sadullah Efendi (Sabık Bitlis Valisi), Hacı Musa 
Bey (Mutki-Bitlis Aşiret Reisi)88. 

Kongrenin tamamlanmasından sonra çalışmalarına ara vermeden de-
vam eden M. Kemal Paşa, 24 Ağustos 1919’da özellikle, Doğu Anadolu ve 
çevresinde irili-ufaklı ortaya çıkan Müdafaa-i Hukuk hareketlerini birleş-
tirerek, tek elden idare ederek daha etkin sonuçlar elde edebilmek için; 
Erzurum Valiliği’ne bir yazı göndermiş başta VŞMHMC ve TMHMC ol-
mak üzere tüm cemiyetlerin “Şarkî Anadolu Müdafa’a-i Hukuk-ı Milliye 
Cemiyeti” adı altında birleştirildiğini ve bu cemiyetin de Temsil Heyeti ta-
rafından idare olunacağını ifade etmişti89. Bu gelişme, adeta dağ başla-
rında yanan kamp ateşleri misali yurt sathına yayılan çok merkezli ba-
ğımsızlık hareketlerinin tek merkezli bağımsızlık hareketine dönüştürül-
mesi noktasında ilk kez atılan tarihî bir adım ve stratejik bir hamle ola-
rak değerlendirilebilir. Yukarıda da ifade olunduğu gibi bölgesel ve dağı-
nık olarak müdafaa-ı hukuk anlayışı doğrultusunda ortaya çıkan bu 
millî kuruluşlar yani Türk millî varlığını korumak ve kollamakla görevli 
cemiyetler-dernekler Sivas Kongresi’nde birleştirilmişti. İşte Kurtuluş Sa-
vaşı yıllarında son derece önemli bir yeri ve önemi bulunan bu tarihî ha-
disenin çıkış ve uygulama yeri ilk kez Erzurum Kongresi’nde olmuştur. 

Bilindiği gibi Türk İstiklâl Mücadelesi’nin siyasî temellerin atıldığı Er-
zurum Kongresi aynı zamanda bir ilke daha imza atmıştı. O ilklerden bi-
risi de neye mal olursa olsun hali hazırda emperyalizm tarafından yok 
sayılan bir milletin en temel yasal kurumu ve temsilgâhı durumunda 
olan Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması ve bu ülke genelinde milletin 
iradesine başvurarak seçimlerin yapılması ve meclis’in toplanmasıydı. 
Çünkü ortaya çıkan çok hassas gelişmeler memleketin ve milletin kade-
rini yakından ilgilendirmekteydi. Bir milletin, var ya da yok olma müca-
delesi sil baştan yeniden büyük tehdit ve tehlikelere rağmen yazılıyordu. 
Tabiî ki bu tarihî sürece millet el koymak zorundaydı. İşte bu noktada 
meclis çok kritik bir konumdaydı. Çünkü bu mücadele milletin mücade-
lesiydi. Milletin iradesi ve izni altında ortaya çıkacak ve hele de herkesin 
mutabık kalacağı ortak memleket meselelerinde meclis herkesin ortak 
                                                           
88 Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt: I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1974, s. 48. 
89 Mahzar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber-I, s. 157-160. 
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noktası olacaktı. Nitekim bu doğrultu da toplanan Son Osmanlı Mebu-
san Meclisi bütün olumsuzluklara ve fiilen işgal altında bulunan baş-
kentte İtilaf Devletleri ve azınlıkların tehdit ve baskılarına boyun eğme-
den Milli Mücadele’nin olmazsa olmaz kararları olan, Türk Milli Mücade-
le hareketinin asıl mihenk taşlarını oluşturan Misak-ı Milli Kararlarını 
almıştı. Salt bu gerçekten bile yola çıkıldığı zaman milletin iradesinin ve 
onun tezahürü olan seçilerek iş başına getirilen meclislerin ne kadar 
önemli olduğu görülecektir. İşte bu tarihi amaçlar doğrultusunda, 7 
Ağustos 1919 günkü son oturumda Erzurum Kongresi’nde iki temel ko-
nu üzerinde durulmuştur. Bunlardan birincisi Hey’et-i Temsiliye’nin se-
çimi, ikincisi de ileride yapılacak olan Meclis-i Meb’usan seçimlerine ait 
bir takririn (önerge) görüşülmesidir. Her iki konu hakkında uzun uzadı-
ya yer alan görüşmeler sonucunda meseleler detaylı bir halde ortaya ko-
nulmuş ve olumlu görülerek kabul edilmiştir. 

Türk milletinin esir, Türk vatanının ise asla işgal edilemeyeceği irade-
sinin en somut tezahürü olan Erzurum Kongresi, Mondros Mütareke-
si’nden sonra Osmanlı’nın Kafkasya, Elviye-i Selâse (Üç Sancak/Kars-
Ardahan-Batum) ve Nahçıvan’ı tahliye edeceği haberleri üzerine bölgede 
yaşayan Türk-İslam ahalisi, meydana gelen otorite boşluğunu doldur-
mak üzere “Küçük Hükümetçikler” şeklinde teşkilatlanarak kendi başları-
nın çaresine bakmak adına önce “Kars İslam Şurası” sonra da “Cenûb-î 
Garbî Kafkas Cumhuriyeti” adını alan ve Kuva-yı Millîye ruhuyla millî bir 
direnç oluşturarak bu bölgelerde savunma yaparak bölgenin anavatan 
topraklarına katılmasında çok aktif rol oynayan demokratik hükümetle 
aynı yüce mefkûre doğrultusunda münasebete çeşitli temasa geçmişti. 
Gerçi 15. Kolordu Komutanlığı ve Kâzım Karabekir Paşa, Ermeni ve Gür-
cü çetelerine karşı hürriyet ve istiklâl mücadelesi veren, bu bölgesel 
Türk hükümeti ile çok önceden irtibata geçmiş ve her türlü desteği sağ-
lamaya çalışmıştı. Erzurum Kongresi, Cenûb-î Garbî Kafkas Cumhuriye-
ti’ni de çok yakından ilgilendirmekteydi. Gelişmeleri büyük bir heyecan 
ve dikkatle yakından takip eden bölgesel Türk hükümeti, Erzurum Kon-
gresi’ne delege göndererek iştirak etmişti. 

VŞMHMC öncülüğünde gerçekleştirilen Erzurum Kongresi, Doğu ille-
rinden gelen temsilcilerin de beklentisi ve çabalarıyla bölgede bir Erme-
nistan kurulmasına karşı çıkmış, Karadeniz’de Pontus Rum Devleti ve 
doğuda İngiliz kışkırtmasıyla Kürdistan kurulması yönündeki entrikala-
ra meydan okumayı ve bu yönde mücadele vermeyi vazgeçilmez bir ülkü 
olarak görmüştür90. Erzurum Kongresi’nde, çok uluslu çok kültürlü ve 
hukuklu bir devlet ve toplum yapısına olan Osmanlı Devleti’nin 19. yüz-
yılda içinde bulunduğu iç ve dış kötü durumdan ve maruz kaldığı zayıf-
                                                           
90 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Cilt: I, TTK Yayınları, Ankara, 
1987, s. 93. 
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lıklardan istifade edilerek, milliyetçilik akımlarıyla beslenerek ve Batılı 
birçok devletin yardım ve kışkırtmalarıyla çok ciddi problem haline gelen 
azınlıklar konusu da sıkça gündeme gelmiştir. Erzurum Kongresi Os-
manlının yıkılmasında en önemli faktörlerden birisi olarak kabul edilen 
azınlıklar ile ilgili olarak çok yoğun bir çalışma mesaisi içerisinde olmuş-
tur. Öyle ki nerdeyse kangren haline gelen ve vatanın birlik ve bütünlü-
ğüne kasteden bu mesele ile yakından ilgilenilmiş; gerek Kongre’de M. 
Kemal Paşa’nın yaptığı çeşitli konuşmalarda gerekse Kongre’nin yayınla-
dığı on bir maddelik sonuç beyannamesinde (1. 3. 5. maddeler çalışma-
mızın ekler bölümünde verilmiştir) azınlıklarla ilgili olarak çeşitli mesele-
lere değinilmiş ve bu konuda tarihi kararlar alınmıştır. Kongrede azınlık-
lara vatandaşlık hakları çerçevesinde her türlü haklarının bulunduğu, 
Anadolu coğrafyasının bir gerçekliği oldukları, kültürel dokuyu oluştu-
ran bir zenginlik oldukları hususunun altı çizilmiş; ancak hiçbir şekilde 
Türk vatanına ve Türk milletine ihanetlerinin kabul edilemeyeceği, ba-
ğımsızlık ve devlet taleplerine çok sert cevap verileceği konularında görüş 
birliğine varılmıştır. 

M. Kemal Paşa, Erzurum Kongresi’nin tarihsel önemi ile ilgili olarak 
şunları kaydetmiştir: 

“Milletimizin kurtuluş ümidi ile çırpındığı ve en heyecanlı bir zaman-

da fedakâr muhterem hey’etiniz her türlü zahmete katlanarak bura-

da Erzurum’da toplandı. Hassas ve necip bir ruh ve pek kuvvetli bir 

iman ile vatan ve milletimizin kurtuluşuna ait esaslı kararlar alındı. 

Bilhassa bütün cihana karşı milletimizin mevcudiyetini ve birliğini 

gösterdi. Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser ola-

rak kaydedecektir.”91 

Başka bir konuşmasında yine şöyle demekteydi: 

“Erzurum Kongresi, bütün memleketin ve milletin birleşme, kaynaş-

ma noktasında Doğu Anadolu Vilâyetleri’nce diğer vilâyetler ile her 

açıdan işbirliğini temin etmek ana fikrini kabul eylemiştir. Erzurum 

Kongresi’nin kabul edildiği esaslardan birincisi, Genel Harbi mütea-

kip genel durumun icabı düçar olduğumuz mağlubiyet itibariyle vata-

nımızın mühim bir kısmı düşmanların eline geçmişti. Milletin bütün 

maksatlarından maddî ve hakikî düşünmek ve ancak kuvvet ve kud-

retiyle temin edeceği hususlar üzerinde kendisine yeni bir hudut çiz-

mek üzere idi. İşte kongre bu milli hududu çizmiştir.”92 

Özetlemek gerekirse Türklük duygusuyla harekete geçen, ulusal bi-
lincin gelişmesine, yayılmasına ve sürekli canlı tutulmasına kaynaklık 
                                                           
91 Erzurum Kongresi’ni Kapatırken (7.8.1919), Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Yayıma Ha-
zırlayan: Utkan Kocatürk, Cilt: I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1983, s. 5. 
92 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I, s. 9-29-30. 
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teşkil eden Erzurum Kongresi, Türk İstiklâl Mücadelesi’ni Türk milletiyle 
bütünleştirmiş, kendisinden sonra yapılacak olan kongrelere, “Misâk-ı 
Milli”ye (Ulusal Ant) kararlarına, Ulusal Meclis’e ve ulusal istencin ege-
men olduğu yönetim biçimine ışık tutmuş, bunların ilk ilkelerini sapta-
yarak yaymış ve artık yerel, bölgesel direnme örgütleri, savunma, kurtul-
ma girişimleri dönemini geride bırakmış; ulusal birliğin ateşini yakmış-
tır93. 

V. Mustafa Kemal Paşa’nın Kongrede Yaptığı Tarihi Konuşma 

23.7.1335 / Çarşamba (23 Temmuz 1919) 

Muhterem Delege Efendiler! Kongremizin heyet başkanlığına acizle-
rini seçmek suretiyle gösterilen itimat ve teveccühe hassaten teşekkür 
ederim. Bu münasebetle bazı maruzatta bulunmak isterim. 

Efendiler! Tarih ve hadiselerin sevkiyle, bilfiil içine düştüğümüz bu-
günkü kanlı ve kara tehlikeleri görmeyecek ve bundan heyecanlanıp et-
kilenmeyecek hiçbir vatanperver tasavvur edilemez. Harbi Umumi’nin (I. 
Dünya Savaşı) sonlarına doğru, milliyetler esasına dayanan vaatler üze-
rine, Osmanlı Hükümetimiz de adilane bir barışa ulaşmak emeliyle mü-
tarekeye talip oldu. Bağımsızlık uğrunda namus ve cesaretiyle dövüşen 
milletimiz, 30 Teşrinievvel 1334’te (30 Ekim 1918) imzalanan Mütâreke-
name ile silahını elinden bıraktı. Devletlerin manevi şahsiyeti ve imza 
koyan delegelerin şahsi namuslarının teminat ve kefaletinde bulunan iş-
bu Mütârekename hükümleri bir tarafa bırakılarak, itilaf devletleri aske-
rî kuvvetleri, saltanatın payitahtı ve hilafetin merkezi olan İstanbul’umu-
zu işgal etti. Gün geçtikçe artan bir şiddetle, hilafet ve saltanat hukuku, 
hükümet haysiyeti, milli izzeti nefsimiz tecavüz ve saldırılara uğradı. Os-
manlı tebaasından olan Rum ve Ermeni unsurları, gördükleri teşvik ve 
yardımın neticesiyle de, milli namusumuzu yaralayacak taşkınlıklardan 
başlayarak, nihayet hazin ve kanlı safhalara girinceye kadar küstahâne 
tecavüzlere koyuldular. Fakat derin bir üzüntüyle itiraf etmeliyiz ki, bu 
cüretler, sekiz aydan beri birbirini takiben iktidar mevkiine geçmiş, millî 
denetimden uzak merkezi hükümetlerin birinin diğerinden daha fena 
olarak gösterdiği zaaf ve acizlik belirtilerinden ve payitahtta ve bazı gaze-
telerde görülen pek aşağılık ihtiraslardan ve millî vicdanın inkâr, Kuvâ-yı 
Milliye’nin ihmal edilmesinden ötürü yayılma ortamı bulmuştur. 

Arz edilen bu sebepler ve saltanatın payitahtının da kuşatma adında 
ve tamamıyla denetime tabi kalmasının yüzünden, artık bu vatanda mu-
kaddesat ve mukadderatına sahip bir kudretin ve millî iradenin mevcut 
olmadığı boş inancı hükümran olmuş ve cansız bir vatan, kansız bir mil-
let nelere müstahak ise, korkusuzca onların tatbikatına, İtilaf devletle-
rince başlanmıştır. Vatanın parçalanması söz konusu ve karar olarak, 
                                                           
93 Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2000, s. 44. 
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Doğu vilayetlerimizde “Ermenistan”, Adanan ve Kozan havalisinde “Kilik-
ya” adı ile yine Ermenistan; Batı Anadolu’nun İzmir ve Aydın havalisinde 
Yunanistan; Trakya’da payitahtımızın kapısına kadar keza Yunanistan; 
Karadeniz sahillerimizde “Pontus” Krallığı ve ondan sonra vatanın kalan 
kısımlarında da yabancı işgal ve himayesi gibi, artık 650 seneden beri 
bağımsı olarak saltanat sürmüş ve tarihi doğruluk ve yiğitliğini, vaktiyle 
Hindistan sınırına, Afrika’nın ortasına ve Macaristan’ın batısına kadar 
yürütmüş olan bu milletin, esarete, kölelik payesine indirilmesi ve niha-
yet bu devletin tarih sayfasını kapatarak ebediyet mezarına defnetmek 
gibi, insaniyet ve medeniyetle ve hele milliyet esaslarıyla bağdaşmayan 
emeller kabul ve onay yeri bulmuş ve görülüyor ki, tatbikat devresi de 
başlamıştır. Bu tatbikat, bu anda gözümüz önünde hazin bir şekilde ce-
reyan ediyor. İzmir, Aydın, Bergama ve Manisa havalisinde, şimdiye ka-
dar binlerce anaların, babaların, kahramanların ve çocukların, akıp gi-
den temiz kanı; Aydın gibi Anadolu’muzun en güzide bir şehrinin Yunan-
lıların zalim ve ateşin tahribatına kurban oluşu, muhtelif memleket kı-
sımlarının İtalyan vesaire işgali altına alınışı ve dâhile doğru acı bir şe-
kilde göç edilmesi, elbette gayretullaha ve millî gayrete dokunmuştur. 

Efendiler! Bilinen hakikatlerdendir ki, tarih; bir milletin kanını, hak-
kını, varlığını hiçbir zaman inkâr edemez. Dolayısıyla böyle bir batıl ör-
tünün arkasından, vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, 
kanaatler iflasa mahkûmdur! Ve işte bütün bu iğrenç zulümlerden ve bu 
bedbaht acizlerden, tarihimize karşı reva görülen haksızlıklardan üzüntü 
duyan millî vicdan, nihayet uyanmış, haykırışını yükseltmiş ve Müdafaai 
Hukuku Milliye ve Müdafaa-i Vatan ve Reddi İlhak gibi çeşitli adlarla ve 
fakat aynı mukaddesatın korunmasının sağlanması için beliren millî ce-
reyan, bütün vatanımızda artık bir elektrik şebekesi haline girmiş bulu-
nuyor. İşte bu azimli şebekenin vücuda getirdiği kahramanlık ruhudur 
ki, mübarek vatan ve milletin mukaddesatını kurtarmaya ve himayeye 
dayanan son sözü söyleyecek ve hükmünü tatbik ettirecektir.  

Efendiler! Genel ve özel vaziyet hakkında, cümlenizce bilinen bazı 
hususları burada tekrar hatırlatmayı faydadan uzak bulmuyorum: 

A-) Dört aydan beri Mısır’da millî bağımsızlığın temini ve geri alınması 
için pek kanlı vaatler ve ihtilaller devam ediyor. Nihayet, İngilizler tara-
fından tutuklanarak Malta’ya götürülmüş olan delegeler tahliye edilmiş 
ve Paris Konferansı’na gitmelerine izin vermeye mecbur olmuşlardır. 

B-) Hindistan’da bağımsızlık için geniş ölçekte ihtilaller oluyor. Milli 
maksatlarına ulaşmak için bankalar, Avrupa müesseseleri, demiryolları 
bombalarla tahrip ediliyor. 

C-) Afganistan ordusu da, İngilizlerin milliyeti imha siyasetine karşı 
harp ediyor. İngilizlerin bel bağladıkları sınır kabilelerinin de Afganlılara 
katıldığını ve bu yüzden İngiliz askerlerinin dahile çekilmeye mecbur ol-
duğunu gazeteleri itiraf etmişlerdir. 
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D-) Suriye’de ve Irak’ta, İngilizlerin ve yabancıların tahakküm ve ida-
resinden tekmil Arabistan galeyan halindedir. Arabistan’ın her yerinde, 
yabancı boyunduruğu reddediliyor. Yalnız memleketin refah ve saadeti 
için, yabancıların iktisadi, bayındırlıkla ilgili, medeni vasıtalarından yar-
dıma rıza gösteriliyor. Bağdat ve Şam genel toplantıları, her tarafa bu 
kararı yayımlamıştır. Son zamanlarda devletler arasında ortaya çıkan re-
kabet münasebetiyle, İngilizlerin Kafkasya’dan tamamen çekilmesine ka-
rar verilmiş ve tatbikat bir müddetten beri başlamıştır. İtalyan kuvvetle-
rinin Batum yoluyla Kafkasya’ya gelmesi kararlaştırılmış ise de, İtalya’-
daki ve Kafkasya’daki dâhili ahval münasebetiyle bu kararın tatbikinden 
korkuyorlar. 

E-) Milli bağımsızlıklarını tehlikede görün ve her taraftan istilaya uğ-
rayan Rus milleti, bu genel tahakküme karşı bütün millet fertlerinin or-
tak kudretiyle çarpışıp ve herkesin bildiği gibi bu kuvvet, kendi memle-
ketleri dâhilinde üstün gelmiş ve kendi üzerine musallat olan milletleri 
de nüfuz ve yayılma dairesine almakta bulunmuştur. Kuzey Kafkas, 
Azerbaycan ve Gürcistan birbirleriyle birleşerek, milli varlıkları aleyhine 
yürümek isteyen Denikin ordusunu, harben baskı yaparak, Karadeniz 
sahiline sürmüştür. 

F-) Ermenistan’a gelince: Bir istila fikri sergileyen Ermeniler, Nahçı-
van’dan Oltu’ya kadar bütün İslam ahaliye baskı ve bazı mahallerde kat-
liam ve yağma yapıyorlar. Sınırlarımıza kadar İslamları mahva mahkûm 
ve göçe mecbur ederek Doğu Vilayetlerimiz hakkındaki emellerine doğru 
emniyetle yaklaşmak ve bir taraftan da 400 bin olduğunu iddia ettikleri 
Osmanlı Ermenisini bir dayanak olmak üzere memleketimize sürmek is-
tiyorlar. Karadeniz’in batı tarafındaki vakalara gelince: Macar ve Bulgar-
lar memleketlerinin önemli kısmını istila etmek isteyenlere karşı bütün 
milli varlıklarıyla çarpışıyorlar. Meriç nehri batısında, yani Balkan Har-
bi’nden evvel devletimizin malikânesi olan Batı Trakya’nın Bulgarlardan 
alınarak Yunanlılara verilmesi, itilaf devletlerince kararlaştırıldığı için 
tatbik harekâtı başlamış ve Yunan işgal kuvvetlerine karşı, Bulgar Kuva-
yı Milliyesi tarafından takviye edilen Bulgar kuvvetleri, Batı Trakya böl-
gesi dâhilinde verdikleri muharebeler neticesinde çeşitli Yunan fırkaları-
nı def etmiştir. 

Özel vaziyetimize gelince: Daha Dersaadet’ten (İstanbul) çıkmadan ev-
vel, vatan ve milletin kurtuluş çehresi hakkında, birçok sorumlu ve 
muktedir kişiyle görüşülmüştü. Payitahttaki aydınların ve din ve devlete 
hizmetleri geçmiş yüksek kişilerin yaptıkları çalışmalar kıymetli olmakla 
beraber tesir ve denetim altında kuşatılmış bir muhit; kendilerini daima 
tehdit etmekte ve neticesiz kalmakla üzmektedir. Her halde mukaddera-
ta hâkim bir milli iradenin, müdahaleden korunmuş bir şekilde ortaya 
çıkışı, ancak Anadolu’dan beklenmektedir. Buna dayanaraktır ki, milli 
şûranın vücudunu ve ancak kuvvetini milli iradeden alacak sorumlu bir 
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hükümetin varlığını talep etmek, bilhassa son zamanlarda, payitahtın 
hemen tekmil düşünen tabakaları için, sabit bir fikir halini almıştır. Şu-
rada acıklı bir hakikat olmak üzere arz edeyim ki, memleketimizde külli-
yeti yabancı ve birçok propagandalar cereyan ediyor. Bundaki gaye, pek 
aşikârdır ki, milli hareketi neticesiz bırakmak, milli emelleri felce uğrat-
mak, Yunan, Ermeni emellerini ve vatanın bazı mühim kısımlarını işgal 
gayelerini kolaylaştırmaktır. Bununla beraber her devirde, her memle-
kette ve her zaman ortaya çıktığı gibi, biz de kalp ve sinirleri zayıf, anla-
yışsız insanlarla beraber, vatansız ve aynı zamanda şahsi refah ve men-
faatini vatan ve milletin zararında arayan sefillerde vardır. Doğu işlerini 
çevirmekte ve zayıf noktaları arayıp bulmakta pek mahir olan düşmanla-
rımız, memleketimizde bunu adeta bir teşkilat haline getirmişlerdir. Fa-
kat mukaddesatının kurtuluşu gayesiyle çırpınan bütün millet, işbu 
azim ve mücadelesinde her türlü engeli muhakkak ve mutlaka kırıp sü-
recektir. Bütün bu gayeleri elde etmek için emellerini vakfeden soylu 
milletimizin içinde, bir milli fert gibi çalışmaktan doğan zevk ve kıvancı 
burada şükran ve iftiharla arz ederim. En son olarak niyazım şudur ki, 
cenabı vahibülâmâl hazretleri habibi erkemi hürmetine bu mübarek va-
tanın sahibi ve savunucusu ve diyaneti celile-i ahmediyenin ilâ yevmül 
kıyam hârisi esdakı olan soylu milletimizi ve makamı saltanat ve hilafeti 
kübrayı korumakla ve mukaddesatımızı düşünmekle yükümlü olan he-
yetimizi muvaffak buyu94 (Amin!...) 

Mustafa Kemal 
Sabık (Eski) Üçüncü Ordu Müfettişi 

Şimdi de bu tarihi konuşmanın dil ve üslup bakımından değerlen-
direcek olursak; 

M. Kemal Paşa’nın “milli vicdan” tabirini merkezleştirerek kongre de-
legelerine sunduğu bu konuşma, dil ve üslup bakımından önemli bir 
metin durumundadır. Çünkü eskilerce söz, yerinde ve halin gereğine uy-
gun olarak söylenmesi lazım gelirdi. Günümüz politikacılarına dikkat 
edildiğinde bu üslubu tutturmak nadirattan sayılır. Atatürk’ün, muhtelif 
görevlerde yer alması, Makedonya gibi devrimci bir ortamda yetişmesi ve 
kişisel olarak da okuma ve yazmaya düşkünlüğü ilgili konuşmanın arka 
planındaki derinliğe işaret eder. Atatürk, “milli vicdan” tabirine sık sık 
atıfta bulunmaktadır. Konuşmanın duygusal ve fikirsel bütünlüğü bu 
tabirin geriliminden doğmaktadır. Bütün fikri ve duygusal hava adeta bu 
kavramın etrafında dönmektedir. Çünkü Atatürk, gerek bireysel yaşa-
mıyla gerekse toplumsal, milli ve evrensel gözlem ve tecrübeleriyle vicdan 
sözünün zımnındaki “haysiyet ve onur” duygusunun ciddiyetinin farkın-
                                                           
94 Sadeleştirerek verilen bu nutkun aslı, Fahrettin Kırzıoğlu’nun “Bütünüyle Erzurum Kong-
resi-I” adlı eserinden alınmıştır. 
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dadır. Bilindiği üzere vicdan etik bir kavramdır. Atatürk bile isteyerek bu 
tabiri seçerken, bir üslup ya da eda olarak demek istemektedir ki, Türk 
toplumunu bir avuç suda boğmak isteyenler ve bu badireden kurtulmak 
isteyenler insanlık ahlakının ne olduğunu sezmek zorundadırlar. Çünkü 
olup bitenler tamı tamına vahşettir. Vicdanı olanlar, karşılarındakinin de 
bir onuru olduğunu hissedenler böyle yapmamalıydılar. Aynı şekilde 
Anadolu’nun kurtulmasını isteyenler de vatanın kurtulmasının bir in-
sanlık ahlakının gereği, bir haysiyetin lâzımesi olduğunu idrak etmek 
durumundadırlar. Bunu idrak edemeyenlerdir ki şahsi menfaatleri için 
bin bir fırıldak çevirmektedirler. Üslup burada mantıksaldır. Yani “her 
kimde milli vicdan idraki yoksa o aldanmıştır” ya da “Aldananlar milli vic-
danı idrak edemeyenlerdir.” Öyleyse sonuç, üslup bakımından kendili-
ğinden bir niyete çıkar: “Milli vicdan” tehdit ve tehlikededir. Şimdi metni 
takip ederek değerlendirmeye devam edilecek olursak; 

1- 23 Temmuz 1919 tarihinde kongreye seçildiği için Atatürk, kendi-
sinden “acizlerini” diye bahsederek teşekkür etmektedir. Eskiden bu tür 
konuşma üslubu yaygındı. İşin ciddiyetinde bir kişi olarak Atatürk, üze-
rine aldığı görev bakımından kibir duymamaktadır. Muhataplarına bü-
yük bir saygı göstermekte, adeta üzerimizde büyük bir görev var, bunu 
el birliğiyle yerine getirebiliriz edasına bürünmektedir. Bu tarihi ve milli 
görev, “milli vicdan”ın düştüğü, ezilmeye çalışıldığı yerden kaldırılması-
dır. Evet, M. Kemal Paşa, Batı ve batılı değerlere karşı değildi. O’na göre 
güçlenmenin ve ayakta durmanın yegâne yolu güçtür. Bu güç ise, ancak 
bir dönemler Batı’nın gittiği yol ve sistemlerle elde edilebilirdi. O ulusal 
bağımsızlığı koruyarak, Batılı değerlerle yoğrulmuş, yeni ve özgün bir 
Türk kimliği yaratmayı amaçlamaktaydı95. Dolayısıyla Türk İnkılâbı Ba-
tı’nın sömürgeciliğine karşı çıkmış, ancak Batılı modern değerler üzerine 
inşa edilmiştir. Bu yüzden Milli Mücadele döneminde de Batılı söylemle-
re ağırlık verilmiştir. 

2- Metinde Wilson Prensipleri’ne atıf yapılmaktadır. Bunun sebebi, 
Atatürk’ün evrensel çerçevede olup biten insani ve ahlaki gelişmeleri 
desteklediğidir. İşgaller, tecavüzler, hukuksuzluklar bu tür insani geliş-
meleri de baltalamakta, dünyanın ortak barış arayışlarına engel olmak-
ta, kepazeliğin, fırsatçılığın kural olduğu bir ortama dünyayı sürükle-
mektedir. Bütün bunların karşısında milli vicdan vardır. Atatürk, işgal-
cilerin çelişkilerine ve menfaatleri için her türlü zorbalığa başvurmaları-
na atıfta bulunarak, “milli vicdan” bütün bunların karşısında duran bü-
yük bir haysiyet ve diriliştir demek ister. Türk milleti, bütün bu yapılan-
ları hak etmeyecek derecede haysiyetli, yaratıcı ve istikbali açık bir mil-
lettir. Öyleyse; Wilson prensiplerinin işaret ettiği meşruiyetle, milli vic-
                                                           
95 Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Çağdaşlaşma”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 
2009, Sayı: 179, İstanbul, s. 14. 
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dan’ın işaret ettiği meşruiyet aynı şeydir; ama işgalciler bu prensipleri 
çiğnemişlerdir. 

3- Atatürk, sözlerini örneklendirerek izah eder. Bilindiği gibi örnek-
lendirme bir meseleyi izah etmenin en etkili yollarından biridir. Bu ör-
nekler milli vicdanın aşağılandığının, tehlikede olduğunun örnekleridir. 
Bu cümleden olarak: Azınlıklar küstahlaşmıştır, Osmanlı hükümeti, yö-
netsel ve vicdani acizlikler içindedir, bu kişisel ihtirasa düşkünlük kepa-
zeliği gazetelere kadar aksetmiştir, hiç kuşkusuz bu durum milli vicdan-
dan yoksunluğun en açık göstergesi, ortaya çıkan çürüme ve yozlaşma-
nın sonuçlarıdır. Azınlıklarla ilgili olarak daha önceden de çok önemli ib-
retlik tespitlerde bulunan M. Kemal Paşa, Nutuk adlı eserinde şöyle de-
mekteydi: “…Bundan başka, memleketin her tarafında, Anasır-ı Hıristiya-
niyeye hafî, celi, hususi emel ve maksatlarının temini istihsaline, devletin 
bir an evvel çökmesine sarf-ı mesai ediyorlar.”96 Bu sözlerden de anlaşıla-
cağı üzere azınlıkların devlet bütünlüğünü yıkmak için gayret sarf ettiği-
ni saymakta söyleyebiliriz. 

4- İtilaf Devletleri, emperyalist ve ötekileştirici düşüncelerle Türk mil-
letinin onur sahibi olmadığını düşünmektedir. Atatürk’e göre keyfi işgal-
lerin sebebi dünyanın bir Türk haysiyeti olmadığını düşünmesindendir. 
Bu yaklaşımla Atatürk, demek istemektedir ki “bir milli onura sahip oldu-
ğumuzu tüm dünyaya haykırmalıyız.” Çünkü Mondros Ateşkes Antlaş-
ması’na aykırı olarak, İtilaf Devletleri tarafından yapılan işgallerinin hiç-
bir hukuki bit temeli bulunmamaktadır. Koskoca bir milletin çeşitli hak-
ları çiğnenmekteydi. Atatürk, işgalleri sıralarken aşağılanan toplumun 
daha düne kadar üç kıtada hüküm sürmüş bir medeniyetin sahipleri ol-
duğunu, bu işgallerin insaniyet, medeniyet ve milliyet esaslarıyla bağ-
daşmadığını, böylece Batılı devletlerin kendileriyle çeliştiği vurgulanır. 
Bu yaklaşım üslubu şunu imâ eder: Şerefli bir milletin aşağılanması bü-
tün insanlığın aşağılanmasıdır. Atatürk, adeta Sokrates gibi savunması-
nı delillerle desteklemektedir. Bu husus M. Kemal Paşa tarafından daha 
önse de çok açık ve net bir şekilde dile getirilmişti. Milli Mücadele’nin ilk 
resmi belgesi olan Amasya Genelgesi’nde vatanın ve milletin bütünlüğü-
nün çok büyük bir tehlike içerisinde olduğu vurgulanarak; “Milletin ba-
ğımsızlığını yine milletin âzim ve kararı kurtaracaktır” tarihi ifadelere yer 
verilmişti. Atatürk’ün meseleyi vicdan gibi bir etikten ele aldığı o kadar 
açıktır ki ilginç bir tabir de kullanır: “Gayretullâh’a dokunma.”  

Dinsel anlamda bu söz şunu ima eder: İşgalcilerin aşağılamaları ve 
zalimlikleri o sınıra gelmiştir ki Allah bile artık isyan etmektedir. Bu üs-
lupla Atatürk, meselenin ne kadar ciddi ve hassas olduğuna vurgu yap-
maktadır. 
                                                           
96 Atatürk, Söylev (Nutuk), Cilt: I, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1964, s. 
1-7. 
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5- Birçok metin ve konuşmadan biliyoruz ki Atatürk, hitap ettiği in-
sanlara umut aşılamayı da bir alışkanlık haline getirmiştir. Evet, olgun-
luğa ermiş her insan gibi Atatürk de yalnızca karanlığa lanet etmez. Bu-
nun yolu kurtuluş yollarından ve olanaklarından bahsetmektir. Atatürk 
de öyle yapar. Bu hesapla Atatürk, milli vicdan uyandığında Anadolu’-
nun şahlanacağını direniş hareketlerini örnek vererek gösterir. Kaldı ki, 
M. Kemal Paşa aklına ve inancına inandığı kadar vatanın ve milletin is-
tiklaline de gönülden inanmış bir insan olarak; asıl önemli olanın milli 
istiklalin arkasındaki duygu ve düşüncenin iyice anlaşılması, bu olgu-
nun meydana getirdiği manevi ruh ve hissiyatın unutulmaması gerektiği 
üzerinde durmuştu. Ankara’da 16 Eylül 1921 tarihinde yaptığı bir ko-
nuşmada bir kez daha bu husus üzerinde durmaktaydı: “Hiçbir zafer ga-
ye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük olan gayeyi elde etmek 
için gereken en belli başlı vasıtadır. Gaye fikirdir. Zafer, bir fikrin istihsali-
ne hizmeti nispetinde değer ifade eder. Bir fikrin istihsaline dayanmayan 
bir zafer payidar olamaz.” 

6- Dinleyenlere özgüven veren ifadelerle Türk milleti hakkında veril-
miş peşin hükümlerin iflasa mahkûm olduğunu haykırır. Uyanan kahra-
manlık ruhu elbette son sözünü söyleyecek ve millet kendi onurunu el-
bette kurtaracaktır. Metinde Atatürk’ün bir üslubu da analojik yöntem-
lere başvurmaktadır. Bunun için dünyadaki direnişleri örnek veya bir 
metafor olarak kullanır. Bakınız der dinleyenlere; Mısır’da, Hindistan’da, 
Afganistan’da, Suriye’de, Arabistan’da, Kafkasya’da, Rusya, Macaristan 
ve Bulgaristan’da başarılı milli refleksler vardır. Öyleyse biz dahi aynı yo-
lu denemeye mecburuz. Tam da bu noktada M. Kemal Paşa bağımsızlığa 
giden yolda milli bilinci ve ruhu ortaya koyabilmek adına Mondros Müta-
rekesi’nden sonra İstanbul’da bulunduğu günlerde yakın arkadaşlarına 
bu tarihi kararını verdiğini açıklayarak oldukça uzun ve sonu tam olarak 
kestirilemeyen yola girmişti. Bu kadar kritik tarihi yolculukta sadece ve 
sadece muhterem milletinin mukaddesatına güvenen M. Kemal Paşa, ta-
rihsel büyük bir yolculuğa çıkmıştı. Bu durumla ilgili olarak Şevket Sü-
reyya Aydemir şunları kaydetmektedir: 

“Yollar vardır, meçhulün önümüze serdiği çizgilerdir. Bu yollarda yol-

cu talihinin tezgâhında kendi kaderini dokur. Mustafa Kemal’in Sam-

sun’da başlayıp Erzurum’a, Sivas’a çıkan ve sonra Ankara’ya İz-

mir’e ulaşan yolculuğu böyle bir yolculuktu. Bu yollarda O, talihiyle 

boğuştu. Kaderini kendi elleriyle dokudu ve O’nun kaderi, bizim de 

kaderimiz oldu.”97 

7- Atatürk, sözlerinden örnek vermese de İstanbul ve Anadolu’daki 
aydın çevreleri kendi davasının doğruluğuna tanık getirme yöntemiyle 
                                                           
97 Şevket Süreyya Aydemir, “Tek Adam” Mustafa Kemal (1919-1922), s. 18. 
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delil gösterir. Buna göre söz konusu aydın çevreler bütün umutlarını 
Anadolu’ya bağlamışlardır. Bu sebeple İstanbul Hükümeti’nden medet 
ummak boşunadır. Zira İstanbul işgal ve istila altındaydı. Atatürk’ün ko-
nuşma sonunda dua etmesi de bir üslup örneğidir. Çünkü gelinen du-
rum itibariyle çok büyük acılar, yokluklar ve sıkıntılar yaşayan milletin, 
moral ve motivasyona çok ihtiyacı vardı. M. Kemal Paşa’nın konuşması 
da tam da bu noktada büyük önem taşımaktaydı. M. Kemal Paşa’nın 
yaptığı bu konuşma, o devirdeki ortama ve halin gereğine uygun bir yak-
laşımdır. Bu tutum, muhataplara da saygının göstergesidir. Son olarak 
konuşmanın bütünü bakımından da bir etkili üslubun kendini gösterdi-
ğini söyleyebiliriz. Çünkü bu konuşmayı dikkatle dinleyenler, Atatürk’ün 
yerel meselelere olduğu kadar küresel meselelere de vakıf olduğunu, 
böylece realist bir tutumun göz önüne alındığını anlayacaklardır. Bunun 
da güven telkin edici olduğu açıktır. Tüm bu izahatlardan sonra özetle; 
M. Kemal Atatürk’ün son derece dikkatli bir analitik akla sahip olduğu, 
yepyeni bir devlet ve toplum sistemini aklın ve ilmin rehberliğinde inşa 
ettiği, bunların her yönden çeşitli evrimsel aşamalarını önceden kestirdi-
ği, bu yönelik plan ve proje ortaya koyduğu, kendi öz yazgısı ile tarih ve 
talih arasında genetik uyuşma veya uygunluk gösterdiği görülecektir. 
Özetle bu tarihî konuşmasında, Türk milleti adına hareket eden M. Ke-
mal Paşa, esas maksatlarının vatanı ve milleti içine düştüğü bu kötü du-
rumdan kurtarmak olduğunu belirtmiş; millî birlik ve beraberlik yolunda 
Türk milletinin hissiyatına tercüman olmuş, Millî Mücadele’nin asıl ga-
yesinin millî hudutlarımız dâhilinde hür ve müstakil yaşamak olduğu 
vurgulanmıştır. 

VI. Sonuç 

I. Dünya Savaşı esnası ve sonrasında insanlık âleminde yaşananlar 
bir kez daha göstermiştir ki en vahşi yaratık da insandır, en mükemmel 
varlık da. Bu bağlamda yaşanan gelişmeler karşısında; insanlığın en 
yüksek meziyetlerinden birisi olan “vatan sevgisini” kendilerine şiar edi-
nen millî hareketler, çok geçmeden Anadolu’da ortaya çıkmıştı. Bu milli 
hareketlerin başında da Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Ce-
miyeti gelmektedir. Bu cemiyet, Türk İstiklal Savaşı’nın, ilk milli refleksi, 
dinamosu ve manivelası konumunda bulunan cemiyetlerden birisiydi. 
VŞMHMC büyük bir bağımsızlık mücadelesinin ve vatanperverliğin en 
güzel örnekleri olup, Türk Millî Mücadele Hareketi’nin sembol kuruşları-
nın en başında gelmektedir. Bu kuruluşlar, Kurtuluş Savaşı yıllarında 
millet-ordu-meclis-hükümet birlikteliği ile çok büyük zorluklar ve sorun-
lar karşısında adeta büyük bir mucizeyi gerçekleştirmişlerdir. Tarihî ti-
caret ve ulaşım yollarının en kilit noktasında bulunan ve konumu gereği 
son derece savunmaya müsait şartlar içeren ve tarihi aydınlatan Erzu-
rum; Kafkasya, Azerbaycan, İran ve Mezopotamya’dan gelen tüm önemli 
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yolların birleşme güzergâhı olması sebebiyle özellikle Anadolu’nun içleri-
ne açılan en önemli kapı konumundaydı. Gerek Mezopotamya’nın hayat 
kaynağı Fırat ve Dicle nehirlerinin gerekse Güney Kafkasya’ya can veren 
Aras ve Kura ırmaklarının Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunması Erzu-
rum’u ön plana çıkarmış, kısa sürede Erzurum bölgenin en önemli eği-
tim, ticaret, sağlık, sanat ve kültür merkezi olmuştur. Öteden beri Ana-
dolu coğrafyasının Türkleşmesi ve İslamlaşmasında tarihi misyonlar (öz/ 
özel görev) üstlenen ve bu konuda çok önemli bir konuma sahip olan Er-
zurum, bu özelliğini her devir (Urartular, Hititler, Medler, Persler, Part-
lar, Sasaniler, Bizanslılar, Selçuklular, Saltuklular, İlhanlılar ve Osman-
lılar) artan çok yoğun bir ilgiyle muhafaza etmiştir. Hiç kuşkusuz asıl 
kimliğini ve çeşitli hizmetleri Türklerle bulan ve âdeta yeniden kendini 
tanımlayan Erzurum, bu tarihsel ve toplumsal özelliğini Millî Mücadele 
Dönemi’nde de ortaya koymuştur. 

Bilindiği gibi XX. yüzyıl modern toplum hayatında, özellikle kamuo-
yunun sesi-soluğu olması bakımından derneklerin-cemiyetlerin yani gü-
nümüzün tabiriyle sivil toplum örgütlerinin çok büyük bir işlevi vardır. 
Dönemin koşulları göz önüne alındığında milletin istiklal mücadelesini 
ve vatanın kurtuluşunu, Anadolu insanının bu tür sivil örgütlenmesi 
sağlayabilirdi. Milli Mücadele Dönemi’nde Türk siyasî tarihine damgala-
rını vurmuş olan cemiyetler-dernekler en başta ele alınacak ya da incele-
necek olan sivil toplum hareketlerinin en başında gelenleridir. Kuruluş 
tarihi itibariyle çok nazik bir durumda ortaya çıkan; Millî varlığımıza, 
Türk milletinin millî bağımsızlık yolunda ortaya koyduğu gayretler ve ça-
lışmalar noktasında, tüm ulusal dernekler gibi, 4 Aralık 1918 tarihinde 
Süleyman Nazif ve Hoca Raif Dinç’in girişimleri sonucunda, İstanbul’da 
kurulan ve çok geçmeden başta Erzurum olmak üzere birçok Doğu vila-
yetinde örgütlenmeyi başaran VŞMHMC de Türk Kurtuluş Savaşı’nda 
büyük bir görev üstlenmiştir. Bu cemiyetin Erzurum şubesi, 23 Tem-
muz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
fikri ve siyasî temellerinin atıldığı, tam bağımsızlık noktasında alınan ka-
rarlar itibariyle Milli Mücadele Dönemi’nde birçok tarihî ilklerin (ilk kez 
Misâk-ı Millî sınırlarından bahsedilmiş, ilk kez manda ve himaye rejimi-
nin kesin bir şekilde reddedilmesi, ilk kez geçici bir hükümet varlığından 
ve Osmanlı Meb’usan Meclisi’nin derhal toplanması gereğinden vs.) ger-
çekleştirildiği Erzurum Kongresi’ni düzenlemişti. Bizzat M. Kemal Paşa, 
kongrenin önemini kısaca şöyle anlatıyordu; “Tarih, bu kongremizi şüp-
hesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.” Millî Mücadele’nin 
meşruiyet temellerini oluşturan Erzurum Kongresi, genelde tüm Doğu’-
nun özelde de Erzurumluların adeta baş tacı ettiği M. Kemal Paşa’nın 
başkanlığında çok büyük tarihi bir görevi başarıyla icra ederek, vatanın 
ve milletin asla sahipsiz olmadığını ve olmayacağını tüm dünyaya ilan et-
miştir. İlk resmi görevlerine seçilerek bu kongrede gelen M. Kemal Paşa, 
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kongrede dokuz kişiden oluşturulan Temsil Heyeti’nin de başkanlığına 
getirilmişti. Temsil Hey’eti, 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM toplanın-
caya kadar bu ara süreçte, Türk İstiklâl Mücadelesi’ni tek elden yürüt-
müştü. 

Toplanma biçimi olarak bölgesel nitelik taşıyan ancak aldığı kararlar 
bakımından tüm vatanı ve milleti ilgilendiren ve Millî Mücadele dönemi-
nin ilk kitlesel sivil organizasyonu olarak kabul edilen Erzurum Kongre-
si’ne; hiç kuşkusuz Mustafa Kemal Paşa ve yaptıkları damgasını vur-
muştur. Mustafa Kemal Paşa kongrede yaptığı tarihi konuşmalarla bir 
kez daha büyük bir devlet adamı olduğunu ispatlamıştı. M. Kemal Paşa 
önemli nutuklarından birisini de millî iradenin ortaya çıkmasında çok 
büyük bir rol oynayan Erzurum Kongresi’nde yapmıştır. Oldukça zengin 
bir içerikte ve gerçekçi perspektifte hazırlanan, modern Batı medeniyeti-
nin paradigmalarına atıfta bulunularak, “millî irade ve müdafaa-i hukuk” 
kavramlarıyla desteklenen, tam bağımsızlığa vurgu yaparak bunun be-
deli ne olursa olsun her şeye ve herkese rağmen mutlaka bir gün başarı-
lacağına duyduğu derin inancı çok açık ve veciz bir şekilde ifade etmişti. 
Sık sık alkışlanarak kesilen bu konuşmayla; memleket içinde ve dışında 
cereyan etmekte olan olayları çok yakından takip ettiğini, aklı başında 
ne dediğini iyi bilen büyük bir siyaset ve devlet adamının, tarihten daima 
ilham ve ders aldığını, herhangi bir meseleyi ele alırken onu tarihin ışığı 
altında mütalâa ettiğini görmek mümkündür. 
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ÇARSANCAK TARİHİ 

Yrd. Doç. Dr. Remziye OKKAR* 

Öz 

Çarsancak Farsça’da dört sözü ile ilgilidir. Sancak ise, Osmanlı Dev-

leti’nde idari bir birimi ifade eder. Çarsancak ismi ilk defa Kanuni Sultan 

Süleyman devrinde kullanılmıştır. Yavuz Sultan Selim tarafından kendisi-

ne Çemişgezek Beyliği verilen Pir Hüseyin Bey Kanuni devrinde ölünce; 

evlatları Kanuni’ye müracaat ederek Çemişgezek beyliğinin kendi arala-

rında taksimini dilediler. Beylik bir ferman ile Pir Hüseyin Bey’in on altı 

evladı arasında 4 sancağa (Çemişgezek-Mazgirt-Pertek-Şağman) ve on 

dört zeamete taksim edildi. Beyliğin 4 sancağa bölünmesi esnasında Çar-

sancak adı Pertek Sancağı’na verildi.  

Anahtar kelimeler: Çarsancak, Çemişgezek, Mazgirt, Pertek, Sag-

man. 

Abstract 

The History Of Charsanjak 

The meaning of char is related to four in Persian language. Sanjak al-

so, represents an administrative unit in the Ottoman Empire. Charsanjak 

names are used for the first time in the period of the Magnificent Süley-

man. Yavuz Sultan Selim had given to Pir Huseyin Bey the Principality 

Çemishgezek. When he died, their sons applied to Kanuni to divide fat-

her’s principality among them. This principality was divided four sanjaks 

and fourteen zeamet by imperial order and, shared between sixteen brot-

hers. While it was sharing four sanjak, the name of charsanjak was gi-

ven to sanjak of the pertek. 

Key words: Charsanjak, Çemishqezek, Mazgirt, Perteq, Saqman. 
                                                           
* Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı. 
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Giriş 

Çarsancak, Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat bölümünde Fırat’ın kolla-
rından olan Peri Suyu kenarında kurulu bir yerleşim alanıdır. Tunceli, 
Osmanlı döneminde Harput’un tarihi bir ilçesiydi; doğusunda Bingöl, 
batısında Malatya, kuzeyinde Erzincan, kuzeydoğusunda Erzurum, gü-
neyinde Elazığ illeri arasında kalan 7774 km2’lik alana sahip küçük bir 
ildir1. 

Doğu Anadolu’nun İç Anadolu ile birleştiği yerde oldukça arızalı sınır-
larla çevrili bir bölge olan Tunceli, kuzeyinde Munzur sıradağları ve kıs-
men Karasu nehri, doğuda Peri-Büyüksu, güneyde Murat suyu, batıda 
Karasu ile çevrilidir2. 

Tunceli ilinin genel coğrafi yapısının yüksek, dağlık bir bölge olduğu-
nu görürüz. Dağlık ve yüksek bölge ilin tamamına yakın bir kısmını kap-
sar. Bu alan içinde yüksek dağlar, yaylalar, düzlükler, Karasu-Murat-Pe-
ri-Munzur ırmakları ile Çemişgezek, Hozat-Ovacık-Pertek-Nazimiye Maz-
girt ilçeleri ve bu ilçelere bağlı çok sayıda köy, mezraları yer alır. 

Coğrafi bakımdan en önemli unsur; kuzeydeki Munzur dağları ve bu 
dağlar üzerindeki yüksek yaylalar ile güneydeki Fırat’ın en önemli kolu 
Murat Nehri vadisidir. Bölge; kuzeyden güneye doğru gittikçe alçalmak-
tadır. Çarsancak yöresinde bölgenin güneyinde yer aldığı için bu yöreye 
bölgenin deniz seviyesine göre en düşük rakımlı yöresidir. Kuzeyde Mun-
zur Dağları'nda 3.000 m.’yi geçen irtifa, güneyde Çarsancak yöresinde 
2.000 m.’nin çok altına düşer. Yörede kuzeyden güneye doğru alçalan 
coğrafi yapıya uygun olarak akan, Karasu, Munzur, Toğan Çayı ve Peri 
Suyu yer alır. Bölgede bu suların aktığı çok derin vadiler ve yer yer ova-
lar mevcuttur3. 

Ana hatları itibarıyla en eski sınırı; Munzur Dağları, güneyde Murat 
Nehri, doğuda Peri Suyu ve batıda Karasu’dur. Bu sınırlarla Çarsancak, 
başlangıçta bugünkü Tunceli ili sınırlarına yakın bir alanı kapsamakta-
dır. Daha sonraki yıllarda Çarsancak ismi Peri’ye verildi. Peri’nin Çar-
sancak ilçesinin merkezi olmasından sonra bölgenin güneyinde (Mazgirt-
Hozat hattının güneyi) kalan yöreye Çarsancak denmiştir. Bugün Maz-
girt, Pertek, Sağman ve Çemişgezek Tunceli iline bağlı birer ilçe duru-
mundadır. Çarsancak ise; Tunceli’ye bağlı bir nahiye haline getirilmiştir. 

Bölgenin en eski yerleşim merkezleri, Çemişgezek, Mazgirt, Pertek ve 
Hozat olup tarihte de bölge, Dersim adıyla bilinir4. 
                                                           
1 Tunceli İl Yıllığı, Ankara, 1973, s. 27. 
2 Şemsettin Günaltay, Yakın Şark II. Anadolu, TTK, Ankara, 1987, s. 33-34; Osman Turan, 
Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1980, s. 10-11. 
3 Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Anadolu’nun İdari Taksimatı, 
Seri: VII, Sayı: 9, 2000, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü,1988, s. 25 vd. 
4 Abdulhaluk Mehmet Çay, “Tunceli Mezar Taşları ve Türk Kültüründeki Yeri”, Türk Kültürü 
Araştırmaları, Yıl: XXIII/1-2, Ankara, 1985, s. 154. 
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Tarihinin en eski dönemlerinden beri bölgenin bir iskan merkezi ol-
duğu şüphesizdir. Dersim’e önce Sümerlerin daha sonra da Asurların 
hakim olduğu bilinmektedir5. 

Avrupalı tarihçilerden Maspero ve De Morgan’ın M.Ö. Dersim’de Tura-
ni bir ırkın varlığından söz ettikleri, Önasya ve Mezopotamya’da büyük 
imparatorluklar meydana getirmiş olan devletlerle irtibat kurdukları an-
laşılmaktadır6. 

Anadolu’da birlik sağlayan Hititler Dersim’e bir süre hakim olmuş fa-
kat uzun süreli olmamıştır. Bölge daha sonra sırasıyla; Med, Pers ve Ma-
kedonyalıların eline geçmiş, İranlı Partların bir dizi hakimiyet mücadele-
si sonucu bölgeye nüfuz etmeleri Roma hakimiyeti ile sona ermiş, Büyük 
Roma Devleti’nin 395’te ikiye ayrılması üzerine Dersim Doğu Roma Dev-
leti’nin sınırları içerisinde kalmıştır. 

Selçuklular sadece Dersim ve civarına değil doğu kesimi olmak üzere 
bütün Anadolu’ya hakim olmuşlardır. Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah 
zamanlarında Anadolu’ya dalga dalga Türkmen (Oğuz) akınları olmak-
taydı. Türkmenlerin Anadolu’nun içlerine göç etmeleri Oğuz Türklerinin 
buralara yerleşmelerini sağlamıştır. Erzurum ve civarına hükmeden bu-
raları kendisine ikta olarak Alparslan tarafından verilen Ebu’l Kasım 
Saltuk, daha önce Tuğrul bey zamanında 1057-1059’da akınlar yapmış, 
Erzurum, Erzincan, Kemah ve Sivas’a kadar olan bölgelerde büyük bir 
Türkmen halkının başında hakimiyet kurmuştur. Dersim ve civarı ise bu 
akınlar sırasında Oğuz Türklerinin uğrak bölgesi haline gelmiştir7. 

Dersim yöresinde yaşayan Türkmenler önce Erzincan ve havalisine 
hakim olan Mengücek beyliğinin idaresi altına girdiler. Nazımiye ve civarı 
Saltukluların hakimiyet sahasına dahil oldu. Dersim, Doğu Anadolu’da 
Türk beyleri arasındaki iç savaşlarda elden ele geçti8. 

Bu şehir Osmanlı döneminde Harput’un tarihi bir ilçesiydi. Harput ve 
yöresi çok eski bir yerleşim bölgesidir. Murat Nehri, Peri Suyu ve Mun-
zur Suları’nın birleşmesinden oluşan Fırat Nehri ve onu oluşturan bu 
suların geçtiği sulak, verimli ova ve vadiler yöreyi yerleşmeye elverişli kıl-
mıştır. Doğal şartların elverişli olması nedeniyle çeşitli toplulukların yer-
leştiği bir alan olmuştur9. 

İlkçağlarda Çarsancak 

Çarsancak M.Ö. 6000’lerden beri yerleşime açıktır. Keban Gölü ala-
nında yapılan arkeolojik kazılar, yerleşimin prehistorik devirlerde başla-
                                                           
5 Ömer Kemal Ağar, Tunceli-Dersim Coğrafyası, İstanbul, 1940, s. 26. 
6 Hıdır Öztürk, Tarihimizde Tunceli ve Ermeni Mezalimi, Ankara, 1984, s. 1. 
7 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul, 1980, s. 119-299. 
8 “Dersim”, Türk Ansiklopedisi, C. XIII, Ankara, 1966, s. 109; Ömer Kemal Ağar, Tunceli-Der-
sim Coğrafyası, İstanbul, 1940, s. 26. 
9 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1980, s. 10-11. 
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dığını ortaya koymuştur. Tüm bu bulgular bölgedeki yerleşik yaşamın 
Kalkolitik çağda (M.Ö. 5500-3500) yıllarında başladığını göstermektedir. 
Pulur ve Tepecik (Khirbet-Kerak, Karaz ya da Tulintepe Hurri kültürüne 
rastlanmıştır) Tulintepe’de rastlanan neolitik tabakalar bölgenin kültür 
tarihini 5500-6000 tarihine götürmektedir (Yeni Taş Devri-Cilalı Taş). 
Kazılarda çıkan hububat çeşitleri ve evcil kalıntılar ise, burada M.Ö. 5000’-
den beri geniş çapta tarım kültürünün varlığını ortaya koymaktadır10. 

Coğrafi özellikler nedeniyle, bu bölgedeki ormanların ve kaya sığınak-
ların varlığı ile kara-su hayvanlarının çokluğu, zengin bitki örtüsünün 
çokluğu (Tunceli’de 1518 bitki türü ve 43 endemik bitki türü saptanmış-
tır) insanları Eski Çağlar’dan (Paleolitik M.Ö. 600.000-10.000) beri bura-
lara çekmiş ve yerleşimleri kolaylaştırmıştır11. 

Taş Devri insanları su kaynaklarının başında bulunan inlerde otur-
muşlardır. Çemişgezek kenarındaki yapay mağaralar, kaya sığınakları 
Ekrek köyü çevresinde Çim (İn) mağaraları tarih öncesi dönem bakımın-
dan önemli yerleşim yerleridir. 

Çemişgezek yöresinde Neolitik döneme (Yeni Taş Devri M.Ö. 8000-
5500) ait yerleşme Pulur Höyüğü’nde rastlanmaktadır. Burada oturanlar 
bakır cevherini eritme ve kalıba dökerek balta ve kargı ucu gibi aletler 
yapmışlardı12. 

Hamit Zübeyir Koşan başkanlığında Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü adına yapılan kazı çalışmalarıyla saptanan 3 kültür katman, 
en üstten başlayarak İlk Tunç Çağı/Son Kalkolitik ve İlk Kalkolitik/Son 
Neolitik (Taş-Bakır Devri M.Ö. 5500-2500) olarak sıralanmaktadır. Hö-
yük’teki ilk ve en eski kültür katmanını oluşturan Son Neolitik/İlk Kal-
kolitik yerleşmesi doğal bir tepe üstündedir. Bu kültür katmanı çok sayı-
da obsidyenle, çöp çukurlarında ele geçen hayvan kemikleri ve dönemin 
çanak ve çömlekleri ile temsil edilmektedir13. 

Bu dönemde höyüğün ortasında tüm evler için avlu, avlunun çevre-
sinde de tepenin topografik yapısına uygun olarak sıralanan bir kale gö-
rünümü veren evler bulunmaktadır. Tek sıra taş üstüne kerpiç veya ça-
mur harç ile taş dolgu olarak yapılan evlerin odalarında büyük bir ocak, 
sabit mangal görevi gören bir ocak, dibek ve öğütme taşları bulunmuş-
tur. Bunlardan başka önemli buluntuların başında tapınak olarak ad-
landırılan yapılardan, bu tapınaklarda kilden yapılmış keman biçimi be-
reket tanrıçasını ve eşini temsil ettiği öne sürülen biri dişi, diğeri erkek 
                                                           
10 Ufuk Esin, 1979 Tepecik ve Tülintepe Kazıları, VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunu-
lan Bildiriler, Ankara, 1976, TTK, C. I, s. 65-76. 
11 Ali Kaya, Başlangıcından Günümüze Dersim Tarihi, Can Yayınları, İstanbul, 1999, s. 43. 
12 Ekrem Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi (En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar) Anado-
lu’da Taş Devri Kültürleri, Selçuk Üniv. Yay., No: 67, Konya, 1989. 
13 Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998, s. 19-20; Lloyd 
Seton, Early Anatolia, 1956, s. 43; Recep Yıldırım, Uygarlık Tarihine Giriş, İzmir, 2002, s. 
15-32; Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1983. 
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küçük idoller, adak ve kült eşyaları, bereket tanrıçasının simgesi olan 
yırtıcı kuş kabartma resimli küpler ele geçmiştir. 

Pulur Höyüğü’nde ele geçen üst katmanların, beyaz zemin üstüne ge-
ometrik süslü hayvan ve kuş bezekli iki renkli çanak çömleğinin, yerel 
özellikler taşımakla birlikte, Mezopotamya’da bulunan Kalkolitik Çağ 
(M.Ö. 5500-2500) çanak çömleklerle benzerlikler gösterdiği görülmüştür. 

Araç ve gereç yapımında taş ve kemiğin yanı sıra madenin de kulla-
nıldığı saptanmıştır. Az sayıda maden buluntuya karşı tunç iğne, tunç 
kama ve maden eritme kabı gibi gereçler ile ham bakır ve krom cevher 
cürufları bulunmuştur. Pulur höyüğü halkının çevredeki bu maden cev-
herlerini tanıdığını ortaya koymaktadır14. 

Tulintepe’de yaşayanların çiftçilik yaptıkları, çoğunlukla geçimlerini 
tarımla sürdürdükleri ele geçen bitki ve hayvan kalıntılarından, öğütme 
taşlarından anlaşılmaktadır. Ele geçen av hayvanları kalıntıları ve sapan 
taşları onların avcılıkla uğraştıklarının göstergesidir. Ayrıca Tulintepe’de 
pişmiş topraktan idoller, taştan balta, keser, keski, hayvan kemikleri, 
ezgi aletleri, öğütme taşları, boynuz ve kemik aletler, çanak çömleğin ya-
nında ilk kalkolitiğin diğer kalıntılarını oluşturur. 

M.Ö. 5000 yıllarında Dersim yöresinde yaşadığı saptanan “Muşki” adlı 
Aryalarla başladığı Asur belgelerinde Dersim halkının “Muşki” adlı “Arya-
lar” olduğu belirtilmektedir. Daha sonraki dönemlerde “Karduk” adını alan 
bu kavim, Hitit Krallığı’nın yıkılmasıyla batıdan gelen diğer Hititler’e karış-
tılar. Bu dönemde Şuhana, İşuva, Alshi halkları Hititler’e komşu idiler15. 

M.Ö. 4000’lerde Sümerlerin egemen olduğu bölge Akad Kralı Sargon 
ve Naramsin’e ait kitabelerden anlaşılmaktadır. M.Ö. 2370-2330 yılların-
da Dersim, Akadlar Devleti’nin bir ili olarak gösterilmektedir16. 

Sümerler zamanında, M.Ö. 3 bin yılda Harput bölgesine ne gibi isim 
verildiği hakkında henüz bilgimiz yoktur. Ancak M.Ö. 16. asır sıraların-
da İşuva namıyla isimlendirildiğini tarihi vesikalardan öğrenmiş bulunu-
yoruz17. 

M.Ö. VI. ve III. bin yıllarda Yukarı Fırat boylarında Subarlar’ın yaşa-
dıkları ve Fırat adının bu kavim tarafından verildiği ileri sürülmüştür. 
Tunceli yöresinde Mezopotamya kökenli yazılı belgelere göre M.Ö. 2200 
yıllarında Doğu Anadolu’da yaşayanların Subarlar (Sabarular) olduğu bi-
linmektedir. Daha sonra Hurriler olarak adlandırılan bu kavim uygarlık 
alanında Hititleri etkilemiştir18. 
                                                           
14 Füruzan Kınal, a.g.e., s. 78. 
15 Şemsettin Günaltay, Yakın Şark II. Anadolu, TTK, Ankara, 1987, s. 330. 
16 İshak Sungurluoğlu, Harput Yollarında, C. I, İstanbul, 1985. 
17 Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, s. 97-103; Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, 
İlkçağ ve Asya-Afrika Devletleri, C. 3, Kültür Bak. Yayınları, 1225 Kaynak Eserler Dizisi, 18, 
Sümerler, s. 32; Engin Arın, Eti Tarihi, TTK, Atatürkçülük Kültür Yayınları, İstanbul, s. 17. 
18 Kemalettin Köroğlu, Urartu Krallıkları Döneminde Elazığ (Alzi) ve Çevresi, Arkeoloji ve Sa-
nat Yayınları, İstanbul, 1996, s. 44. 
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Subarlar’ın Hurrilerle aynı kökten geldikleri ve yeryüzünde madeni ilk 
işleyen kavim oldukları bilinmektedir. Hatta işlenen madenlerin Mezopo-
tamya’ya ihraç edildiği anlaşılmaktadır. Bazı bilginler, Mezopotamya’da 
gelişen kültürlerin kökenini burada aramanın daha doğru olacağı kana-
atindedirler. M.Ö. 2200’de Dersim ve çevresi Mezopotamya-Anadolu ara-
sındaki ticari ilişkilerde geçiş noktası; bu bin yılın ikinci yarısından önce 
bağımsız Hurri krallığı, arkasından Hitit İmparatorluğu’nun yayılma si-
yasetinde Dersim öncelikli bir yerleşme bölgesi olmuştur (M.Ö. XV. yüz-
yılın ortaları - IX. yüzyılın sonu). 

M.Ö. 2000’de “İşuva” diye anılan bugünkü Tunceli-Elazığ bölgesinin 
halkı olan “Subarrular”, “Hurri” diye anılmaya başladılar. M.Ö. 2000 yı-
lında Kuzey Doğu Anadolu, Hurriler’in egemenliğinde bulunuyordu. 
M.Ö. 1500 yıllarında Hurriler Orta Doğu’nun en güçlü devleti idi. M.Ö. 
16.-15. ve 14. yüzyıllarda bölge Mitaniler’in egemenliğine girdi. Mitaniler 
(Mitani halkı Hurriler’den oluşuyordu) Dersim yöresine Asurlar’dan daha 
önce bir süre egemenlik kurmuşlardır (M.Ö. 1252)19. 

Asur Kralı Tukulti (M.Ö. 1242-1206) Hurriler’e ait Alzi, Amadunu (Di-
yarbakır), Purulumzi bölgelerini almıştır. Hurri Devleti de M.Ö. XII. yüz-
yılda Hititler tarafından ortadan kaldırıldı. 

Sümerlerin ve öncesi olan El-Ubeyd halkının bulunan eski kalıntılar-
da, çapa keser, el değirmeni, havan, bıçak gibi taş aletlerden orak, tuğla, 
dokuma tezgâhı ağırlıkları kullandığı öreke, heykelcik gibi kilden yapıl-
ma nesneler yaptığı, bunların yanı sıra boyalı çömlekler de imal ettiği 
anlaşılmaktadır. Daha sonra ise bunların yaşadıkları yerlere Samiler sız-
dılar. İki halkın kültürünün melezleşmesiyle Sami öğesinin öne çıktığı, 
Sümer krallarının Hazar denizi yakınında Aratta kentiyle de yakın te-
maslarda bulundular20. 

Alman Hititologlarından A. Götze, son olarak İşuva’yi (Harput Bölge-
sinde), Fırat’ın iki tarafına koymakta, bir yandan Kızzuvatna (Çukurova), 
öte yandan Hurri memleketleriyle tam hudut olduğunu ileri sürmekte-
dir21. 

Füruzan Kınal’ın araştırmasında, Hitit İmparatorluğunun yeni devlet 
dönemindeki bazı vesikalarda bu devrin anarşik durumu tasvir edilmiş-
tir. Buradaki metinde Gaşkalı düşmanlar Hatti ülkesine hücum ederek 
Nenaşşaya, Arzavalı düşman ise, aşağı memlekete taarruz ederek, Tu-
vannuva ve Uşa’ya İşuvalı düşman ise Tegaramaya (Gürün) Armatalılar 
ise Kızzuvatna (Çukurova) kadar ilerlemişlerdi. Hitit devletinin bu za-
manlarda zor durumda olduğunu İşuvalılar’dan bahsetmektedir. 
                                                           
19 Kemalettin Köroğlu, a.g.e., s. 77. 
20 Samuel Noah Kramer, “Sümerler”, Dil-Tarih-Çağ Dergisi, I/5, II/3, III/2, (1943-45), s. 62-
63-141. 
21 Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, s. 97; Şemsettin Günaltay, Yakın Şark II. Anadolu, 
TTK, Ankara, 1987, s. 87. 
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Ş. Günaltay, Hatti imparatoru Şuppiluliuma’nın Mitannilere karşı sü-
rekli mücadelesinin ikinci seferinde; Malatya bölgesinde Fırat’ı geçerek 
Malatya’nın doğusundaki İşuva’ya (Harput) hücum ettiğini ve İşuvalılar’ı 
ikinci kez tebaası yaptığını belirtir22. Aynı yılda Onsekiz Bayram törenle-
rinin arasında bir de İşuva (Harput) Bayramının bulunduğunu söyler. 

Boğazköy metinlerinde İşuva adını taşıyan memleketin Harput bölgesi 
olduğu kabul edilmiştir. M.Ö. 14-13. asırlarında Hitit kralı Muvatalli ve 
halefi dönemlerinde kendilerine tabi bulunan Alişarma adlı bir İşuva 
kralından bahsedilmektedir. Hititlere göre, Hurri ülkesi birçok Beylikler-
den ibaretti. Harput ve Şiman bölgesine İşuva denilirdi. Hititler, Harput 
bölgesine “İşuva” adını veriyorlardı23. 

Hurriler Önasya’da geniş bir bölgeye yayıldıkları Fırat ve Van Gölü 
çevresinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oturdukları ve I. Hattuşili’in 
Halpa (Halep) seferiyle oraları zapteddiği ve K. Suriye yolunu emniyete 
alarak Hurrileri egemenliğine aldığı bilinmektedir. 

M.Ö. 3-4 bin yıl öncesinden itibaren Orta Asya kültürüne bağlı zengin 
bir medeniyetin gelişmiş olduğunu ve medeniyeti Huriler gibi Proto-Hat-
tiler ve Hattileri’nde kültür kaynağı bulunduğunu meydana koymakta-
dır24. II. Şuppililima (M.Ö. 1200-1190) son Hitit kralıdır. Bu kral döne-
minde Güney Doğuda durumun iyi olduğu yazılı iki metinden anlaşıl-
maktadır25. 

Sonuçta ise; Hitit devleti II. Şuppiluliuma döneminde deniz kuvvetlerinin 
göçleri, iç kargaşalar ve ekonomik zorluklarda etkili oldu. Hitit’in çöküş aşa-
masında Balkanlardan gelenler, Frigler Güneydoğu Anadolu’ya geçtiler. 
Kargamış ve Suriye üzerinden Amurru ve Mısır’a yöneldiler. Kıbrıs’ı ele ge-
çirdiler26. M.Ö. 1200’lerde Anadolu’ya Balkanlar’dan göç eden Avrupa kö-
kenli boyların bir bölümü Doğu ve Güneydoğuya göç ettiler. Genellikle Hur-
riler’in ve onların devamı olan Urartular’ın topraklarına yerleştiler. 

Sonradan buralara Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Avşarlar gibi Türk 
boyları geldiler. Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oturan toplulukla-
rın bir kısmının Hurrili olduklarını söyleyebildiğimiz gibi bunlara Orta Asya 
kökenli toplulukların çocuklarıdır da diyebiliriz27. 

Bu arada İşuva (Harput) krallığı da bu durumdan fazlasıyla etkilen-
miş olması gerekirdi28. Hitit Kralı Suppiluluima ve oğlu Mursılis (M.Ö. 
1347-1320) yazıtlarında komşu Alzi, Suhwa, İshuva ve Alshi halklarıyla 
                                                           
22 Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, s. 103. 
23 Nurettin Ardıçoğlu, Harput Tarihi, İstanbul, 1964; Füruzan Kınal, Anadolu Tarihi, s. 171. 
24 Şemsettin Günaltay, Yakın Şark II. Anadolu, s. 315 vd. 
25 Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Tubitak Popüler Bilim Kitapları, İstanbul, 2002, s. 108. 
26 İshak Sungurluoğlu, Harput Yollarında, C. 1, İstanbul, 1958, s. 42. 
27 Faruk Sümer, Karakoyunlular, Başlangıçtan Cihanşah’a Kadar, C. I, Ankara, 1964; Sel-
çuklular Devrinde Doğu Anadolu Türk Beylikleri, Ankara, 1989. 
28 Ekrem Akurgal, Hatti ve Hitit Uygarlıkları, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir, 1995, s. 65. 
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savaşlardan söz eder. Bu halklar Armenialar (Arask Satraplığı)’dan önce 
bölgeye gelmiş bölgenin ilk halklarıdır. M.Ö. 1335 yılında Dersim yöresi 
ile bütünleşen Alzi-Hayaşa ülkesini Hatti Kralı II. Mürşil bir seferle ken-
disine bağlar. Dersim olarak adlandırılan İşuva yöresinde “Müşkiler” ya-
şıyordu. Erken Demir çağında yöreye nereden geldikleri kesin olmayan 
Müşkiler’in Dersim yöresini iskân ettiği bir alan olarak görülmektedir. 

M.Ö. 1167’de Trakya-Firigya kabileleri, yukarı Fırat’ı geçtikten sonra 
Murat Suyu vadisine yerleştiler. Burada bulunan Alzi Purulumziler’in ül-
kelerini işgal ettiler. 

Alman arkeolog Von Oppenheim’in 1908-1922’lerde yaptığı kazılarda 
M.Ö. 3-4 bin yıl öncesinden itibaren Orta Asya kültürüne bağlı zengin 
bir medeniyetin gelişmiş olduğunu ve Medeniyeti Huriler gibi Proto-Hat-
tiler ve Hattileri’nde kültür kaynağı bulunduğunu meydana koymuştur. 

Yeni Hattiler kültürünün başlıca merkezleri Fırat üzerindeki Karga-
mış ile Sakçagözü Zincirli şehirleri idi. Merkez olan Kargamış Sarayı ka-
bartmaları Hatti hiyeroglifinin en güzel örnekleridir29. 

Anadolu’nun ortasında yer alan Hitit devleti dört bir yandan birçok 
devletçik tarafından çevriliydi. Bu orta ve küçük boy krallıkların ve top-
lulukların başlıcaları şunlardır: Doğu Karadeniz Bölgesinde Ahhiyava 
krallığı, Güneybatı Anadolu’da Lukka (Lykia), Güney Anadolu’da Kızzu-
vatna ve Arzava beylikleri, Güneydoğuda Hurriler, Doğu Anadolu’da yer-
leri kesin olarak bilinmeyen bazı küçük beylikler yer alıyordu30. 

Hattuşaş bu dönemde federatif bir devletin merkeziydi. Troia Krallığı-
nın hiçbir zaman Hitit hâkimiyetine girmediği sanılır. Federatif devletin 
Anadolu yarımadası dışında kalan en önemli merkezlerini Kargamış (Ce-
rablus), Alhala, (Alalah-Tel Açana), Halpa (Halep) ve Babil oluşturuyor-
du. Bu kentler iş başındaki kralların çocukları, kardeşleri ve onların ço-
cukları tarafından yönetiliyordu. Güney Suriye’deki Amuru krallığı ise 
Hititler için Mısırlılara karşı bir tampon devletçik işlevini görüyordu. Hi-
titler etrafındaki küçük devletlerle birleşerek müttefik orduları kurdular31. 

Bugün Hititler adı altında andığımız insanlar ve bunların birimlerini 
ifade eden boylar M.Ö. 2200-2000 tarihlerinde Anadolu’ya gelmeye baş-
lamışlardır. M.Ö. 2000-1700 tarihleri arasında Hatti, Hurri, Kaşga gibi 
yerli beyliklerin yanı sıra, yarı barış yarı savaş içinde yaşadıktan sonra 
M.Ö. 16. yüzyıl başlarında eski Hitit krallığı adını verdiğimiz devleti kur-
muşlardır. Bu türde, uzun sürede yeni toprak edinme olgusu bize ondan 
tam 2000 yıl sonra olagelen Türk göçünü anımsatmaktadır. Gerçekten 
M.S. 9. yüzyılda da İran ve Arap topraklarının çeşitli bölgelerine yerleşen 
ve 1071 tarihinde Anadolu’ya ayak basan ve Türklerde Osmanlı devletini 
                                                           
29 Şemsettin Günaltay, Yakın Şark II. Anadolu, s. 315-316. 
30 Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, İstanbul, 2002, s. 108. 
31 Füruzan Kınal, a.g.e., s. 227; Ekrem Akurgal, Hatti ve Hitit Uygarlıkları, Yaşar Eğitim ve 
Kültür Vakfı, İzmir, 1995, s. 75. 
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ancak 1299 tarihinde yani yerli Anadolu’da antik çağdan kalma değişik 
kökenli beylikler ile birkaç yüzyıl yan yana dostluk içinde yaşadıktan 
sonra kurmuşlardır32. 

M.Ö. 1750’lerde kuzeyden gelen ve Sami kökenli olmayan Hurriler 
bölgede karışıklığa neden olmuşlardır. Egemenlikleri M.Ö. 16. yy. kadar 
sürdü. M.Ö. 1700’lerden sonra Hurriler de Kuzey Mezopotamya’ya kuzey 
Batı İran bölgesinden ulaşmışlardır. Hurriler geldikleri bu bölgede M.Ö. 
1430’dan sonra doruk noktasına ulaştılar. M.Ö. 1350 yıllarında Hititler 
tarafından yıkılan Yukarı Habur vadisi merkez olmak üzere Hint-Avrupa 
kökenli bir yönetici grubun elinde Mitanni devletini kurmuşlardır33. 

Mezopotamya tarihinde gördüğümüz gibi, savaş arabası kullanan 
Hint-Avrupalı bir grup tarafından yönetilen Hurriler, “Hiksoslar” adı al-
tında etkilerini Mısır’a kadar ulaştırmışlar ve Suriye’ye bir yük hayvanı 
olarak yalnızca atı değil ve o zamana kadarki koşullara göre oldukça ge-
lişmiş olan “feodal” bir sistemi getirmekle kalmamış, aynı zamanda çivi 
yazısı ve diğer Mezopotamya kültür unsurlarının yayılmasını da sağla-
mışlardır. Harput bölgesi de bu hudut dâhilinde bulunuyordu. 

Hurrilerle ilgili son araştırmalar, gerek dil ve gerekse arkeolojik bu-
luntulara dayanarak, bu kavimin ana vatanının Kafkasya ve daha büyük 
ihtimalle Trans Kafkasya da yani Van Gölü, Ağrı Dağı ve Hazar Denizi 
arasında olduğunu göstermiştir. Hurriler bu dağlık bölgede M.Ö. 3000 
yılın sonlarına kadar kendilerine akraba olan Urartularla yaşamışlardır. 
Hititlerden yüzyıllarca önce, en geç 3000 yılın ortalarından itibaren gü-
neye göç etmeye, Mezopotamya kültür dünyasının içine girmeye başla-
mışlardır. Orta Anadolu’da en geç eski Asur ticaret kolonileri ve Güney-
doğu Anadolu’da en eski Hitit belgelerinin ortaya çıkmasından beri mev-
cut olan Hurri varlığı bu kavimin buralara Doğudan yani Dicle nehri öte-
sinden göç yoluyla gelmediğini, aksine Hattiler gibi yerli kavim olduğunu 
göstermektedir. Böylece Turanî asıldan oldukları ileri sürülen Hurriler 
Doğu Anadolu’ya yerleştiler34. 

Hititler ve Çarsancak Dönemi 

Hitit uygarlığı (M.Ö. 1750-1180) Hint Avrupa dillerini konuşan halk-
ların (Hititler/Nesiler, Luviler, Palailer) aynı coğrafya üzerinde kurdukla-
rı bir tür konfederasyonu ifade eder. Doğuda Fırat, güneyde Akdeniz kı-
yılarına kadar genişleyebilmiştir. Anadolu’nun doğusunda bölge halkıyla 
karıştıkları, özellikle Hattilerin geleneklerini ve dinsel inançlarını aldıkla-
rını görüyoruz. Hititler hakkında bilgilere başkent Hattuşaş (Boğazköy-
Ankara’nın 200 km doğusundadır) da bulunan kraliyet arşivleri sayesin-
                                                           
32 Ahmet Ünal, Hititler-Etiler ve Anadolu Uygarlıkları, Etibank Yayınları, İstanbul, 1999, s. 97. 
33 Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları I, s. 85. 
34 Nurettin Ardıçoğlu, Harput Tarihi, İstanbul, 1964, s. 8 vd; Bilge Umar, Türkiye Halkının 
İlkçağ Tarihi I, s. 33. 
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de ulaşabiliyoruz. Hititler bıraktıkları tarihi metinlerde iki tür yazı (çivi- 
hiyeroglif) kullanmışlardır. 

Anadolu kültürünün yaratılmasında büyük rol oynayan Hitit uygarlı-
ğının özgün bir karakter taşıdığı zaman içinde anlaşılmıştır. Hitit uygar-
lığı, geçmişteki ve günümüzdeki Anadolu arasında köprü kuran kültürel 
unsurların başında gelir. Kullanılan yer isimleri Apasa/Efes, Tarsa/Tar-
sus, İkuvaniya/Konya, Meliddu/Malatya ve Millavanda/Milet en az 5000 
yıllık tarihsel sürekliliği göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Hititlerin kil tabletleri aracılığıyla, bu kültüre ait çok çeşitli unsurlar 
hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu topluluklar (Hititler, Luviler ve Pa-
lailer) çok sayıda göçe bağlı olarak adım adım Anadolu’ya yerleştiler. Bu 
topluluklar Orta Anadolu’ya gelince “Hatti” denilen yerli halkla karşılaş-
tılar. Kısa sürede Hitit ülkesine dönüşecek olan bölgenin Güneydoğu-
sunda Hurri halkı yaşamaktaydı. Kapadokya ise, Asurlu tüccarları ağır-
lamaktadır. Eski Asur dilinde (çivi yazısı tekniğiyle) yazılmış olan tablet-
ler sayesinde, Hititlerin daha 19. yy.da Anadolu’ya ulaşmış olduklarını 
anlıyoruz. İlk Hitit prensliği de 18. yy.da kral Anitta’nın ellerinde hayat 
bulmuştur. Başkent ise Neşadır (Kültepe, Kayseri yakınlarında). Kendile-
rini Nesili’ler olarak tanımlayan Hititlerin adını taşımaktadır. En eski ta-
rihi kaynaklar Labarnanın (M.Ö. 1680-1650) eski krallığın kurucusudur. 
Onun halefi Hattuşili (M.Ö. 1640-1610) Hattuşaş şehrini başkent yapar. 
Suriye civarına yaptığı seferlerle tanınır. Yeğeni Murşili’yi kral yapar. 
Murşili (M.Ö. 1610-1590) Babil imparatorluğunu yıkmıştır. Murşili çok 
genç yaşında Halep ve Babil şehirlerini fethetmiştir. Kral Telepinu (M.Ö. 
1525-1500) istikrar döneminden sonra Hitit imparatorluk döneminin 
başladığı ilk evre (M.Ö. 1460-1380) Anadolu’da kaybedilen toprakların 
alınması imparatorluğun kurucusu olan I. Tudhaliya’nın yeni fetihlerle 
Suriye’ye kadar yol aldığını, İmparatorluğun daha görkemli olan II. dev-
resi ise, I. Şuppiluliuma’nın (M.Ö. 1380-1340) önemli askeri başarıları-
nın sonucudur. Anadolu’ya ve Suriye’ye hakim olan kral, kendi zamanı-
nın en büyük siyasi ve askeri güçlerinden biri haline getirir. 

Murşili II (M.Ö. 1339-1306) babasının siyasetini devam ettirir. Hititlerin Su-
riye topraklarına hâkim olma çabası, Mısır ile ilişkilerin gerilmesine neden olur. 

Muvatalli (M.Ö. 1306-1282) döneminde birbirlerine savaş ilan eden 
bu iki bölgesel gücün arasındaki antlaşmazlık, II. Ramses’in ordusunu 
Kadeş’te (şehir bugün Suriye sınırları içinde bulunmaktadır) yenilgiye 
uğratan (M.Ö. 1286) Hititlerin lehine sonuçlanır. Bu bölge ve Fırat Hitit-
lerin hakimiyetinde fazla kalmadı. Kuzeyden gelen kavimlerin bölgeyi is-
tila etmeleri sonucu yıkıldı. Hitit şehir devletçiklerinden bazıları Urartu-
ların ve Asurların eline geçti35. 

                                                           
35 İshak Sungurluoğlu, a.g.e., s. 62-68 vd.; Mehmet Şerif Fırat, Doğu İlleri Varto Tarihi, An-
kara, 1983; İbrahim Çıvgın-Remzi Yardımcı, İlk Çağ Tarihi, Ankara, 2007, s. 55-57; H. Gon-
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Urartular ve Çarsancak Dönemi 

M.Ö. IX. yüzyılda Müşkiler, Murat Suyu ile Batı Fırat arasında İşuva 
(Tunceli-Elazığ)’yı da içine alan bölgeye gelip yerleştiler. Bu sırada yöre 
halkı Hurriler’den oluşuyordu. Asur Krallığı’nın bölgeye ilki bu kez Muş-
ki-Asur mücadelesine sahne olur. IX. yüzyılın sonlarına kadar bölge 
Asur yağma seferlerine maruz kalır. Dersim çevresi IX. yüzyıldan itiba-
ren bu kez Dersim; Asur ve Urartular arasında çekişme konusu olur. 
Ancak Asurlar bu tarihlerde kendi iç karışıklıkları ile uğraştıklarından 
bölgenin hâkimiyetini kaybetmişlerdir. Urartu Kralı Minua (M.Ö. 810-
785/780) yıllarında Alzi ülkesini VIII. yüzyılın başlarında da (M.Ö. 799’-
dan sonra) ele geçirerek kendi eyalet sistemi içine katmıştır. 

M.Ö. VIII. yüzyılda Dersim yöresi Urartuların egemenliği altına girdi. 
Urartular (M.Ö. 900-612) Müşkiler’in saldırılarını püskürttüler. VIII. yüz-
yılda Dersim Urartu Devleti’nin sınırları içersinde olup, Urartular, Der-
sim-Elazığ yöresine “Supani” diyorlardı. Urartu halkı M.Ö. II. yüzyıllar-
dan kalma Hurrice’ye yakın bir dil konuşuyorlardı. Urartu Devleti, Hurri 
soylarının küçük prenslikleri ile bir birlik oluşturmaları sonucu kurmuş-
lardır. 

İlk kral Sarduri I. (M.Ö. 840-825) zamanında Dersim yöresini IX. yüz-
yılda Urartu sınırları içerisinde gösterilmektedir. İzoli de, Bağın Mazgirt’-
te ve Palu’daki yazıtlarda bu gerçeği kanıtlamaktadır. Kral II. Rusa (M.Ö. 
678-645) Mazgirt’i bayındır bir kale haline getirerek, kaleye bir kitabe 
yazdırır. Dersim yöresindeki Müşkiler’in saldırısını püskürtmüş ve bu 
dönemde etkisiz hale getirmiştir. Mazgirt Kale köyündeki kale, II. Rusa 
döneminde yapılmıştır. 

Malatya kralı Şuhrehvali’nin de adı geçer. Muş’un Malazgirt ilçesinde-
ki yazıtta Menuas’ın (M.Ö. 810-785) faaliyetlerine yer verilmektedir. 

Urartuların yazıtları açısından önemli bir yanı, yapı sanatındaki üs-
tünlüklerine güzel bir örnek teşkil eden Mazgirt’e bağlı Bağin Kalesi ha-
rabe haliyle muhteşem bir görünüm arz etmektedir. Urartular zamanın-
da “Palin” olarak bilinen yerleşim yerinin ismi Selçuklular zamanında 
“Bain” şekline dönüştüğü anlaşılmaktadır. Etrafında bir zamanlar bağ ve 
bahçelerin varlığı da bu ismin (Bağin)e dönüşmesini sağlamıştır. Kral İş-
punisi’nde Meliddu (Malatya) bölgesine birçok seferler yapmıştır. 

Önemli askeri hareketler yaparak memleketin sınırlarını Batıya ve 
Güneye doğru genişletmiştir. Oğlu Menuas Doğuda Zagros dağlarından 
Batıda Paluya, M.Ö. 804 tarihinde Fırat’ı geçerek Meliddu Malatya hattı 
prensini hegomanyasına almıştır. Erzurum’un Pasinler’e bağlı olarak adı 
geçen İznis köyü ile Tunceli Malazgirt ilçesine bağlı İsnis köyü bu dö-
nemdeki yerleşim birimlerindendir. İşpuinis Meliddu (Malatya)’deki fetih-
                                                                                                                                        
net, Les Grands Traits de L’histoire/Hitit Tarihinin Ana Hatları, 1998; Hasan Tahsin Uçan-
kuş, Hititler, TTK, Ankara, 2000, s. 365-372; Hasan Tahsin Uçankuş, Hatti Uygarlığı, s. 372. 
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lere çıkarken Bagin, Mazgirt, Palu, İzolu gibi kalelerine uğrar, buradan 
sağladığı takviye güçlerle de akınlara geçerlerdi. Palin (Bağın)i kendisine 
üs seçen İspuinis, sefer güzergâhı olarak da muhtemeldir ki Peri Suyu 
Vadisi’ni seçiyordu. İsnis’de bu vadi üzerinde kayalıklara yakın bir yer-
dedir. Ayrıca Rusas II (M.Ö. 680-646) Tunceli yöresindeki Dersim civa-
rında Muşkilerin saldırısını püskürtmüş, etkisiz hale getirmiştir36. 

Menuas’ın oğlu ve halefi Argistis I (M.Ö. 785-760) dönemi Asurluların 
henüz güçlenmedikleri Salmanassar IV (M.Ö. 785-772) Urartu devletinin 
rakipsiz dönemidir. Bu devirde yazılan kitabede (M.Ö. 775) kendisine ta-
bi olan prensler arasında Kummuh (Diyarbakır) havalisi ve Tabal Malat-
ya’nın batısında olması bu dönemde sınırlarının ne kadar genişlediğini 
gösterir. M.Ö. 758 Malatya bölgesindeki Hatti kralı isyan etmişse de 
Urartu kralı Sardur II (M.Ö. 760-733) isyanı bastırmıştır. 

Kuzey Suriye’ye girerek Kargamış’taki büyük Hatti kralını da hâkimiyeti-
ne almıştır. Halep (Halpa)’e kadar uzayan sahayı krallığının içine almıştır. 

Argistis I ve Sardur III. döneminde hududu doğuda Zagroslardan ba-
tıda Fırat’ın sol sahiline kuzeyde Palu’dan, güneyde Halep’e uzanıyordu. 
Fakat Urartuların bu satvetli devri çok uzun sürmemiştir. 

M.Ö. 743’e doğru, Asur kralı Tiglatpalasar III. yeni Hattileri Meliddu 
(Malatya) ve Gurgum (Maraş) krallarıyla birlikte hareket eden Sardur 
III.’ü büyük hezimete uğrattı. Kuzey Suriye ve Malatya bölgelerinden atı-
lan Urartular, dağlık Van çevresine çekildiler. 

Kuzey Batı İran’ın Azerbaycan bölgesinde 7. yy.dan beri belirmeye 
başlayan Med devletinin Keyaksar (M.Ö. 633-584) gibi kudretli bir kralın 
eline geçmesi, diğer taraftan da Kafkas derbentlerinden akan, İskitlerin 
bütün yakın şarkı tehdit edecek bir durum alması, Urartuların bütün 
ümitlerini mahvetmiştir. Keyaksar hegomanyasını kabul etmek zorunda 
kalan Arimena ve Halefi Rusa III’ün çok acı günler geçirmiş oldukları 
şüphesizdir. Madiyes’in başkanlığı altında M.Ö. 620’lerde Kafkaslardan 
güneye akan İskitler, Keyaksar Medyasini tehdit ettikleri zaman Urartu 
karalığını da talan etmiş, Urartu halkının mühim bir kısmı bu bora 
önünde yurtlarını bırakarak dağılmışlardır. Babil prensi Nabopolassar 
(M.Ö. 626-605) ile beraber Ninuvayu yıkarak (M.Ö. 612) Asur imparator-
luğunun batı bölgelerine varis olan Keyaksar, Lidya kralı Aliyattes (M.Ö. 
588-560) ile çarpışmak üzere Kızılırmak boylarına giderken, İskit akını 
önünde yıpranmış fakirleşmiş ahalisinin mühim bir kısmını kaybederek 
bir devlet heyulası haline gelmiş olan Urartu krallığına da son vermiştir37. 
                                                           
36 Nurettin Ardıçoğlu, Harput Tarihi, İstanbul, 1964, s. 7-8; İbrahim Çıvgın-Remzi Yardımcı, 
Anadolu Uygarlıkları Lidya, Ankara, 2007, s. 73-78 vd.; Oktay Belli, Urartu Tanrıları, Arkeo-
loji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1998; Oktay Belli, “Urartu Uygarlıkları ‘Urartular’” Anadolu 
Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul, s. 140-207. 
37 Şemsettin Günaltay, Yakın Şark II. Anadolu, s. 317-322; Afif Erzen, Van Bölgesinde Yeni Urar-
tu Araştırmaları 1974’den 1976’ya Kadar, 8. TT Kongresinden, TTK Basımevi, Ankara, 1979. 
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Medler ve Persler Dönemi 

M.Ö. 7. yüzyılda Güney Azerbaycan ve Zağroslar bölgesinde ortaya çı-
kan Medler batıya doğru ilerlemeye başladılar. Bu sırada Anadolu’ya hâ-
kim olan Lidyalılar vardı. Lidya Kralı Allayattes kendisini Anadolu hâki-
mi olarak ilan etmiş. Anadolu’ya doğru ilerleyen Medler ile Lidyalılar ara-
sında savaş kaçınılmaz hale geldi. Savaş beş yıl sürdü. Savaş sonucun-
da iki ülke arasında barış yapıldı. Buna göre Lidya Kralı kızını Med kralı-
nın oğluna veriyor, Kızılırmak yayı iki ülke arasında sınır oluyordu. Bu 
savaş sonucunda İşuva bölgesi kesin olarak Medler’in eline geçti. 

Pers Kralı II. Kiros (Kuras) önderliğindeki Persler Med merkezlerini ele 
geçirip, Anadolu’nun doğusunda Satraplıklar kurdular. Bunlar doğuda 
Medya, batı da Kapadokya ve Antitoroslar, kuzeyde Karadeniz; güneyde 
Mezopotamya satraplıklaydı. 

Tunceli yöresinin içinde bulunduğu satraplık, Medya sınır satraplığı 
denilen üçüncü büyük satraplıktı. Herodot listesinin 13 satraplığını 
oluşturan bu bölge halkının çoğunluğu Haldiler (Urartular), Işuvalar 
(Harput), Hurriler, Hatti (Hititler), Muşkiler, Akilisenler (Dersim), Khalib-
ler, Mossinekler, Kapadokya’dan doğuya kaçan Armeniler (Arask kralı) 
de vardı. 

M.Ö. 715 yılında Med aşiretlerinin önderlerinden Dayarikko Keyeksa 
tüm Med aşiretlerini (Med, Guti, Kusi, Lolo, Mamai, Kardus, Haldi, Kar-
du) bir araya getirerek bugünkü İran şehri Hamedan’da Medler’i bir dev-
let çatısı altında birleştirdi. M.Ö. 600 yıllarında Medler, Urartu Devleti’ni 
ortadan kaldırdılar. Böylece Urartular’ın yerine bölgeye Medler egemen 
olurlar. Medler M.Ö. VII. yüzyılda İşuva’yı, 560 yıllarında ise Doğu Der-
sim yöresini ele geçirdiler. Böylece Dersim bölgesi Med Devleti’nin ege-
menliğine girdi. 

Medler’in Dersim yöresindeki egemenlikleri süresince dinsel alanda 
yüzyıllar boyunca silinmeyen izler bıraktıkları anlaşılmaktadır. Dersim’-
de Şiiliğin bir kolu olan Ehl-i Hak Mezhebi’nin büyük ölçüde Zerdüştlük-
ten etkilendiği söylenebilir. 

M.Ö. VII. yüzyılda Dersim, Med egemenliği altına girdi. Ancak yerleşik 
bir düzen oluşturamayan Med Devleti M.Ö. 550 yılında yıkıldı, yerine 
Pers Devleti kuruldu. Persler Anadolu’ya sefer yapar, Dersim yöresini 
fetheder. Strabon, Pers döneminde, “Medya Sınır Satraplığı” içinde yer 
alan Dersim’in yerli halkı, Haldiler, Kalıbler, Mosksinekıler ve Akilisen-
ler’den oluşmaktaydı. 13. satraplık olan Akilisenler, Dersim’in de içinde 
bulunduğu Armenia (Arask) satraplığının sınırları Ağrı Dağı’ndan Fırat 
ırmağının kıyısına doğru uzanan bölgeyi kapsıyordu38. 

Herodot’un 13. satraplık olarak belirlediği Dersim’in içinde bulundu-
ğu satraplığın o zamanki valisi Ortataş, Akilisene yöresini de kapsayan 
                                                           
38 Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Ankara, 1988, s. 89. 
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alanda valilik yapıyordu. M.Ö. 334 yılında Büyük İskender; Biga Çayı, 
İsos savaşı daha önce de Gawgamela’da (Kerbela yakınlarında) yaptığı 
savaşta Persler’i ağır yenilgiye uğratan Makedonyalı İskender, tüm Ana-
dolu’yu Makedonya topraklarına kattı. Pers soylularından Ariorates, 
M.Ö. 332’de Dersim’i kapsayan topraklarda Makedonya Krallığını kurdu. 
Pers Krallığı’na, M.Ö. 330 yıllarında Makedonya Kralı Büyük İskender 
tarafından son verildi. 

Makedonyalıların Anadolu’ya egemenlik yılları isyanla geçer. İsyanla-
rın başını Akilisene (Dersim) ve Kapadokya halkı çeker. II. Ariarotes, Ma-
kedonyalılara karşı başarılı bir direniş örgütleyerek, M.Ö. 301’de Kapa-
dokya Krallığı’nı yeniden kurdu. Ancak Makedonyalı asker önderler is-
yan bölgesine gelerek, katliam yaparak isyanı bastırdılar (M.Ö. 322). İs-
kender’in ölümünden sonra, Perdikkas ayaklanma bölgesi olan Akilisene 
(Dersim) gelir. Dersim’deki ayaklanmayı bastırır. Dersim böylece Make-
donya egemenliğine girer. Dersim bölgesi, M.Ö. 230 yılında Kapadokya’-
ya dâhil edildi39. 

Medya satraplığı Pers hazinesine her yıl 400 gümüş talent vergi ver-
mekle ve Mitra bayramlarında imparatora 20.000 at göndermekle yü-
kümlüydü. Pers ordusunun M.Ö. 334-332’de İskender karşısında uğra-
dığı büyük yenilgilerin ardından yöre Makedonya egemenliği altına gir-
di40. 

Roma ve Bizans Dönemleri 

M.Ö. 180’lerde Kapadokya Krallığı, Anadolu’yu işgal politikası güt-
mekte olan Roma İmparatorluğu’nun uydusu durumuna geldi. Anadolu’-
da Roma ordusuna karşı da etkin güç olan Pontus Krallığı, Kapadokya 
topraklarını işgale yeltenince, Roma-Pontus savaşı başladı. Sulla komu-
tasındaki Roma ordusunun Pontos-Ararks işbirliğini çökertmesinden 
sonra, etkinliği azalan Pontos Devleti, son kralları Mitridates, Evpatur’un 
Roma komutanlarına yenilmesiyle ortadan kalkınca Dersim Roma ege-
menliğine girdi. 

Part Krallığı döneminde ise, Part Kralları’ndan Mithridates’in M.Ö. 
140 yılında Dersim bölgesini egemenliği altına alır. Araks (Part) Krallığı, 
Selevkidler’e meydan okurlar. Pers Krallığı ülke topraklarını daha sonra 
Romalılarla paylaşırlar. Bu prensliklerden birini de Artarsasd’in oğlu Tig-
ran (Dikran) yönetir. Tigran, Sophane (Dersim-Elazığ) krallığını da alarak 
böylece Dersim bu dönemde Tigran’ın egemenliği altına girdi. M.Ö. 70’-
lerde ise Arakslar (Armenia) yönetimiyle Arsaklar (Part) arasında el de-
ğiştirdi (Sophane: Eski Yunanlılar ve Romalılar Harput mıntıkasına Sop-
                                                           
39 Tuncer Baykara, a.g.e., s. 89; Şemsettin Günaltay, Yakın Şark IV, s. 560-576-599. 
40 Veli Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, TTK, Ankara, 2001, s. 177; Yurt Ansiklopedi-
si, s. 7294. 

66



REMZİYE OKKAR / ÇARSANCAK TARİHİ 15 

hane adını vermişlerdi. Urartu kitabesinde ise “Supani” ile ilgilidir. Stra-
bon’da Toros ve Antitorosları olarak geçer)41. 

M.Ö. 69-66 yıllarında Romalılar, Lukullus komutasındaki bir orduyu 
Tigran’ın üzerine gönderirler. Lukullus, Malatya (Melitene), Sophane 
(Dersim-Elazığ) yörelerini yağmalar. Tigran, Van’a kaçar. M.Ö. 55’lerden 
başlayarak Doğu Anadolu’ya giren Partlar, Dersim’de etkinlik sağladılar-
sa da, bu etkinliği kıran Roma askeri gücü, bölgeyi Kapadokya eyaletine 
bağladı. 

Romalılar M.Ö. I. yüzyıldan itibaren Partlar’ın üzerine sürekli seferler 
düzenlemişlerdir. Partlar’ın (Arsaklar) direnişi uzun yıllar sürer. Part 
Kralı Midridates, Armeni (Arask) Kralı ve damadı Tigran, Romalılara kar-
şı savaşmışlardı. Bu dönem de Dersim bazen Arsaklar’ın bazen de 
Arasklar’ın egemenliğini sınırları içinde kalmıştır. 

Sasaniler (216-264). Babek’in oğlu Erdeşir 226 yılında Sasani İmpa-
ratorluğu’nu kurmuştur. Grek ve Roma tarihçilerine göre, Sasaniler, Ro-
malılarla ve Bizanslılarla savaşmışlardır. Daha sonra Sasaniler ile Bi-
zanslılar arasında kalıcı bir barış yapılır. Dersim Elazığ yöresi Sasani 
İmparatorluğu içinde kalır. 387’de Erzınga (Erzincan) Bizans’ın eline geç-
ti. Kral II. Arsak’ın başkenti oldu. 

395’ten sonra Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun egemenliği altı-
na giren Dersim “Roma Mezopotamya’sı” denilen Therma içerisinde iken, 
İran-Sasani ve Bizans orduları arasındaki etkinlik savaşlarına sahne 
olur. Sasaniler’in Dersim’deki egemenlikleri 506 tarihinden sonra başlar. 
Sasani hükümdarlarından I. Kubart (Kavaz) Dersim yöresini İmparator-
luğun sınırları içerisinde alındığı söylenirse de, bölgenin dağlık oluşu ne-
deniyle egemenliği her zaman olduğu gibi şaibeli kalmıştır42. 

M.Ö. 3. yüzyıldan, imparator Diocletianus zamanından beri, bölgenin 
Roma İmparatorluğuna bağlandığı tahmin edilmektedir. M.S. 54-61 yıl-
larında Roma İmparatoru Traianus zamanında bölgede Roma hâkimiyeti 
tekrar görüldü. 

M.S. 64 yılında Roma Generali Domitianus Carbula bu bölgeye gele-
rek ordugâhını kurmuş ve İran’daki Part Krallığına karşı seferine devam 
etmiştir. Romalıların bölgedeki hâkimiyetleri M.S. 379’a kadar devam et-
ti. 

Roma İmparatorluğunun 395’te ikiye bölünmesinden sonra bölgeye 
Bizanslılar hakim oldu. İran’daki Sasaniler ile Bizanslılar arasındaki sa-
vaşlar bu bölgede olmuştur. Nihayet 562 yılında yapılan antlaşma sonu-
cunda Fırat’ın batısı Bizanslıların, doğusu ise İranlıların elinde kalmıştır. 
Bu antlaşmanın üzerinden 10 yıl geçmeden Bizans İmparatoru II. Justi-
nanus zamanında Bizans ile İran arasında savaşlar yeniden başladı. So-
                                                           
41 Nurettin Ardıçoğlu, Harput Tarihi, İstanbul, 1964, s. 8 vd. 
42 İshak Sungurluoğlu, a.g.e., s. 58. 
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nuçta bölge Bizanslılarda kaldı. 11. asrın başlangıcında Bizanslılar bu 
bölgede Selçuklularla karşı karşıya geldiler. 1071 yılında Bizans İmpara-
toru Ramanos Dizgenes ile Alparslan arasındaki savaş sonucunda bölge-
deki Bizans hâkimiyeti sona erdi43. 

Türk-İslam Tarihi Dönemleri 

İslam fetihleri devrinde bölgede Araplar ilk defa İslam’ın ilk yıllarında 
(M.S. 639) Hz. Ömer zamanında görüldüler. Hz. Osman zamanında Şam 
Valisi Muaviye bölgenin fethine memur edildi. Bu suretle bölge Müslü-
manların hükmü altına girdi. 

Emeviler devrinde (M.S. 661-744) özellikle Halife Abd Al-Melik zama-
nında Arap hâkimiyeti genişlemiştir. Emeviler’in son dönemlerinde Ara-
bistan hudutları Azerbaycan’a kadar genişlemiştir. Abbasiler zamanında 
(M.S. 750-1258) bu bölgeye Abbasi Hanedanı’nın hükümdarlığını kabul 
etmiş olan Müslüman Türkler yerleşmişlerdir44. Bu husus XI. yüzyıla ka-
dar doğru olabilir ama, bu yüzyılın ortalarından itibaren Müslüman 
Türklerin Abbasi hakimiyetini tamamen kabul ettiğini söyleyemeyiz. 
Çünkü Selçuklular ancak din nedeniyle halifeye bağlıydılar. 

642 yılında Halife Ömer zamanlarında Nihavend Savaşı (642) sonu-
cunda Arap İslam ordularının Sasani Şahı olan II. Yezdigirt’i yenilgiye 
uğratmasıyla, Araplar, Sasani Devleti’nin siyasi varlığına son verirler. 

661 yılında Araplar Habib b. Mesleme tarafından Doğu Anadolu Böl-
gesi’nde fetihlere girişilir. Bizans İmparatoru Konstantin durumu kendi 
lehine çevirmek için Dersim, Erzincan ve Erzurum yöresine sefer düzen-
ler, olumlu sonuçlarla döner. 

653 yılında Habib b. Mesleme, Emevi valileri desteğiyle Dersim’de de-
netimi sağlarsa da, Dersim bu dönemde Bizans ile Arap güçleri arasında 
sürekli el değiştirmişti. 669’da Erzincan da Arapların eline geçti. Ermeni-
ler Muş ve Van bölgelerine göç ederek, İslam Türklerin yönetimine geçti-
ler. Aşod Pakraduni ise bu dönemde Ermenistan muhafızlığına atandı. 

700 yılında Arap İslam Ordusu Abdullah b. Abdülmelik komutasında 
bir sefer düzenler ve Erzurum, Erzincan, Dersim bölgesi Arap egemenli-
ğine girer. 772 yılında Abbasi yönetimine karşı Dersim yöresinde genel 
bir ayaklanma olur. Ayaklanma içinde Ardzruni, Bağdatlı ve Mamikon 
Ermeni kökenli boylar vardır. 

Eski çağlardan beri farklı boylar ve kavimlerin saldırılarına uğrayan 
Dersim yöresi VIII. yüzyılda adından söz ettiren Mamokon Boyu’nun et-
kinliğinde idi. Dersim merkezinde başlayan bu ayaklanma, genişleyerek 
isyan dalgası Erzurum’u kuşatma altına alır. Amir b. İsmail El Harisi ko-
mutasındaki Arap ordusu, Ermenileri Erzurum, Erciş yakınlarında ye-
                                                           
43 İshak Sungurluoğlu, a.g.e., s. 92 vd. 
44 İshak Sungurluoğlu, a.g.e., s. 95. 
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nilgiye uğratır. Abbasi halifelerinden Muhammed Mehd ve Halife Mutez 
döneminde de bölgede isyanlar çıkmıştır. Bu dönemde, Bizanslılar da İs-
lam Arap kuvvetleri bölgede etkinlik kurmaya çalışsalar da, Bizans İm-
paratoru Theophilo 837 yılında Dersim yöresini yağma eder. Hozat yakı-
nındaki CMU (CMNU) Palin ve Maskert (Mazgirt ile Akkilisine) yöresini 
işgal eder. Hozat’ı tahrip eder. Bizans’ın baskıcı yönetimine karşı halk 
ayaklanır. 837 yılında Dersim yöresi Bizanslı Jones Karkuas ile Müslü-
man Hamdaniler’den Seyfüdlarının kuvvetleri Harput yakınlarında sava-
şa tutuşurlar. Karakus yenilgiye uğrar. Bu savaşta askerlerin çoğu Der-
sim ve Elazığ’ın yerel halkından oluşuyordu. Bizans Ordu Komutanlığı’-
na ise kardeşi Leon Phokas getirilir. Böylece Bizans İmparatorluğu böl-
gedeki yönetimi Dersimlilerin eline geçer. Çünkü Jonnes Tsimiskes Çe-
mikezek’liydi. 

852 yılında Arap halifesi mütevekkil kumandan Puğa’yı binlerce kişi-
lik bir ordu ile Ermenistan’a gönderdi. Puğa, Sason’a girip Hutlular’dan 
oluşan dağ nüfusundan 30 bin kişiyi yok etti. Bu dönemde Dersim, İs-
lam Araplar ve Bizanslar arasında el değiştirir. Ancak Dersim bölgesi İs-
lam Arap etkisi altına girer. 

IX. yüzyılda Bizans İmparatorluğu, Mezopotamya içinde yer alan Der-
sim, bu dönemde Şeyh Hasan Beyliği’nin egemenliği altındaydı. O sırada 
Dersim’in Mazgirt yakınlarındaki Bağın’da Bizans’a karşı ayaklanma ha-
beri imparator Manuel’e ulaşır (1051-1052). Bunun üzerine, Bağın yöre-
sine Beros komutasında bir ordu gönderilir. Beros, Bağın’da eşine az 
rastlanan yağmalar ve zulümler yapar. 1055’te Beros’un yerine bu defa 
Melissene geçer. Bizans İmparatoru Thedoras, Bağın yöresinin yönetimi-
ni Perslerin savunma görevini Melissene’ye verir. 

Büyük Selçuklu döneminde ise, Selçuklu hükümdarı Melikşah, Der-
sim aşiretlerinden bazılarını (Baba, Mansur ve Kureyşan aşiretleri gibi) 
Kavrua’a karşı gösterdikleri başarıdan ötürü, Selçuklu Sultan’ı Melik-
şah’ı bu aşiretleri Dersim yöresine iskân ettirmiştir45. Bu aşiretler Türk-
türler. 

Dersim 1118-1142 yıllarında Mengücekler; Mazgirt çevresine ve Çar-
sancağa, beylikler döneminde ise, Dersim yöresine kısmen egemen ol-
muşlardı. Ağustos 1226 yılında Anadolu Selçukluları Çemişgezek’i ele 
geçirdiler. 1228 yılında ise, Mengücekoğulları topraklarının tamamını 
fetheder46. 

Böylece Dersim yöresi Anadolu Selçukluları’nın egemenliğine girer 
(1231-1237). Anadolu Selçukluların Büyük Selçukların yenilmesinden 
sonra, uzun süre değişik beylikler arasındaki etkinlik savaşlarında dur-
madan el değiştiren Dersim, 1243’te kısmen Moğol egemenliği altına girdi. 
                                                           
45 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1980, s. 10 v.d. 
46 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İstanbul, 1980, s. 99. 

69



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18 

13. yüzyıl sonlarından 14. yüzyılın ortalarına kadar Dersim, Ela-
zığ, Malatya, Maraş, Erzincan gibi yerlerde Moğol egemenliği kurul-
muştur. 

Merkezi Erzincan’da bulunan Eretna Beyliğin (1335) bu dönemde Mo-
ğolların vasalı durumundaydı. Osmanlı topraklarına giren Timur, Der-
sim yöresini, kısmen de şehrini kuşatır. Kuzey Dersim’in hâkimi duru-
munda olan Mattahharten de Timur’a itaat eder. Bu dönemde Güney 
Dersim yöresi ise, Şeyh Hasan Beyliği’nin egemenliği altındaydı. Muttah-
harten, 1387’de Timur’un egemenliğini tanıyıp, Sivas’ın ele geçirilmesin-
de ona yardımcı oldu. Bu hareketi cezalandırmak için Dersim üzerine 
yürüyen Yıldırım Beyazıd, Erzincan’ı aldıysa da kesin başarı sağlayama-
dı47. 

Timur’un Doğu Anadolu egemenliği yıllarında Karakoyunlular, Erzu-
rum, Sivas, Erzincan ve Dersim dolaylarına yerleşirler. Akkoyunlular XV. 
yüzyılın ilk yarısında Dersim yöresini kendi yönetimine alır. 

Ankara Savaşı’ndan sonra uzun süre Dersim’deki etkinlik savaşların-
da taraf olmayan Osmanlılar, 12 Ağustos 1453 Otlukbeli Savaşı ile yöre-
sini ele geçirmeye çalıtılar. Dersim yöresinde üstlenen Hacı Rüstem güç-
leri Şah İsmail’in güçleriyle işbirliği yaparak Osmanlı egemenliğini sars-
mak istemişlerse de 1514 Çaldıran Savaşı’yla Osmanlılar buraya hakim 
olmuşlardır48. 

1847 yılında Dersim Sancağı’nın Erzurum eyaletine bağlanmasından 
sonra, 1859 yılında yapılan değişiklikle bu sancak Harput eyaletine bağ-
landı. 1867’de de Dersim Sancağı Erzurum Vilayetine bağlandı. 

Bugün Tunceli iline bağlı Hozat ilçesi, Cumhuriyet öncesi mutasarrıf-
lık iken, Cumhuriyet’in ilanı ile Dersim Vilayeti haline getirilmiş, 30 Ma-
yıs 1926 tarih ve 887 sayılı kanunla bazı vilayetlerle birlikte ilçe idari 
kuruluşuna dönüştürülmüştür. Dersim kelimesi, Gümüşkapı anlamına 
gelmekte olup, kök itibari ile Farsçadır. 25 Aralık 1935 tarih ve 2885 sa-
yılı kanunla geçici merkezi Elazığ ilinin Nazimiye, Hozat, Mazgirt, Ovacık 
ve Çemişgezek ilçelerinin bağlandığı Tunceli ili teşkil edilmiştir49. 

Aynı tarih ve 2884 sayılı kanunla Tunceli İlinin İdaresi için özel hü-
kümler konarak Korgeneral rütbesinde Vali ve Tunceli İline bağlı 8 ilçesi 
(Kalan Dahil) özel kanuna göre 01.01.1947 tarihine kadar geçici merkezi 
bulunan Elazığ’dan idare edilmiş, 30 Aralık 1946 tarih ve 4993 sayılı ka-
nuna göre halen il merkezi olan Kalan kasabasına nakledilmiştir. Çar-
sancak’ın adı değiştirilerek Akpazar adını almıştır. 
                                                           
47 Bilal Aksoy, Tarihsel Değişim Sürecinde Tunceli, Ankara, 1985, s. 58-61-119. 
48 Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1980, s. 77; Yılmaz Öztuna, 
Türkiye Tarihi, C. 5, Ankara, 1964, s. 22-26. 
49 Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I: Anadolu’nun İdari Taksimatı, 
Seri VII, Sayı: A.92000, Ankara Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1988, s. 254 v.d. 
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Sonuç: 

M.Ö. 5000 yıllarından itibaren Dersim yöresine ilk yerleşimler başla-
mıştır. Yörede ilk olarak “Muşkiler” görülmüştür. M.Ö. 4000’lerde Sü-
merlerin egemen olduğu bölge Akad Kralı Sargon ve Naramsin’e ait kita-
belerden anlaşılmaktadır. M.Ö. 2370-2330 yıllarında Dersim, Akadlar 
Devleti’nin bir ili olarak gösterilmektedir. 

Sümerler zamanında M.Ö. 3. bin yılda Harput bölgesine hangi isimle-
rin verildiği hakkında henüz bilgimiz yoktur. Ancak M.Ö. 16. asır sırala-
rında İşuva (Malatya) namıyla isimlendirildiğini tarihi vesikalardan öğ-
renmiş bulunuyoruz. 

Subarlar’ın Hurriler’le aynı kökten geldikleri ve yeryüzünde madeni 
ilk işleyen kavim oldukları bilinmektedir. M.Ö. 2200’de Dersim ve çevre-
si Mezopotamya-Anadolu arasındaki ticari ilişkilerde geçiş noktası; bu 
bin yılın ikinci yarısından önce bağımsız Hurri krallığı, arkasından Hitit 
İmparatorluğu’nun yayılma siyasetinde Dersim öncelikli bir yerleşme 
bölgesi olmuştur (M.Ö. XV. yüzyılın ortaları - IX. yüzyılın sonu). 

M.Ö. 2000’de “İşuva” diye anılan bugünkü Tunceli-Elazığ bölgesinin 
halkı olan “Subarrular”, “Huri” diye anılmaya başladılar. M.Ö. 2000 yılın-
da Kuzey Doğu Anadolu, Hurriler’in egemenliğinde bulunuyordu. Mitani-
ler (Mitani halkı Hurriler’den oluşuyordu) Dersim yöresine Asurlar’dan 
daha önce bir süre egemenlik kurmuşlardır (M.Ö. 1252). 

Bu alanda yapılan çalışmalar M.Ö. 3-4 bin yıl öncesinden itibaren Or-
ta Asya kültürüne bağlı zengin bir medeniyetin gelişmiş olduğunu ve bu 
medeniyeti Huriler gibi Proto-Hattiler ve Hattilerin de temel aldığını orta-
ya koymuştur. M.Ö. 2000-1700 tarihleri arasında Hatti, Hurri, Kaşga gi-
bi yerli beyliklerin yanı sıra, yarı barış yarı savaş içinde yaşadıktan son-
ra M.Ö. 16. yüzyıl başlarında eski Hitit krallığı adını verdiğimiz devleti 
kurmuşlardır. 

Kuzey Batı İran’ın Azerbaycan bölgesinde 7. yy.dan beri belirmeye 
başlayan Med devletinin Keyaksar (M.Ö. 633-584) gibi kudretli bir şefin 
eline geçmesi, diğer taraftan da Kafkas Derbentlerinden akan, İskitlerin 
bütün yakın şarkı tehdit edecek bir durum alması, Urartuların bütün 
ümitlerini mahvetmiştir. 

M.Ö. 620’lerde Kafkaslardan güneye akan İskitler, Keyaksar Medyasini 
tehdit ettikleri zaman Urartu krallığını da talan etmiş, Urartu halkının 
mühim bir kısmı bu bora önünde yurtlarını bırakarak dağılmışlardır. İskit 
akını önünde yıpranmış fakirleşmiş ahalisinin mühim bir kısmını kaybe-
derek bir devlet heyulası haline gelmiş olan Urartu krallığına da son ver-
miştir. M.Ö. 600 yıllarında Medler, Urartu Devleti’ni ortadan kaldırdılar. 

İskender’in ölümünden sonra (M.Ö. 322), General Perdikkas ayaklan-
ma bölgesi olan Akilisene (Dersim) gelir. Dersim’deki ayaklanmayı bastı-
rır. Dersim böylece Makedonya egemenliğine girer. 
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Dersim bölgesi, M.Ö. 230 yılında Kapadokya’ya dahil edildi. Sulla ko-
mutasındaki Roma ordusunun Pontos-Ararks işbirliğini çökertmesinden 
sonra, etkinliği azalan Pontos Devleti, son kralları Mitridates, Evpatur’un 
Roma komutanlarına yenilmesiyle ortadan kalkınca Dersim Roma ege-
menliğine girdi. M.Ö. 69-66 yıllarında Romalılar, Lukullus komutasında-
ki bir orduyu Tigran’ın üzerine gönderdi. Lukullus, Malatya (Melitene), 
Sophane (Dersim-Elazığ) yörelerini yağmaladı ve Tigran, Van’a kaçtı. 

M.Ö. 3. yüzyıldan, imparator Diacletianus zamanından beri, bölgenin 
Roma İmparatorluğuna bağlandığı tahmin edilmektedir. M.S. 54-61 yıl-
larında Roma İmparatoru Traianus zamanında bölgede Roma hâkimiyeti 
tekrar görüldü. Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye bölünmesinden 
sonra bölgeye Bizanslılar hakim oldu. İran’daki Sasaniler ile Bizanslılar 
arasındaki savaşlar bu bölgede olmuştur. Nihayet 562 yılında yapılan 
antlaşma sonucunda Fırat’ın batısı Bizanslıların, doğusu ise İranlıların 
elinde kalmıştır. Bu antlaşmanın üzerinden 10 yıl geçmeden Bizans İm-
paratoru II. Justinanus zamanında Bizans ile İran arasında savaşlar ye-
niden başladı. Sonuçta bölge Bizanslılarda kaldı.Abbasiler zamanında 
bu bölgeye Müslüman Türkler yerleşmişlerdir.  

Dersim 1118-1142 yıllarında Selçuklulardan Mengücekler; Mazgirt 
çevresine ve Çarsancağa, beylikler döneminde ise, Dersim yöresine kıs-
men egemen olmuşlardır. Ağustos 1226 yılında Anadolu Selçukluları 
Çemişgezek’i bir defa daha ele geçirdiler. Uzun süre değişik beylikler ara-
sındaki etkinlik savaşlarında durmadan el değiştiren Dersim, 1243’te 
kısmen Moğol egemenliği altına girdi. 

Dersim, Elazığ, Malatya, Maraş, Erzincan gibi yerlerde Moğol egemen-
liği vardı. Osmanlıların ilk yüzyılında Osmanlı topraklarına giren Timur, 
Dersim yöresini, kısmen de şehrini kuşatır. Kuzey Dersim’in hâkimi du-
rumunda olan Mattahharten de Timur’a itaat eder. Bu dönemde Güney 
Dersim yöresi ise, Şeyh Hasan Beyliği’nin egemenliği altındaydı. Osman-
lılar daha sonra buraya Türkiye cumhuriyeti kurulana kadar hakim ol-
dular. Cumhuriyet döneminde Dersim’de istenmeyen olaylar yaşandı. Bu 
isyanların nedeni halkın cehaleti ve yabancı güçlerin burada da Kürtçü-
lük hareketine zemin hazırlamalarıydı. Bu isyanlar Türk ordusu tarafın-
dan bastırıldı ve Dersim’in adı Tunceli olarak değiştirildi. 
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“PARİS’TE BİR TÜRK” VE “JÖN TÜRK” 
ROMANLARINDA KÜLTÜR VE MEDENİYETE 
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Öz 

Tanzimat dönemi Türk edebiyatı, Osmanlı devletinde Batılılaşmanın 

hızlandığı bir süreçte ortaya çıkar. Batı’nın kültürel değerleri ve medeni-

yeti Türk milletinin hayatının her safhasını etkiler. Bu etki edebiyatımızın 

yenileşmesinde ve değişmesinde önemli rolü oynar. Tanzimat sanatçıları 

Batılılaşmanın etkilerini eserlerinde geniş ölçüde işlerler. Şinasi, Namık 

Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem ve Ab-

dülhak Hamit Tarhan, gerek fikirleriyle gerekse eserleriyle dönemin ede-

biyat yönünü teşkil eden sanatçılardır. Bu dönemde dikkate değer bir hu-

sus, kendi değerlerinin farkında olmadan Batı değerlerini olduğu gibi be-

nimseyen yani yanlış Batılılaşan insanımızın tutumudur. Ahmet Mithat 

Efendi, Paris’te Bir Türk ve Jön Türk adlı romanlarında Doğu ve Batı’yı 

kültür ve medeniyet bakımlarından karşılaştırır. Türklerin kültürel yön-

den Batı’ya üstün olduğunu ifade eder. Yazar bu eserlerinde özellikle, 

Batılıların Türkleri yeterince tanımadığını, bizim değerlerimizin Batı de-

ğerlerinden daha üstün olduğunu ortaya koymak ister. 

Anahtar kelimeler: Tanzimat Dönemi, Türk Edebiyatı, Türk Romanı, 

Kültür, Medeniyet. 

Abstract 

A Turk In Paris And Outlook To Culture And Civilization In  

Jon Turk’s Novels 

In Tanzimat reform era, Turkish literature has emerged in the process 

which is accelerated of westernization in the Ottoman state. West’s cultu-
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ral values and civilization of the Turkish nation impress every stage of his 

life. This effect play an important role in the innovation and exchange of 

our literature. Tanzimat artists works extensively influence of the wester-

nization in their monument. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Pasha, Ahmet Mit-

hat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem and Abdülhak Hamit Tarhan, in 

point of both their ideas and their work are significiant artists in this peri-

od. In the other hand during this period, it is very important to determine 

our people who have accepted everything of western as well. Ahmet Mit-

hat Efendi compares with east and west in terms of culture and civilizati-

on in the novels which is called A Turk in Paris, Jon Turk. He says that 

Turks are beter than West in terms of culture. Particularly author in this 

piece, argued that Westerners do not know sufficiently the Turkish and 

Turkish values are more precious than Western values. 

Key words: Tanzimat Period, Turkish Literature, Turkish Novel, Cul-

ture, Civilization. 

Giriş 

Kültür, bir milletin değerler bütünüdür ve hayatın her alanına yansı-
ması bakımından önem taşır. Toplumun fikir dünyası, zevki ve değer yar-
gıları kültürün vazgeçilmez unsurlarıdır. Mümtaz Turhan kültürü, bir ce-
miyetin sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden teşekkül bir bütün 
olarak tarif eder1. Neticede, kültür, toplum fertlerinin ortak olan ve onları 
diğer toplumlardan ayıran hayat tarzıdır. Türk milleti tarih boyunca bir-
çok kültür ve medeniyetle etkileşim içinde olmuştur. Yüzlerce yıllık etkile-
şim sürecinde İslam kültür ve medeniyeti ile Batı kültür ve medeniyeti 
Türk milletinin hayatının her safhasına girmiştir. Kültürel değişimi sadece 
Tanzimat’la açıklamak eksik olur. Çünkü, İslam medeniyeti Tanzimat’tan 
yüzlerce yıl önce Türk kültür ve medeniyeti üzerinde önemli tesirler bıra-
kır. Biz burada, Türklerin asıl kimliğinden yüzlerce yıl önce uzaklaşmaya 
başladığını anlıyoruz2. Türkler, Cumhuriyet döneminde, Mustafa Kemal’in 
yönetimi altında Avrupa uygarlığını daha geniş olarak benimsemeye çalışır. 

Tanzimat yazarlarının Batı kültürü karşısındaki tavırlarının nasıl ol-
duğunu bilmek bu hususu daha iyi anlamamızda yardımcı olacaktır. Na-
mık Kemal’den Ahmet Mithat Efendi’ye kadar Tanzimat’ın bütün yazar-
ları, öncelikle Avrupa kültürünü tanımak gerektiğini söylerler. Ancak bu 
işlem bittikten sonra Avrupa’nın bize uygun yönleri alınabilir. Tanzimat’-
tan önce başlayan yanlış Batılılaşma, etkisini Cumhuriyet’ten sonra da 
sürdürür. Batılılaşmayı yanlış sözcüğü ile zikretmek, Avrupa kültür ve 
medeniyetini yanlış almaktır. İki toplum arasındaki kültürel farklılık ve 
                                                           
1 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2002, s. 4. 
2 Kazım Yetiş, “Tanzimat Sonrasında Kullanılan Bazı Yeni Edebi Istılahlar”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 52, İstanbul, 1988, s. 197-198. 
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özellikle Batı medeniyetinin olumsuz taraflarının taklit edilmesi, Türk 
toplumunda önemli bir mesele haline gelir. Batı’nın Osmanlı sahasında-
ki etkileri özellikle ahlak, din, aile ve yaşayış üzerinedir. Diğer hususlar-
da, yeni değerleri bütünüyle reddeden birçok Osmanlı aydını çıkmışsa 
da kültür değerleri için böyle olmamıştır3. Bu sebeple Batı sanat ve ede-
biyatı hızla hayatımıza girmiştir4. 

Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat Fermanı ile değişimi bünyesinde 
hisseder. Yayınlanan bu fermanlarla Osmanlı Devleti, kendi eğitim teşki-
latında yaptığı reformların yanında, Batılı ülkelere de özel okul açmaları 
konusunda verilen izni genişletir5. Kültür ve medeniyetin değişmesinde 
okulların da önemli rolü olur. Batı medeniyeti dairesine girmeye başla-
yan Türkler, Batılılaşmanın ilk etkilerini kültürel sahada hisseder. Bu 
etkiler dönemin romanlarına yansımakta geç kalmaz. Tanzimat dönemi 
yazarları eserlerinde Doğu-Batı kültürleri arasında sürekli bir mukayese 
yaparlar. Değişim sürecinde giyim-kuşamda, dilde, eğlence anlayışında, 
davranışta, yemek usullerinde ve birçok alan Avrupa kültüründen etkile-
nir. Burada yazarların üzerinde durduğu en önemli husus, Batı’nın tek-
nolojisini örnek alınması gerektiğidir.  

Ancak, Avrupa’ya tahsile giden gençlerimizden İstanbul’daki aydını-
mıza kadar büyük bir kesim, bir kültür taklitçiliğinden ötesine gidemez. 

Tanzimat döneminde Batı’yı algılamada “medeniyet” teması büyük 
önem taşır. Osmanlı aydınları Tanzimat Fermanı’nın ilanından itibaren 
Batılı devletleri medeni milletler olarak addetmişlerdir. Fransızcada civi-
lis (şehirli) kelimesi civilisation olarak medeniyet anlamında kullanılır. 
Medeni kelimesi Arapçada şehir anlamına gelen “Medine”den yapılmış 
olup bundan da “medeniyet” sözcüğü türetilmiştir. 1856 Islahat Ferma-
nında Batılı devletler için “milel-i mütemeddine” tabiri kullanılmıştır6. Bu 
ferman, gayri müslim teb’a lehine koyduğu hükümler sebebiyle Müslü-
man halkı memnun etmemiştir7. Namık Kemal, Islahat Fermanı’nı bir 
imtiyaz fermanı olarak nitelendirmiştir8. 

Medeniyet, Tanzimat yazarlarının hemen hepsinin kullandığı temalar-
dandır. Şinasi de gazete yazılarında bu sözcüğü kullanmakta geri kal-
                                                           
3 Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., 
İstanbul, 1991, s. 295. 
4 Kazım Yetiş, “Tanzimat Sonrası Belagat ve Rehetorique Kitaplarımıza Fransız Rehetorique 
Kitaplarının Tesirleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 56, İstanbul, 1988, s. 93-
94; Kazım Yetiş, “Tanzimat Sonrası Kullanılan Bazı Yeni Edebi Istılahlar”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 52, İstanbul, 1988, s. 199. 
5 Metin Kopar, “Ermeni Meselesinde İngiltere”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
165, İstanbul, 2006, s. 104. 
6 Hüseyin Tuncer, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı -I- Tanzimat Edebiyatı, Akademi Kitabevi 
Yayınları, İzmir, 1992, s. 9. 
7 Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Savaş Yayınları, Ankara, 1990, s. 57. 
8 Orhan Türkdoğan, “Tanzimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 155, İstanbul, 2005, s. 19. 
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maz. Şiirlerinde de Mustafa Reşit Paşa’ya hitaben, “Aceb midir medeniyet 
resulü dense sana” veya “Sensin ol fahr-i cihan-ı medeniyet” diyerek me-
deniyet ile Mustafa Reşit Paşa’yı birlikte zikreder. Tanzimat döneminin 
bir özelliği de yazarların veya devlet adamlarının medeni devletler sözüy-
le sadece Batılı milletleri hatırlamasıdır. Şu halde, medeniyet kavramını 
ile Batı birlikte anılması tabiidir. 

Edebi eserlerde Doğu ile Batı arasında sürekli karşılaştırmalar yapı-
lır. Yazarlar her ne kadar Doğu’nun din ve ahlak konularında Batı’dan 
üstün olduğunu ifade etmelerine rağmen, Batı’ya özenmekte geri kal-
mazlar. Çünkü Batı, medeniyet ve terakki ile birlikte anımsanır. İlim ve 
teknikteki üstünlük, düzenli şehirleşme ve hayatı kolaylaştıran diğer un-
surlar Batı’nın lehine olan özelliklerdendir. 

Medeniyete büyük önem veren Şinasi, onu hayranlıkla seyretmez, ak-
sine aksayan taraflarını gözler önüne sermeyi de bir görev bilir. Tanzimat 
yazarları içerisinde Osmanlının yapısıyla Batı devletlerini en çok karşı-
laştıran Ahmet Mithat Efendi’dir. Hemen her eserinde bu temayı vurgu-
layan yazar, Doğu ile Batı’yı her konuda değerlendirmiştir. Batı medeni-
yetinin üstünlüğü meselesi sadece yazarların değil, dönemin devlet 
adamlarının da ortak fikridir. II. Mahmut’tan Mustafa Reşit Paşa’ya ve II. 
Abdülhamit’e giden çizgide hep Batı’nın izi sürülmüştür. Namık Kemal9, 
Batı medeniyetine hayran olmaz. Kendisi, Batı medeniyetinde zararlı 
olanlar ayıklandıktan sonra bize uygun olanların alınmasını ister. 

Ahmet Mithat Efendi, rejim sorunları yerine ilim ve fende Batılı dev-
letleri yakalama fikrindedir. Yazar, tahsil ve kültürün muayyen bir sevi-
yeye ulaşmadığı cemiyetlerde rejim meselesinin ön plana çıkamayacağı 
inancındadır10. II. Abdülhamit’e göre Batı medeniyeti teknik ve fikir ol-
mak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Batı medeniyetinin iç yüzünü fi-
kir, dış yüzünü de teknik meydana getirir. Osmanlı devleti Batılı devlet-
lerden yüzyıl geridedir ve bunu ancak kapılarını bilim ve tekniğe açarak 
giderebilir. Medeniyet konusu Tanzimat yazarlarının, hürriyet teması ka-
dar üzerinde durdukları bir husustur. Şinasi birçok eserinde bu konu 
hakkında düşüncelerini ifade eder. Bir şiirinde Mustafa Reşid Paşa’ya 
hitaben, aceb midir medeniyet resûlü dense sana, sensin ol fahr-i cihan-
ı medeniyet11 diyerek, “medeniyeti adeta yeni bir din gibi telakki eder.”12 

Ahmet Mithat Efendi’nin medeniyet anlayışı ile II. Abdülhamit’inki ara-
sında büyük fark yoktur. Ona göre, hürriyet ve rejim konuları ancak ilim ve 
                                                           
9 Kazım Yetiş, “Tanzimat Sonrası Belagat ve Rehetorique Kitaplarımıza Fransız Rehetorique 
Kitaplarının Tesirleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 56, İstanbul, 1988, s. 96. 
10 Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, Kültür ve Turizm Bak. 
Yay., İstanbul, 1991, s. 8. 
11 Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yay., İstanbul, s. 20. 
12 Kazım Yetiş, “Tanzimat Sonrası Kullanılan Bazı Yeni Edebi Istılahlar”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 52, İstanbul, 1988, s. 198. 
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teknikte Batı’nın seviyesine ulaşıldıktan sonra konuşulabilir13. Son iki yüz-
yılda Batı’dan iyice kopulduğu ve bunun da ancak ilim ve teknikle giderile-
ceği fikri ön plana çıkar. Dönemin diğer yazarlarında Batı medeniyet ile hür-
riyet, devletin idaresi ve rejim hususlarını algılarken, Ahmet Mithat Efendi 
ise bunu modernleşme, ilim ve teknikte ilerleme olarak telakki etmiştir. Ah-
met Mithat’ın bu görüşleri II. Abdülhamit’le paralel bir nitelik taşımaktadır14. 

Avrupa ülkelerindeki hızlı değişim ve gelişim 17. yüzyıldan beri sür-
mektedir. Osmanlı idaresi de bunu fark ettiğinde iki medeniyet arasında-
ki fark oldukça fazladır. Artık önemli olan, değişim sürecinin nasıl başla-
yacağı ve hangi yönlerde devam edeceği hususudur. Özellikle III. Selim 
ve Tanzimat dönemlerinde yapılan önemli yenilikler, II. Abdülhamit dev-
rinde de devam eder. Asıl önemli olan ise bu yeniliklerin yapılmasının 
yeterli olup olmadığıdır. Ziya Gökalp, “biz Türkler, asrî medeniyetin akıl 
ve ilmiyle mücehhez olduğumuz halde bir Türk-İslâm harsı ibda etmeye 
çalışmalıyız” diyerek bir sentez idealini ortaya koyar15. Tanzimat döne-
minde gerçek hayatta bu tipteki kişileri sıkça görmek mümkündür. Ayrı-
ca, dönemin romanlarında da bu ideal tiple karşılaşırız16. 

Bu incelememizde Ahmet Mithat Efendi’nin Paris’te Bir Türk ile Jön 
Türk adlı romanlarında kültür ve medeniyete bakışını irdelemeye çalış-
tık. Paris’te Bir Türk, romancılığımızda “Türk” ismini taşıyan ilk eserdir. 
Ahmet Mithat, başkahraman Nasuh’u kültür, medeniyet, sanat ve ahlak 
bakımlarından ideal bir Türk genci olarak tanıtır. Şahmurat Arık, Nasuh 
hakkında, Ahmet Mithat’ın zihninde oluşturduğu mükemmel Türk erke-
ğinin romanı der17. Paris’e gönderilen Nasuh, Türk-İslâm kimliğini başa-
rıyla temsil eder. Jön Türk’ün başkahramanı Nurullah da Nasuh gibi 
Türk tarihine, gelenek ve göreneklerine bağlı olmasıyla beraber, Batı’ya 
yüzü dönük bir Türk gencidir. Her iki romanda Doğu ile Batı kültür ve 
medeniyet daireleri bakımlarından karşılaştırılır18. 

Paris’te Bir Türk ve Jön Türk’te Kültür ve Medeniyet 

Paris’te Bir Türk’te İstanbul ile Paris çeşitli yönlerden ele alınır. İstan-
bul’da bir mahalleden bir mahalleye taşınıldığı zaman mahallelinin bu 
                                                           
13 Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, Kültür ve Turizm Bak. 
Yay., İstanbul, 1991, s. 13. 
14 Canan Erbaşlı, “Batı Meselesi Karşısında Ahmet Mithat Efendi”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 129, İstanbul, 2000, s. 59-64. 
15 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak (Haz: İbrahim Kutluk), Kültür Ba-
kanlığı Yayınları, Ankara, 1976, s. 42. 
16 Orhan Türkdoğan, “Tazimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 155, s. 25. 
17 Şahmurat Arık, “Cumhuriyet Öncesi Türk Romanında Değerler Çatışması”, Hece Dergisi 
Türk Romanı Özel Sayısı, Ankara, 2002, s. 22. 
18 Orhan Türkdoğan, “Tazimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 155, s. 24-30. 
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yeni sakinleri ziyaret etmesi, hoş geldin demeleri âdettendir. Ancak Pa-
ris’te böyle bir uygulamayla karşılaşmak pek mümkün değildir: Vakıa 
bunların şu ilk ziyaretleri hareminizin istihzaya şayan ahvali var ise onu 
görmek emel-i aslîsine mübtenî olduğu şüphesiz ise de, mahaza bu hâl 
sür’at-i muarefeye yardım edeceği cihetle her hâlde makbul olmak lâzım 
gelir. Paris’te ise böyle konu komşu ile icap eden muarefe pek tez ve pek 
kolay hâsıl olmaz. Zira muarefe hâsıl olmak yani iki komşu birbiriyle 
merhabalaşmak için ya daireleri kapısından girer veya çıkar iken veya-
hut merdiven üzerinde tesadüfle boyun eğmekten başlamak lâzım gelir19. 

Paris’e giden Nasuh, Paris’te böyle bir geleneğin olmadığını bilmesine 
rağmen yeni komşularını kendisi ziyaret eder. Nasuh’un bu hareketi, Pa-
ris’te ikamet eden Ruslar tarafından olumlu karşılansa da İngilizler, Fran-
sızlar ve Almanlar tarafından şaşkınlıkla karşılanır ve gereksiz bulunur. 

Türk toplumunda yüzyıllardır devam eden Batılılaşma evreleri, Türk-
lerin bakış açısını değiştirmeye başlar. Türk toplumunda meydana gelen 
kültürel değişim, toplumu kuşatan tüm değerleri etkiler. 19. yüzyıla ge-
lindiğinde Batı medeniyetinin özellikle ilim ve teknikte Osmanlıdan ileri 
olduğu fikri, dönemin yazarlarını, bilhassa Ahmet Mithat Efendi’yi hare-
kete geçirir. Yazar, din, ahlak hususlarında taviz vermeden Osmanlının 
en önemli değerlerini Batı medeniyetine karşı savunur. Yapılacak şey 
bellidir ona göre: Avrupa’nın ilim ve tekniği alınacak, ama aile yapımız-
dan, dinimizden, ahlâkımızdan taviz vermeyeceğiz. Bu temayı Paris’te Bir 
Türk romanında Nasuh’a söyletir. Romanın kahramanı Nasuh ile Cart-
risse, Kaliksberg ve Gardiyanski arasındaki sohbette Batı medeniyeti ile 
Osmanlı karşılaştırılır. Nasuh bu hususta şöyle der:  

“Öyle bir benlik davasında da değilim. Bu mesele iki cihete münkasim 

olur. Bir ciheti Türklerin eski medeniyetlerinden pek çok şeyleri kaybetmiş 

olmalarıdır. Diğer ciheti ise yeniden bazı şeyler kazanmış bulunmalarıdır. 

İşte ben dahi edeceğim bahsi bu iki cihete bina ederek idare eylerim”20. 

Cartrisse, Türklerin bu değişimdeki zararlarını ve kazançlarını Na-
suh’a sorması üzerine Nasuh, kazancın daha çok olduğunu ifade eder. 
Bu romanda, İstanbul’dan Paris’e giden vapurda Nasuh Efendi ile diğer 
yolcular arasında Türkler ve Batılıların medeniyete bakışları tartışılır. 
Nasuh, bu yabancı yolculara Türklerin üstün yönlerini anlatır. Monsieur 
Autrans’ın seyahatnamesinde yazılanları Nasuh, Cartrisse, Kaliksberg ve 
Gardiyanski’ye okur. Bu seyahatnamede Türklerin medeni olmadıklarını 
yazmaktadır. Bu yazılanların haksız olduğunu söyleyen Nasuh, Türkle-
rin insan haklarına saygılı, misafirperver bir millet olduğunu ifade eder. 
Kendisine hayran olan Cartrisse ona katılır ve şöyle der: 
                                                           
19 Ahmet Mithat Efendi, Paris’te Bir Türk (Hazırlayan: Erol Ülgen), Türk Dil Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 2003, s. 119. 
20 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 29. 
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“Elverir Monsieur Nasuh! Demek oluyor ki muharrir efendinin efkârı-

na göre eğer Türkler Ayasofya mabedini yerle yeksan etmiş olsaydı-

lar o zaman medenî addolunacaklardı. Gerek resimlerini ve gerek sû-

ret-i tasvir ve iş’arını pek beğendik. Ressam ve muharrire tarafımız-

dan teşekkürler ediniz. İşte bizim Avrupalıların Türkiye’yi lâyıkıyla 

tanıyamamaları bu zevzek muharrirlerin bu gibi hezeyannameleri 

seyyiesidir. Monsieur Nasuh doğrusu ya hak kazandı”.21 

Nasuh, İstanbul’da alafranga giyinmiş birçok kişinin bulunduğunu, 
buna vapurdaki yolcuların da tanık olduğunu söyler. Bunun üzerine 
Cartrisse, bu değişimin bile önemli bir gelişme olduğunu belirtir. Çünkü 
ona göre, bir milletin kıyafetini terk ettirmek kadar güç bir şey yoktur. 
Bunun üzerine Nasuh şöyle der: 

“Bendenize kalır ise ondan daha kolay hiçbir şey olamaz. Büyük Pet-

ro gibi bir adam olur da bir günde tebdil-i kıyafeti emr ve emrini icra 

ettirebilir. Yahut bu yolda bir heves-i cahilanenin koca bir halka delâ-

let etmesi dahi mümkündür. Fakat size şunu sorarım ki şimdi Paris 

halkına bir aba, potur, cepken filân giydirsek, başlarına dahi koca-

man birer fes veyahut sarık koysak Parisliler barbar olurlar mı?”22 

Nasuh, Türklerin eski medeniyetlerinden pek çok özelliğini kaybettiği-
ni, bununla beraber dünyadaki değişimden de nasibini aldığını, yani ba-
zı yeni şeyler aldığını ifade eder. Daha sonra, Nasuh iki medeniyetin evli-
lik hususuna bakışını dile getirir. İslam dini, bir erkeğin birden fazla ka-
dınla evliliğini emretmemektedir. Ancak buna bazı şartlar elverişli oldu-
ğunda izin vermektedir. Avrupalılar bu konuda yanılmaktadır. Toplantı-
daki yabancı dostları Nasuh’a bu konuyu biraz daha aydınlatmasını iste-
meleri üzerine Nasuh’un sözleri oldukça manidardır: 

“Pek kolay bir şey. Hazret-i Kur’an emretmiş ki eğer size bir karı kifa-

yet etmez ise iki alabilirsiniz. O da kifayet etmez ise üç, nihayet dört 

alabilirsiniz. Lâkin bunlar miyanında adalet-i tâmmeye riayet ede-

ceksiniz ve illâ bir karıdan başka karı alamazsınız! İşte cevaz şun-

dan ibarettir. Yani mutlaka birden ziyade karı almak lâzım gelmeye-

cek. Lüzum ve ihtiyaç görülür ise almak dahi men olunmayacak, yani 

bu bapta insan hürriyet-i tâmme içinde bulunacak. Mürüvvet-i mer-

dâne ise karılar miyanında adlin tavsiyesi oluyor. Cümlesine mua-

mele-i âdilânede bulunamayacak olan insanda mürüvvet-i âdilâne 

dahi olamayacağını hükümle böyle mürüvvetsiz bir şehvetperestten o 

hürriyeti dahi men ediyor”.23 
                                                           
21 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 28. 
22 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 29. 
23 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 150. 
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Ahmet Mithat Efendi, Nasuh’u sanki bir elçi göreviyle Fransa’ya gön-
dermiştir. Türklüğe ve İslâmiyet’e dair birçok görüş ve düşünce Fransız-
lara ve dolayısıyla Batılılara Nasuh tarafından iletilir. Nasuh ile Batılılar 
arasındaki sohbette bunu açıkça görmekteyiz. 

Mevsim-i Sayf adını taşıyan eserin üçüncü bölümünde mekân Paris’e 
elli kilometre mesafedeki Fontainebleau kasabasıdır. Burası, yüzyıllarca 
Fransa krallarının sayfiye merkezidir. Nasuh’un devreye girmesiyle Gar-
diyanski ile Cartrisse, Catherine ile de Paul evlenir. Balayı için bu tarihi 
kasabaya gelinir. Nasuh yeni evlilerle beraber bu kenttedir. Gardiyanski, 
Fransa’nın bu küçük kasabasında bile planlı bir kentleşme olduğunu, 
Osmanlının payitahtında bile böyle bir şehir planlaması bulunmadığını 
söylediğinde, Nasuh üzülerek de olsa bu sözü tasdik ettiğini belirtir. 
Sonra bu arkadaşlar arasında krallık-cumhuriyet ve medeniyet üzerine 
tartışma başlar: 

Paul- Herkes fikrinde hür değil midir? Kanun, hürriyet-i vicdana set 
çekemez. ‘Sen bunu böyle düşünmeyeceksin!’ diyemez. Gayeti, fiil ve ha-
rekete set çeker. Sen bunu böyle yapamayacaksın der. 

Cartrisse- Bir adam artist (sanatkâr) olsun da republicain olmasın!, 
Görülmüş şey değil. Binaenaleyh Monsieur Paul’ün Cumhur taraftarı gi-
bi görünmesine hiç taaccüp etmeyiz. 

Paul- Velev ki taaccüp ediniz Madam. Ben de cumhur taraftarı olma-
yanlara taaccüp ederim. (Nasuh’a) Efendim medeniyet, böyle memleketler 
kadar saraylar yapmaktan ibaret olmadığını teslim edersiniz zannederim. 

Nasuh- Ben bunu çoktan teslim ettim. İşte ispatı yine bu sarayın ken-
disidir. Bu sarayı François tevsî ve tezyin eylediği vakitte Fransa medenî 
değildi. Demek oluyor ki saray olduğu zaman medeniyet yokmuş. Ama İs-
viçre’de, Belçika’da böyle bir saray olmadığı hâlde medeniyet vardır24. 

Daha sonra hürriyet-medeniyet bahsine geçilir. Nasuh, eğer insan ta-
mamıyla hür ve eşit olması isteniyorsa öncelikle medeniyeti terk etmeli-
dir der. Nasuh daha sonra şöyle söyler: 

“Evvelâ medeniyeti terk etmelidir. Zira medeniyet denilen şey bir ka-

nunun hükmü olup, o kanun ise hürriyet-i kâmile-i beşeriyyeyi tahdit 

eyler. Saniyen diyanetten vazgeçmeli. Zira her din bazı şeyleri emr 

ve bazılarını nehy edip, insanın bu emr ve nehyi kabule mecburiyeti 

ise hürriyet-i kâmile-i beşeriyyeye münâfî görülür. Saniyen familyayı 

da terk etmek lazımdır. Çünkü bu hem hürriyete, hem müsavata mü-

nâfîdir. Zira insana familyasını terk edemeyip beslemek vazifesi tarh 

olunmuş. Müsavata münâfîdir. Zira çocuklarım ve bahusus karım be-

nimle müsavi olmak lâzım geldiği hâlde, ben onların hizmetkârı ol-

makta muztar kalırım.”25 
                                                           
24 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 301. 
25 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 305. 
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Nasuh’un arkadaşı Gardiyanski, medeniyetten maksadın insanların ra-
hat yaşaması olduğunu, bu amacın dışına çıkan cumhuriyet rejiminin bile 
işe yaramayacağını ifade eder. Nasuh, Napolyon’un yetkilerini ve maddi gü-
cünü dünyayı yıkmak yerine, insanlığın faydasına kullanmış olması halinde 
bugünkü Fransa’nın çok daha mamur olacağını söyler. Nasuh’un kendisini 
Fransızlara ve diğer Batılılara ispatlamasından sonra onların bakışları da 
değişir. Önceleri söylenen alaylı sözler yerini iltifatlara bırakır. Nasuh’un ar-
kadaşı Zekâ Bey’in de ideal bir Türk’ü temsil etmesi ona da hayranlık uyan-
dırır. Eski kibardan Monsieur de Belarbre, genç Osmanlıya bir iltifat yapar. 
Böylece Türkleri yanlış tanıyan Batılılara gerçeği söyletir: 

“Türklerin bu son asırdaki terakkiyatına söz yoktur. Okuduğumuz 

gazetelerin rivayeti böyle olduğu gibi, şarka seyahat edip gelenler 

dahi böyle söylüyorlar. Numunesi ise elyevm gözümüzün önündedir. 

Zira henüz kendisini göremediğim ve fakat asarından ve kendisini 

görenlerden aldığım malûmat üzerine görmüş ve ahvalini tedkik et-

miş kadar tanıdığım Nasuh Efendi isminde bir yeni Türk, doğrusu 

milletini umum âlem-i medeniyyetin payitahtı demek olan Paris’te 

hüsn-i suretle teşhir eylemiştir, demişti. Bu medh-i sitayiş Zekâ beye-

fendiye biraz çirkince görünerek kendisini Nasuh’a takdim ettirmenin 

en âlâ yolunu bulmuş olmak zu’muyla…”26 

Bu sözlere teşekkür eden Zekâ Bey, Batılıların Türkleri yeterince tanımadığı-
nı söyler. Bunun üzerine kendisine en iyi numunenin Nasuh olduğu ifade edi-
lir. Zekâ Bey, Nasuh’un yapma bir Müslüman olmadığını, İslâm dini aleyhine 
bir söz işittiğinde hemen müdafaaya geçebilecek bir kişi olduğunu söyler. 

Jön Türk’te gerçekte Jön Türk olmadığı halde, bir jurnal sonucu Ak-
ka’ya sürgün edilen Nurullah’ın serüveni anlatılır. Bununla birlikte ya-
zar II. Abdülhamit döneminin yönetim anlayışını da eleştirir. Yazarın 
idealize ettiği Nurullah, Tanzimat’ın sentezci aydınlarının bir devamı-
dır27. Romanda ayrıca, Doğu ve Batı’nın evliliğe bakışı anlatılır. Nurullah 
ile Ceylan arasındaki sohbette Ceylan, Avrupa milletlerinde kadınların 
daha bilinçli olduğunu, haklarını savunduğunu ifade eder. Bu romanda 
Avrupa toplumunda yer alan düşünce ve yaşayış biçimlerinin yerli haya-
ta yansıması anlatılır. Batı’daki değişim kadın ve erkeğin davranışlarının 
farklılaşmasına sebep olur. Yazar bunu, ne erkeğe benzer erkek, ne ka-
dına benzer kadın28 olarak tasvir eder. Avrupa’da görülen değişim için 
şöyle denir29: 
                                                           
26 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 348. 
27 Yunus Balcı, Türk Romanında Aydın Problemi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 88. 
28 Ahmet Mithat Efendi, Jön Türk (Hazırlayanlar: Ali Şükrü Çoruk, M. Fatih Andı, Kâzım Ye-
tiş), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s. 73. 
29 Orhan Türkdoğan, Tazimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 155, s. 27-30. 
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“Feminizm denilen mebhas-ı nisvân Avrupa kadınlarını öteden beri 

duçar olageldikleri pestane bir mazlumiyetten kurtarıp hukûk-ı insâ-

niyye ve medeniyyeye lâyık ve nail etmek gayret-i merdânesinden 

ibarettir ki Avrupa’yı yalnız zahiren tanıyanlar için böyle bir gayrete 

şaşmamak kabil değildir. Zâhir-i hâlde kadınlara bu kadar hürmet 

ve riayet gösterilsin de hakîkat-i hâlde o kadınlar pest görülsün, 

mazlum görülsün buna imkân verilir mi?”30 

Tanzimat dönemi romanlarında yerli ve yabancı kültürler karşılaştırılır-
ken, Türk kültürü üstün yönleriyle ön plana çıkarılır. Bir milletin kültürü, 
onun bütün fertlerinin sahip olduğu, hadiseleri karşılayan duyuş şekilleriy-
le, bütün tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümleridir31. Bu değer 
hükümleri, din, dil, sanat, ilim ve felsefi yönlerden yaşatılır. Ahmet Mithat, 
Paris’te Bir Türk ve Jön Türk adlı romanlarında Nasuh ile Nurullah’ı bu yön-
lerden ideal tipler olarak verir. Jön Türk’te Nurullah ile Ceylan’ın mektupla-
rında Avrupa’nın ve Osmanlının yaşama biçimleri karşılaştırılır32: 

Nurullah yazdığı cevapta bizim memleketimiz için usûl-i maîşet-i İslâ-
miyye ve Osmâniyyeye böyle taban tabana zıt olan bir maîşet-i bâtılaya 
nizam ve intizam konulamayacağını ve bu tehlikeli yolda devam ile göz 
göre göre kendilerini tehlikeye atmak akıl ve hikmetle tevfîk-i kabul etti-
rilemeyeceğini anlatıyordu. Ceylan buna da cevap yazdı. Amante ve met-
res sûret-i maişeti usûl-i maîşet-i Osmâniyye ve İslâmiyye ile vakıa tev-
fîk-i kabul ettirilemez ise de bu maişet yalnız avam olup havas âleminin 
maişeti böyle olmadığını ispat için birtakım hanımların, beylerin münâ-
sebât-ı âşıkanesini sayıp döktü ki esrar ve hafâyâsına şu genç kızın, şu 
çocuğun nasıl olup da bu kadar vukuf peyda etmiş bulunmasına Nurul-
lah Bey pek ziyade şaşıp kaldı33. 

Nurullah ile Ceylan’ın medeniyet hakkındaki tartışmaları dikkat çe-
ker. Nurullah Ceylan’a her milletin din ve dünya işleri ile ilgili bir mede-
niyeti olduğunu ve bunu ayaklar altına alamayacaklarını söylemesine 
Ceylan sert yanıt verir: 

“-Hangi medeniyetin kanunları? Menşei Hindistan’a kadar varan ye-

di sekiz bin senelik medeniyet-i Brahmaniyye kanunları mı? Gözleri-

nizi yalnız şarka dikip oradan ayıramayacağınıza biraz da garba çe-

virseniz a? Avrupa ve Amerika’nın yeni medeniyeti medeniyet değil 

midir? Her tarafta hukûk-ı nisvân davasıyla kıyam olunmuyor mu? 

Nisvân deyince kızlar dahi dahil değil midirler? Acayip! Bu ne kadar 

haksızlık? Bir beyefendi teehhül edecek. Görücüler gelir. Cariye ala-
                                                           
30 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 73. 
31 Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet, Dergah Yayınları, İstanbul, 2004, s. 16. 
32 Orhan Türkdoğan, “Tazimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 155, s. 15-25. 
33 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 109. 
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caklarmış gibi kızı uzun uzadıya muayene ederler… Badema kızcağı-

zın dirliği düzenliği kocasının ağzından çıkacak iki kelimeye merbut 

kalır: ‘Boş ol!’ Nuri Bey hâlâ bu fikirlerde misiniz? Hâlâ bunu mede-

niyet diye kabul ve tasdik edecek fikirlerde misiniz?”34  

Kültür ve toplum, insanın temel yapısını oluşturur. İnsan, bir kültü-
rün ve toplumun parçası olarak yaşar. Ortak kimlik, ortak aidiyetin bi-
lince çıkarılmasıdır. Buna göre kültürel kimlik de, bir kültüre katılımın 
bilince çıkarılması ya da o kültüre ait olduğunun ilan edilmesidir35. Bu 
durumda, temel yapı ile onun bilince çıkarılarak güçlendirilmiş biçimi fe-
minizm ile açıklanabilir. Jön Türk’te Nurullah Bey, Ceylan’a Avrupa ve 
Amerika’nın yeni medeniyetinin de kızlara çok fazla serbestlik vermediği-
ni ifade eder. Bunun değişmesi için de en az bir asır geçmesi gerektiğini 
söyler. Bu romanda Ceylan, Avrupalı hemcinslerini kıskandıracak kadar 
serbest bir kız olarak verilmiştir. Feminizmi sonuna kadar savunan Cey-
lan, evlilik hususunda da Avrupa’daki mariage libréyi, yani ahrarane iz-
divacı (hür evlilik) ister. Ahmet Mithat bu hususta şöyle der: 

“Otuz seneden beri matbuatımız dahilî olsun haricî olsun az çok 

ehemmiyet götürebilecek mebâhisten memnu tutulduğu cihetle Avru-

pa’nın bu yoldaki terakkiyât-ı fikriyyesine Fransızca bilmeyenler vâ-

kıf olamamışlardır. “Feminizm” denilen mebhas-ı nisvân Avrupa ka-

dınlarını öteden beri duçar olageldikleri pes-tane bir mazlumiyetten 

kurtarıp hukûk-ı insâniyye ve medeniyyeye lâyık ve nail etmek gay-

ret-i merdânesinden ibarettir ki Avrupa’yı yalnız zahiren tanıyanlar 

için böyle bir gayrete şaşmamak kabil değildir. Zâhir-i hâlde kadınla-

ra bu kadar hürmet ve riayet gösterilsin de hakîkat-i hâlde o kadın-

lar pest görülsün, mazlum görülsün buna imkân verilir mi?”36 

Tanzimat döneminde Batı medeniyeti ile Osmanlı değerleriyle en ay-
rıntılı karşılaştıran Ahmet Mithat Efendi’dir. Onun gazete ve dergi maka-
leleri ve ders kitaplarıyla beraber yüzden fazla eseri arasında bu mesele-
lere bahis ayırmadığı kitabı yok gibidir37. Yazar, İslâm medeniyeti ile Av-
rupa’yı karşılaştırır. İslâm medeniyetinde erkeğin hakimiyeti gözle görü-
lür biçimde ön plandadır. Bu durum Avrupa medeniyetinde de görül-
mektedir. Hatta, kadının asıl isminin bile zikredilmesi çok az görülür. 
Toplumda kadının adı değil de eğer bekarsa babasının soyadı ile, evliyse 
eşinin soyadı ile anılır. Kadının isminin yok sayılması mirasa da yansır. 
Bir kadın, eşinin tasdiki olmaksızın hiçbir mukaveleye imza atamaz. Ko-
cası kendisini nereye götürecek olsa ‘gitmem’ diyemez. Kilisenin kıydığı 
                                                           
34 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 51. 
35 Jan Assmann, Kültürel Bellek (Çev: Ayşe Tekin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 134. 
36 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 73. 
37 Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yay., İstanbul, s. 21. 
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nikâh asla bozulamaz. Kilisenin kabul edebileceği sebeplerden ayrılan 
eşler bir daha evlenemez. Fransa’da bu tutuculuk biraz hafifletilse de 
kadınlar henüz söz sahibi değildir38. 

Ceylan Hanım’ın istediği evlilik Avrupa medeniyetinin de üzerinde bir 
anlayışa uzanır. Serbest evlilikte kadın ve erkeğin işine ebeveynler bile 
karışamaz. Bunlarla birlikte değişim hızlanır. Köylerde kadınlar erkek-
lerle birlikte çalışmaya devam ederken, kentlerde ise fabrikalarda âdeta 
kadın işçi ordusu vardır. Kadınlar ayrıca çiçekçilik, tezgâhtarlık, vezne-
darlık, dikişçilik de yapmaktadır. Bununla beraber mühendis, avukat, 
öğretmen, doktor hatta arabacı bile olmaktadırlar. 

Nurullah Bey Ayasofya medreselerinden Hafız Mehmet Efendi’nin der-
sine devam ettiği süre zarfında yalnız ders değil, ondan İslâm ile ilgili 
önemli bilgiler de almıştır. Almış olduğu tahsil ve terbiye Nurullah’ın ki-
şiliğinin gelişmesinde etkili olmuştur. Bunun sonucu olarak Ceylan’ın 
feminizmle ilgili söylemleri Nurullah tarafından iyi karşılanmaz: Bu netâ-
yici Avrupa kitaplarından vuku bulan tetebbuatıyla mecz ederek zihnin-
de feminizmin sûret-i İslâmiyyesini dahi tasvir ve teşkil etmiş olduğun-
dan bu mesele-i azîme-i medeniyyenin Avrupalıcası bizim için ne kadar 
müthiş ve mühlik olacağını çoktan kestirmiştir. Ceylan ile aralarında 
sebk eden mubahasatta ikisinin fikrini tevhide mani olan hâl dahi işte 
Nurullah’ın Müslümanca bir feminizm fikrinde olduğu hâlde Ceylan’ın 
Avrupalıca bir feminizm fikri ve gayretinde bulunması kaziyesidir39. 

Ahmet Mithat Efendi, Paris’teki değişim ve gelişim sürecinin çok hızlı 
olduğunu ifade eder. Paris’te Bir Türk adlı romanının yazıldığı zaman ile 
Jön Türk’ün yazıldığı süre arasında yirmi beş yıl geçmiştir. Bir zamanlar 
kadınlar iş hayatına pek katılmaz iken, son zamanlarda feminizm ve ser-
best evlilik gibi düşünceler ön plana çıkmıştır. Avrupa’da önceleri dikkat 
çekmeyen fikirler artık hayata yansımaya başlamıştır40. 

Kültür, bir topluluk içinde ortak değerler bütünüdür. Bu sebeple kişi-
lerin kültür belirtileri toplum tarafından kabul görmelidir. Buna bağlı 
olarak, kültürlerin doğup gelişmesinde cemiyetin tesiri kesindir41. Kültür 
bir toplumun kendisi ve toplum kuramıdır42. Bütün kültürler önce, bir 
sözellik içinde geçer43. Sözellik tam olarak yaşandıktan sonra okur-yazar 
olarak da tam olarak anlaşılamaz. Kültür, bir toplumun kendisini oluş-
                                                           
38 Orhan Türkdoğan, “Tazimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze Yansımaları”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 155, s. 12-16. 
39 Ahmet Mithat Efendi, Jön Türk (Hazırlayanlar: Ali Şükrü Çoruk, M. Fatih Andı, Kâzım Ye-
tiş), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s. 127. 
40 Canan Erbaşlı, “Batı Meselesi Karşısında Ahmet Mithat Efendi”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 155, s. 59-64. 
41 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 30. 
42 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 95. 
43 Gonca Gökalp Alparslan, XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri, Kültür Ba-
kanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 3. 
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turduğuna göre, kültür milli bir hüviyet taşır. Bununla beraber, toplum-
sal yapı ve kültürel değişim biçimleri tarihsel süreç içinde değişiklik gös-
terir. Osmanlıda, Tanzimat dönemi bu değişikliğin en belirgin yaşandığı 
zaman dilimidir. 

Osmanlıdaki modernleşme süreci çoğu kez hızını kaybeder. Batıdaki 
modernleşme, düşünsel bir arka-plan kültürüne sahip olduğu gibi, pozi-
tif bilimlerdeki sürekli ve kararlı ilerlemelerin sonucu olarak gelişen do-
ğal bir sürece çevrilmiştir44. Matbaanın icadıyla kitleler aydınlanmıştır. 
Osmanlıdaki aşırı Batılılaşma modelinde etkileyici unsur, ulusal değerle-
re bağlı bir aydın sınıfın Osmanlıdan beri varlık alanı olarak tarihsel ye-
rini alamayışından kaynaklanmaktadır45. Osmanlı toplumunda kültürel 
çatışma, Tanzimat döneminde hayatın her safhasında görülür. Alafranga 
hayata düşkünlük, dejenere tiplerin oluşmasına sebep olur (Felâtun ve 
Bihruz Bey vb.). Alafrangalık, belli bir tüketimin de göstergesidir46. Alaf-
ranga yaşamak bir bakıma lüks yaşama arzusunu da beraber getirir. Ya-
zar Jön Türk’te, Batı’daki değişim fikrini bir Türk olan Ceylan’ın zihnine 
yerleştirir. Bu değişim düşüncesi sadece zihinde kalmaz, günlük hayata 
geçirilmeye çalışılır. Ceylan bunun en güçlü temsilcisi olur. 

Sonuç 

Tanzimat döneminde Türk toplumunun bünyesinde iyice belirginle-
şen kültür ve medeniyet değişimi, Batılılaşma sürecinin sonucudur. 
Tanzimat döneminde yenileşme süreci Doğu-Batı medeniyetlerinin çatış-
masına sahne olur. Modernleşme çabasındaki Osmanlı, bütün kurumla-
rıyla yüzünü Batı’ya çevirirken, tek başına ayakta kalabilmenin hesapla-
rını da yapar. Modern medeniyet Batı memleketlerinde geliştiği için, ona 
sonradan katılan ülkeler ister istemez bu memleketleri örnek alırlar. 
Tanzimat’tan önce başlayıp günümüzde de devam eden yaklaşık iki yüz-
yıllık süreç, siyasi, sosyal ve kültürel karışıklıklara da sahne olur. Batı 
medeniyetinin üstünlüğü fikri değişime zemin hazırlar. Bu düşünce Tan-
zimat dönemi romanlarında sık sık işlenir. Ahmet Mithat Efendi, Batılı 
yaşam tarzının Türk düşüncesine ve hayatına ne ölçüde yansıdığını veya 
yansıması gerektiğini romanlarında dile getirir. Avrupa memleketlerini 
yakından tanımış olması, eserlerinde Doğu-Batı kültür ve medeniyetleri-
ni daha gerçekçi karşılaştırma imkanı verir. Paris’te Bir Türk’te Nasuh, 
Jön Türk’te Nurullah Batılılaşmayı hazmedebilmiş ideal Türk gençleri 
olarak karşımıza çıkar. 
                                                           
44 Ramazan Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), Grafiker Yayınları, Ankara, 
2004, s. 33. 
45 Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 41. 
46 Seçil Deren, Modernleşme ve Batılılaşma, Cilt: 3, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 
384. 
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KAFKAS İSLAM ORDUSU’NUN 
AZERBAYCAN VE DAĞISTAN HAREKÂTI 

Dr. Yaşar ERTÜRK* 

Öz 

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nın son aylarında (1918) hem iç 

kaynaklarını tüketmiş hem de Ortadoğu’da önemli yenilgiler alarak Anado-

lu’ya doğru çekilmiştir. Rusya’da, 1917 Bolşevik İhtilalı’nın ortaya çıkardığı 

şartlar sonucu savaştan çekilmiş ve İttifak Devletleriyle Brest-Litovsk Ant-

laşmasını imzalamıştır. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti, Doğu Ana-

dolu’da kaybettiği toprakları geri alma imkânını elde etmiştir. Ruslardan 

boşalan Türk topraklarını Ermenilerin işgal etmesi üzerine, Osmanlı 3’üncü 

Ordusu 1918 Şubat ayından başlayarak, doğu harekâtını düzenlemiş ve 

Batum dâhil Doğu Anadolu topraklarını kurtarmıştır. Bunun üzerine Kaf-

kasya ve Azerbaycan’a çekilen Bolşevik ve Ermeni birleşik kuvvetleri, yüz-

yıllardır bu bölgelerde oturan Türk/İslam topluluklarına karşı sindirme ve 

katliama girişmişlerdir. Başta Enver Paşa olmak üzere İttihat ve Terakki 

yöneticilerinin Turancılık idealleri doğrultusunda “Kafkas İslam Ordusu” 

Nuri Paşa’nın komutasında teşkil edilmiş ve Haziran 1918’de Azerbaycan 

ve Dağıstan harekâtını yapılmıştır. Türk ordusunun en zor zamanlarında 

dahi, soydaşlarına yardım etmek için yaptığı ve beş ay süren bu harekâtla, 

Azerbaycan ve Dağıstan’ın bağımsız birer devlet olması sağlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kafkasya, Kafkas İslam Ordusu, Bolşevik, Er-

meni, Azerbaycan, Dağıstan. 

Abstract 

The Azerbaijan And Daghestan Operation Of The Caucasus 

Islam Army 

In the last months of WWI, the Ottoman Empire both used up ali its 

national resources and withdrew to inner Anatolia after signifıcant defe-
                                                           
* Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü. 
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ats. On the other hand, Russia also withdrew from the war as a result of 

Bolshevik Revolution and signed the Brest-Litovsk Agreement with the 

Axis Countries. With these developments, the Ottoman Empire had the 

chance to get back the lands that it had lost in the East Anatolia. Upon 

the Armenian invasion of the Ottoman territory emptied by the Russians, 

the Third Army of the Ottoman Empire, launching its attacks on Feb. 18, 

initiated the East operation and saved the east Anatolia including Batum. 

Aftervvards, Bolshevik and Armenian joint forces withdrawn back to 

Caucasus and Azerbaijan began to suppress and massacre the Turkish 

population in the region. Both in order to prevent Armenian invasion and 

in line with the Pan-Turanism ideology of the ittihat and Terakki authoriti-

es primarily Enver Paşa, the “Caucasus-Islam Army” was established un-

der Nuri Paşa command and conducted the Azerbaijan and Daghestan 

Operation in June 1918. With this operation conducted in the most troub-

led times of the Turkish history; and lasted for fıve years, Daghestan and 

Azerbaijan was made independent states. 

Key words: Caucasus, Caucasus-Islam Army, Bolshevik, Armenian, 

Azerbaijan, Daghestan. 

Giriş 

Birinci Dünya Savaşı bitimine yakın, Kafkasya ve Ortadoğu’da önemli 
petrol çıkarları olan emperyalist güçler, Ermenilerin azınlık durumunda 
bulunduğu Doğu Anadolu ve Kafkaslar bölgesine ilgilerini yoğunlaştır-
mış ve bu kapsamda Ermenilerin taşeronluğunda kin, nefret ve Türk 
düşmanlığı ile Doğu Anadolu’da, Kafkasya’da ve Azerbaycan’da yaşayan 
Türk ve Müslümanlara karşı zulüm ve katliam programını uygulamaya 
koymuşlardı1. 

Sömürülmüş, silahsız ve ordusuz Kafkasya Türkleri, mevcut duru-
muyla bağımsız devlet olmak şöyle dursun, kendi canlarını dahi koruya-
maz duruma gelmişlerdi. İşte böyle bir ortamda kültürü, ırkı ve dini aynı 
olan Osmanlı Devleti’nden yardım istemişlerdir. 

Yüzyıllarca ırk, dil, din ayrımı yapmayan Osmanlılık anlayışı, Balkan-
ları, Kafkasları, kutsal toprakların da içinde bulunduğu Arap Yarımadası 
ve Ortadoğu’yu hâkimiyeti altında bulundurmuştur. Osmanlı Devleti; 
Fransız İhtilalı’nın etkisi, yayılmacı güçlerin kışkırtması ile milliyetçilik 
ve bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşması, Arapların ve Türk/Müslü-
man olmayan bazı toplulukların da devletinin zayıf durumundan fayda-
lanarak, yayılmacı devletlerle birlikte hareket etmeleri neticesinde, bü-
yük toprak kaybına uğramıştır2. 
                                                           
1 İbrahim Yılmazçelik-Yaşar Ertürk, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Türkiye’nin Kafkasya Politikası, 
Sekizinci Askeri Tarih Semineri Tebliği, Gnkur. ATASE Yay., Ankara 2001, s. 204. 
2 Yaşar Ertürk, Doğu, Büyük Oyunun Eski Perdesi Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918-1923), 
IQ Yay., İstanbul 2008, s. 15. 
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Bu kapsamda; İngiliz ve Fransızların petrol kaynaklarına hakim olma, 
Rusların Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’yı Slavlaştırma ve Anadolu’yu 
Ortodoks kuşatmasına alma politikaları sonuç vermeye başlamış, buna 
karşın Osmanlı Devleti’nin yürüttüğü Osmanlılık politikası iflas etmiştir. 
Konumuz olan Kafkasya’nın o günlerde emperyal devletlerden Rusya için 
önemi ise, Rus kıyısını Asya kıtasının kalbine bağlayan bir köprü. Orta 
Asya’yı düşman tesirlerinden koruyan bir duvar ve Karadeniz ile Hazar 
denizini muhafaza eden bir ileri tabya olması idi3. 

Emperyal devletlerin bu hedefleri karşısında kurtuluş yolu arayan 
başta Enver Paşa olmak üzere, dönemin üst düzey yöneticileri arasında 
Osmanlı Devleti için kurtuluşun Türk Milliyetçiliği ve bir ölçüde Panisla-
mizm fikri paralelinde Kafkasya ve Orta Asya’daki Türk/Müslüman dev-
let ve topluluklarıyla yakınlaşma olduğu düşüncesi hakim olmaya başla-
mıştır. 

Mart 1915’te İngiliz ve Fransızların müşterek başlattığı Çanakkale 
Harekâtı, Türk Ordusu’nun büyük zaferi ile sonuçlanmış, İttifak kuvvet-
leri Aralık 1915’de çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu harekâtın sonucu 
olarak, boğazlar yoluyla müttefiklerinden yardım alamayan Rusya’nın, 
ekonomik olarak savaşı devam ettirecek ve ekonomisini kurtaracak hiç-
bir ümidi kalmamıştı. İşte bu durum, Rusya’yı savaş dışı bıraktığı gibi 
Mart 1917’deki, Bolşevik İhtilalını de başlatan önemli bir neden olmuş-
tur4. 

Amerika’nın Nisan 1917’de İtilaf Devletleri safında savaşa katılması, 
Rus kuvvetlerinin durumunu düzeltmeye yetmemiş, ancak harbin seyri 
Almanya ve müttefikleri aleyhine dönüşmüştür. 15 Aralık 1917’den iti-
baren Rusya, bütün cephelerde savaşa son vermiş ve 3 Mart 1918’de İt-
tifak Devletleri ile savaşı bitiren Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalamıştır. 
Brest-Litovsk Antlaşması’nın Osmanlıyı ilgilendiren önemli maddeleri ise 
şunlardır; 

- Rus ordusu Doğu Anadolu’yu en fazla altı ile sekiz hafta zarfında 
boşaltacak, 

- Türk ordusu kontrolü ele alana kadar Rus ordusu oralarda güveni 
sağlayıp, öç alma ve soygun olaylarını önleyecek, 

- Ermeni çeteleri silahsızlandırılarak dağıtılacak, 
- Kars, Ardahan ve Batum Ruslar tarafından derhal boşaltılacak, böl-

genin geleceğini komşu devletler ve özellikler Türkiye ile anlaşacak yerli 
halk tayin edecek, 
                                                           
3 Mahmut Boğuşlu, Birinci Dünya Harbinde Türk Savaşları, Kastaş Yay., İstanbul 1990, s. 
159-161. 
4 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi, 5. Kitap, 3. Cilt, Gnkur. Basımevi, 
Ankara 1980, s. 321; Musa Gasimov, “Azerbaycan Arşivlerindeki Rus ve Ermeni Kaynakları-
na İstinaden Ermeni Silahlı Gruplarının Hazırlanması ve Terör Yılları (1914-1917)”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 133, İstanbul 2001, s. 69-85. 
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- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında şimdiye kadar yapılan bütün 
antlaşmalar yürürlükten kaldırılacaktır5. 

Brest-Litovsk Antlaşması kapsamında; Kars, Ardahan ve Batum böl-
gesinde 14 Temmuz 1918’de yapılan ve 87.048 erkek nüfusun katıldığı 
oylamada; 85.129 kişi Türkiye’ye katılmaya “evet”, 411 kişi “hayır” ve 
1.693 kişi tercih bildirmemiştir. Böylece ezici bir çoğunlukla söz konusu 
iller Türkiye’ye iltihak etmeyi kabul etmiştir. Brest-Litovsk Antlaşması, 
Rusya’nın Doğu Anadolu toprakları ve “Evliye-yi Selâse” üzerindeki ta-
sarrufunu ortadan kaldırmış, 1877 hududuna kadar olan yerleri Türkle-
re kazandırmıştır6. Antlaşma metnine uygun olarak Rus Doğu ordusu, 
Ocak 1918’den itibaren, Anadolu’da bulundukları hattan geriye doğru 
Kafkasya istikametinde çekilmeye başlamış, ancak boşalttığı yerleri Er-
meni kuvvetlerine teslim etmiştir7. Ayrıca Ermeni ordusunun güçlenme-
sine yarayacak çok miktarda yiyecek malzemesi, silah ve cephane bırak-
mıştır8. Ermenilerin 1918 yılının başlarındaki kuvveti 40-50 bin kadardı 
ve teşkil ettikleri bir kolorduları ile çok sayıda çetelerini Van ve Erzurum 
havalisine göndermişlerdi9. Ermeniler ayrıca Kürtlerle ittifak yapmaya 
çalışarak10, Van, Bitlis, Muş, Erzurum da dahil olmak üzere bütün Kaf-
kasya’da özerk bir Ermeni idaresi tesisi etmek istiyorlardı. Trabzon’u is-
teyen Gücüler ise bu isteklerinden vazgeçmişler, yalnız Batı Kafkasya ile 
yetinmiş, ancak Müslümanlar aleyhine Ermenilerle ittifak yapmışlardı11. 

Kafkasya’da bunlar olurken Osmanlı devlet yönetiminde, Enver Paşa 
ve İttihatçıların Kafkasya hususunda öteden beri istediği fırsatın Bolşe-
vik İhtilalı ile ortaya çıktığı değerlendirilmekteydi. Osmanlı Devleti’nin 
1918’de, Doğu Cephesi ve Kafkasya’ya yönelik hedeflerini birbirini takip 
eden üç safhaya ayırmak mümkündür.  

Birinci safha: Rusların, Doğu Anadolu’da, 1914-1916 arasında işgal ettikle-
ri toprakların kurtarılması ve 1876-77 (93 harbi) Türk-Rus sınırına ulaşılması, 

İkinci safha: 1877 sınırının doğusunda üç sancağın (Kars, Ardahan ve Ba-
tum) geri alınması ve daha doğu da Hazar denizinin batı sahilline ulaşılması, 
                                                           
5 Mustafa Güryılmaz, Türk Kafkas İslam Ordusu ve Ermeniler-1918, Bilge Oğuz Yay., İstan-
bul 2007, s. 54. 
6 Nâsır Yüceer, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Ha-
rekâtı, Gnkur. ATASE Yay., Ankara 1996, s. 17. Söz konusu illerin Osmanlı Devleti’ne katıl-
ması, Sultan Vahdeddin’in 15 Ağustos 1918 tarihli Hatt-ı Hümayun’u ile resmileştirilmiştir. 
7 Yaşar Ertürk, Büyük Oyunun Eski Perdesi Doğu, Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918-1923), 
IQ Yay., İstanbul 2008, s. 130. 
8 ATASE Arşivi, No. 5/2743, Kls. 3955, H. 78, F. 1-30 aktaran, Birinci Dünya Harbinde Türk 
Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, C. 2, Gnkur. Basımevi, Ankara 1993, s. 487. 
9 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, C. 2, Gnkur. Ba-
sımevi, Ankara 1993, s. 438. 
10 Yaşar Ertürk, Büyük Oyunun Eski Perdesi Doğu, Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918-
1923), s. 86. 
11 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 438; Tenzile 
Rüstemhanlı, “Ermeni Terörü”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 255, İstanbul 2008, s. 30-31. 

92



YAŞAR ERTÜRK / KAFKAS İSLAM ORDUSU’NUN AZERBAYCAN VE DAĞISTAN HAREKÂTI 5 

Üçüncü safha: Hazar denizi sahilinden, tekrar 1876 sınırına geri çe-
kilmekti12. 

Bu hedeflere muhacenesinde Doğu Anadolu topraklarını işgalden kur-
tarmak için, Osmanlı 3’üncü Ordusu, 5 Şubat 1918’den itibaren harekete 
geçti. 3’üncü Ordu Komutanı Vehip Paşa, Ruslara bir mektup göndererek, 
Türk ordusunun amacının Ermeni katliamını durdurmak olduğunu, Rus 
ordusuna karşı bir saldırı olmadığını belirtmişti. 3’üncü Ordu’nun ileri ha-
rekâtı, Bitlis’ten Tirebolu’ya kadar uzanan hattın doğusunda Ermenilere 
karşı altı koldan başladı. 7 Şubat’ta Kelkit, 13 Şubat’ta Erzincan, 19 Şu-
bat’ta Bayburt ve 22 Şubat’ta Tercan kurtarıldı13. Devam eden harekâtta; 
24 Şubat’ta Trabzon ve 12 Mart’ta Erzurum, 16 Mart’ta Köprüköy ve Tor-
tum geri alındı14. 15 Mart’ta ise 4’üncü Kolordu Oltu’yu kurtardı15. 

Brest-Litovsk Antlaşması’na göre 1877 Türk hududu dâhilindeki Kars 
ve Ardahan’ı Ermeniler, Batum’u ise Gürcüler işgal altında tutuyordu. 
3’üncü Ordu Komutanı Vehip Paşa, merkezi Tiflis’te olan, Ermeni, Gürcü 
ve Azerilerin teşkil ettiği “Maverâ-yi Kafkas Hükümeti”nden bu sancakların 
boşaltılmasını istedi. Osmanlı Hükümeti, askeri harekâtla birlikte bu dev-
letlerin temsilcilerini Trabzon’da toplantıya çağırdı. 14 Mart 1918’de başla-
yan konferansta bir sonuç alınamadı ve Kafkas heyeti Tiflis’e döndü. Tif-
lis’teki Seym Meclisi’nde Müslüman üyeler, Osmanlı isteklerini kabul 
ederken, Ermeni ve Gürcüler, Almanya ve İngiltere’nin desteğini kazana-
rak Türklerin ilerlemesini durduracağını görüşünü savunuyorlardı. Seym 
Meclisi’nde bu tartışmalar yapılırken, 3’üncü Ordu Komutanı Vehip Paşa’-
nın emri ile Türk ordusu; Kars, Ardahan ve Batum üzerine harekete geçti16. 

3’üncü Ordu’nun 1’inci Kolordusu (Kolordu Komutanı; Kazım Karabe-
kir) 25 Mart’ta 1914 yılı hududu üzerindeki Yeniköy’e vardı. 37’nci Tü-
men’de kuzeyde Karadeniz sahilinden Batum’a doğru hareket halinde 
idi. 3 Nisan’da Ardahan zapt edilerek, 34 havan topu, 20.000 adet top 
mermisi ile bir milyona yakın Rus piyade tüfeği mermisi ele geçirildi17. 5 
Nisan 1918’de Sarıkamış, 8 Nisan’da Rus ve Ermenilerin korkunç katli-
amlar yaptığı Van ve etrafındaki bölge ele geçirildi18. 14 Nisan’da Batum, 
                                                           
12 Mahmut Boğuşlu, Birinci Dünya Harbinde Türk Savaşları, Kastaş Yay., İstanbul 1990, s. 
161; Nizamettin Onk, “Türk Ordusu Azerbaycan’da”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 84, İs-
tanbul 1993, s. 49-52. 
13 Nâsır Yüceer, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Ha-
rekâtı, Gnkur. ATASE Yay., Ankara 1996, s. 14. 
14 Mahmut Boğuşlu, a.g.e., s. 161. 
15 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 446-473; Nâ-
sır Yüceer, a.g.e., s. 14. 
16 Nâsır Yüceer, a.g.e., s. 17-20; Mustafa Güryılmaz, Türk Kafkas İslam Ordusu ve Ermeni-
ler 1918, Bilge Oğuz Yay., İstanbul 2007, s. 57. 
17 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 479. 
18 “Ermeni çeteleri 1918 Mart’ının ilk haftasından başlayarak Nisan sonuna kadar geçen 55 
günde Sarıkamış ve Kağızman kazalarıyla Kars’ta, Süregel ve Zaruşat bölgesinde bulunan 
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25 Nisan’da da Kars alındı. Böylece Doğu Anadolu ve Karadeniz büyük 
oranda temizlenmiş oldu19. 

Gümrü istikametinde taarruzlarına devam eden Türk Ordusunun 
Gümrü’yü üç taraftan kuşatması üzerine, gelen bir heyet şehrin teslim 
edileceğini bildirdi ve şehir 16 Mayıs 1918’de teslim alındı20.  

Gümrü alınarak böylece, İran’da bulunan İngiliz kuvvetlerinin Kaf-
kasya üzerinden Rusya’ya yardım etmesini engellemiş ve müteakip hare-
kâtı; Erivan, Nahçıvan, Tebriz, Tahran istikametinde geliştirilerek aynı 
zamanda bu bölgelerde yaşayan Türklerin, Ermeni katliamından kurta-
rılması amaçlanmış, ancak müteakip harekâtı icra etmek mümkün ol-
mamıştır. 

Türk ordusunun Gümrü’yü almasıyla, 7.000 kadar Ermeni ve Rus 
kuvveti doğuya Karakilise yönüne çekilmeyi başardı21. Karakilise’nin 
Türk ordusu için önemi ise; Gümrü’den Tiflis’e, Erivan’dan Bakü’ye uza-
nan demiryollarının kontrol altına alınması22, Azerbaycan’a yapılacak 
yardımı kolaylaştırması demekti. Gümrü’den çekilen Ermeni kuvvetleri-
nin önemli kısmı Karakilise mıntıkasında toplanmıştı. Bunların savun-
masını kuvvetlendirmesine fırsat vermeden dağıtılması gerekiyordu23.  

28 Mayıs 1918’de Kazım Karabekir Paşa’nın kolordusu ile başlattığı 
taarruz ile 4.000 kadar Ermeni kuvveti kuzeydoğuya doğru atılarak Ka-
                                                                                                                                        
köylere top ve makineli tüfeklerle saldırıp 20.000’den fazla Türkü şehit ettiler.” Nasır Yüceer, 
a.g.e., s. 14-21. 
19 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1918), Ankara 1984, s. 128-132; Yusuf 
Hikmet Bayur, Türk İnkılap Tarihi, Ankara 1957, s. 59; Fahri Belen, Birinci Dünya Harbinde 
Türk Harbi (1917 Yılı Hareketleri), Gnkur. Basımevi, Ankara 1966, 202; Yaşar Ertürk, Büyük 
Oyunun Eski Perdesi Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Musul Üçgeni (1918-1923), s. 21; Birinci 
Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 473-504; Mahmut Bo-
ğuşlu, a.g.e., s. 162; Nâsır Yüceer, a.g.e., s. 22. 
20 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 510; Nâsır Yü-
ceer, a.g.e., s. 27. 
21 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 511; I. Dünya 
Savaşı’nın başlamasından sonra Kafkasya’nın Ruslar tarafından işgali ile Kafkasya ve Doğu 
Anadolu’da yaşayan Türklere, Ermenilerin uyguladığı vahşetin en tipik örneklerden bir de 
Leonard Ramsden Hartıll’ın, 1921’de Sovyetlerin Ermenistan’ı işgalinden sonra Amerika’ya 
kaçan Ohannes isimli bir Ermeni subayının hatıralarını kaleme aldığı eserdir. Bu eserde Er-
menilerin yaptığı sayısız katliam ve vahşetin yanında Karakilise’deki Ermeni savunması bö-
lümü şöyledir; “Kuzey Ermenistan’daki birliklerimiz esas grubu, Aleksandropol’a 60 km ka-
dar mesafede ve demiryolu hattı üzerinde olan Karakilise şehrinde toplanmıştı. Türklerin Alek-
sandropol’a yaklaşmaları üzerine, bizde Karakilise’ye çekilip oradaki ana kuvvetlerimize ka-
tıldık. Bu çekilişimizde Ruslar tarafından harpte esir edilmiş ve Rusların harbi bırakması üze-
rine de, bizim elimizde kalan 3.000 kadar harp esiri Türk askerini de beraberimizde götürdük. 
Karakilise’ye çekilişimiz sırasında bu zavallıların 2.000 tanesini merhametsizce öldürdük. Ba-
zıları nispeten acı çektirilmeden vurulup öldürüldüler. Çoğu ise yakılarak öldürüldü. Bu yaka-
rak öldürme işi kulübelere saman koyarak, sonara bu kulübeler Türk esirleri doldurarak ateş-
lendi. Esirlerin 1.000 kadarı da öldürülmeyip muhafaza edildi.” Leonard Ramsden Hartıll, Bir 
Ermeni’nin Anılarında Azerbaycan 1918-1922, Kastaş Yay., İstanbul 1990, s. 125-126. 
22 Mahmut Boğuşlu, a.g.e., s. 163. 
23 ATASE Arşivi, BDH. Koll. K. 2919, D. 499, F. 3-10 aktaran, Nâsır Yüceer, a.g.e., s. 27; 
Kemal Koçak, “Azerbaycan ve Karabağ Meselesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 103, İs-
tanbul 1995, s. 51. 
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rakilise ele geçirildi24. Böylece Türk ordusunun Ermenilere karşı başlat-
tığı Doğu Harekâtı başarıya ulaşmış ve Ermeni kuvvetleri tutunamaya-
rak, İran ve Azerbaycan içlerine doğru çekilmiştir. 

Rusya’da meydana gelen Bolşevik İhtilali’nin ardından, Kafkasya’da 
gelişen olaylar kapsamında; Gürcü, Azerbaycan Türkleri ve Ermenilerin 
temsilcileri “Mavera-yı Kafkas Seymi” olarak bilinen bir meclis oluştur-
muşlardır. Kanun yapma yetkisi olmayan bu meclis hiçbir ciddi proble-
mi çözememiştir. Bunun sonucunda meclisin yerine bütün Güney Kaf-
kasya’da idareyi ele alan, Mavera-yı Kafkas komiserliği adıyla federal bir 
hükümet kurulmuştur. Başkanlığını bir Gürcü’nün yürüttüğü bu hükü-
met; Gürcü, Azerbaycan Türkü, Ermeni ve Rus üyelerden meydana gel-
miştir. 

Osmanlı Devleti’nin doğu harekâtından sonra 11 Mayıs 1918’de, Ba-
tum Konferansı’nda toplanan ve dört ayrı millete mensup, farklı milli-di-
ni ve siyasi ideal ve beklentilere sahip toplumların temsilcisi olan “Mave-
râ-yi Kafkas Hükümeti”, kendini lağıv ederek dağılmıştır. Dağılmasıyla 
birlikte; 11 Mayıs 1918’de Dağıstan (Kuzey Kafkas) Cumhuriyeti25, 26 
Mayıs 1918’de Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığını ilan etmiştir26. 

Azerbaycan ise nasıl bir politika takip edeceği hususunda tereddüt 
yaşamaktaydı. Mavera-yi Kafkas Konfederasyonu ile siyasi beraberliğini 
devam ettirmek ya da Türkiye ile ittifak yapmak seçeneklerinden birisini 
tercih etme durumuyla karşı karşıya kalınmıştı. Bolşevik ihtilalinden 
sonra Kırım, Kazan, Türkmenistan, Hive, Buhara, Kazakistan, Kuzey 
Kafkasya ve Azerbaycan’ı temsil eden gruplar, Batum’dan Trabzon’a ve 
İstanbul’a kadar uzanan geniş bir ilişkiler ağı geliştirmişlerdi27. Bununla 
birlikte Türkiye, 18 Aralık 1917’de imzalamış olduğu Erzincan Mütare-
kesi ile Mavera-yi Kafkas Konfederasyonu’nu da tanımış oluyordu. Fakat 
                                                           
24 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 514-519; Na-
sır Yüceer, a.g.e., s. 28; “Karakilise her tarafından dağlarla çevrilmiş olup, bu dağlar arasın-
da bir ordunun bu şehre yönelebileceği sadece birkaç geçit vardı. Biz bu geçitleri tuttuk. Eli-
mizde de oldukça iyi silahlandırılmış, disiplinli birliklerden kurulu, büyükçe sayılabilecek bir 
ordu vardı. Bu ordu ile biz, Türkleri bu geçitten geçirmez ve Karakilise’yi vermezdik. Fakat 
düşman iyi yönetiliyordu. Türk komutan mevziimize cepheden saldıracağı yerde, ağır silahla-
rını geride bırakarak hafif birliklerle dağlardan geçerek bizim cephemizin gerisine sarktı ve ge-
ri çekilme hattımızı tehdide başladı. Muharebeler üç gün sürdü ve sonunda küçük izole çarpış-
malar dönerek, bizim birliklerin şehrin çok gerisindeki dağlara sürülmesi ile sonuçlandı. Kara-
kilise’nin 30 km. kadar doğusundaki Dilican kasabasına çekilmeye başladık. Aleksandropol 
üzerinden Karakilise yönüne yaptıkları ileri hareket, Kafkasya’daki Türk Ordusu’nun o anda 
yapmakta olduğu çeşitli yönlere yönelmiş birkaç ilerleme hareketinden sadece biriydi.” Leo-
nard Ramsden Hartıll, Bir Ermeni’nin Anılarında Azerbaycan 1918-1922, Kastaş Yay., İstan-
bul 1990, s. 127-129. 
25 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 522; Nasır Yü-
ceer, a.g.e., s. 29. 
26 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 522; Nasır Yü-
ceer, a.g.e., s. 30. 
27 Selma Yel, “Azerbaycan Devleti’nin Kuruluşunda Türkiye’nin Amacı İlkah Amacına mı 
Yöneliktir”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 24, 
Ankara 2003, s. 267. 
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diğer taraftan da Azerbaycan’ın Gürcistan ve Ermenistan ile sınır ihtilâfı 
devam ediyordu28. Gürcistan ve Ermenistan, Türkiye ile silahlı mücadele 
kararı verirken, Azerbaycan aksine, Türkiye ile dostane politika takibin-
den yanaydı. 3 Mart 1918’de imzalanmış olan Brest-Litovsk Antlaşması, 
Elviye-i Selâse’yi Türkiye’ye bırakırken, Gürcistan’ın yoğun tepkisine se-
bep olmuş, fakat Türk askeri harekâtı üzerine 28 Mart 1918’de antlaş-
mayı tanımak mecburiyetinde kalmıştır29. 

Türkiye ile yakın siyasi ilişki kurabilmesi için Azerbaycan’ın konfede-
rasyondan ayrılması gerekiyordu. Beklenen fırsat kendiliğinden zuhur 
etti ve Gürcistan, Almanya’nın himayesini temin edince konfederasyon-
dan ayrıldı. Bunu Ermenistan takip ederken Azerbaycan’ın önünde hiç-
bir engel kalmadığı için 28 Mayıs 1918’de bir deklârasyonla bağımsızlığı-
nı ilan etti.  

Meclis açılıncaya kadar geçici şûra ilan edilerek, başkanlığa Mehmet 
Emin Resulzade seçildi. 9 kişilik icra heyetinin başkanlığına da F.H. 
Hoyski getirildi ve H. Agayev ile M. Seyidov başkan yardımcısı oldular30. 
Meclis üyeleri Maverâ-yi Kafkas Meclisi olan Seym’de bulunan Azeri üye-
lerden oluşarak “Milli Meclis” teşkil edildi31. 28 Mayıs 1918 tarihi halen 
Azerbaycan Bağımsızlık Günü olarak kutlanmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ı hemen ta-
nıması Sovyet Rusya’nın tepkisine neden olmuştu. Sovyet Rusya’nın 30 
Mayıs 1918’de bu konuda Osmanlı Devleti’ne verdiği Nota’ya cevap veril-
memiş ve Osmanlı Devleti; 31 Mayıs 1918’de Batum’da Ermenilerle, 3 
Haziran 1918’de de Gürcülerle ile barış antlaşması imzalanmıştır32. Bu-
nunla beraber bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan ile Osmanlı Devleti 
                                                           
28 Selma Yel, “Azerbaycan Devleti’nin Kuruluşunda Türkiye’nin Amacı İlkah Amacına mı 
Yöneliktir”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 24, 
Ankara 2003, s. 266. 
29 Selma Yel, “a.g.m.”, s. 266. 
30 Selma Yel, “a.g.m.”, s. 267; Azerbaycan’ın bağımsızlık Deklârasyonu şöyledir: “1- Bu gün-
den itibaren Azerbaycan halkı, hakimiyet hakkına malik olduğu gibi Cenubî ve Şarkî Maverayı 
Kafkasya’dan ibaret Azerbaycan dahi kamîle hukuk müstakil bir devlettir. 2- Müstakil Azer-
baycan devletinin şekli idaresi halk cumhuriyeti olarak takarrür eder. 3- Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti bütün milletlerle ve bilhassa hem civar olduğu millet ve devletlerle münasebeti 
hasene tesisine azmeder. 4- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti millet, mezhep, sınıf ve cins farkı 
gözetmeden kalemrevinde yaşayan bütün vatandaşlarına hukuki siyasiye ve vataniye temin 
eyler. 5- Azerbaycan Halk Cumhuriyeti arazisi dahilinde yaşayan bil-cümle milletlere serbes-
tane inkişafları için meydan bırakır. 6- Meclis-i Müessesan toplanıncaya kadar Azerbaycan 
idaresinin başında ârayi umumiye ile intihab olmuş Şûra-i Millî ve Şûra-i Milliye karşı mesul 
hükümet-i muvakkate durur.” Nasır Yüceer, a.g.e., s. 31. 
31 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 31. 
32 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 552; Nasır Yü-
ceer, a.g.e., s. 37.  
     “4 Haziran 1918’de Türklerle-Ermeniler arasında bir barış antlaşması imzalanır. Ervan’a 
giderek, şehir meydanında halka hitap eden Şark Ordular Grup Komutanı Halil Paşa; “Düş-
manlık gösterilmesi halinde, Ermenistan’ı tekrar işgal edileceğini söyler. Ermenistan’da açlık 
vardır. Halil Paşa Açmiyazin’de Ermeni ruhani reisini de ziyaret eder. Onun ricası üzerine, 
Kars’tan Erivan’a 200 ton buğday gönderilir.” Fahri Belen, Birinci Dünya Harbinde Türk Har-
bi, Türk Harbi (1917 Yılı Hareketleri), Gnkur. Basımevi, Ankara 1966, s. 212. 
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arasında 4 Haziran 1918’de, Dağıstan ile de 8 Haziran 1918’de Dostluk 
ve Askeri İş Birliği Anlaşması imzalanmıştır33. 

Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’da oluşturmaya çalıştığı dengeyi; Azer-
baycan petrollerinden pay alabilme, Hindistan yolunun ve Musul-Kerkük 
petrollerinin kuzeyden emniyeti, Ermenilerin tarihi Türk düşmanlığı, Rus-
ya’nın bilinen Çar Petro politikası ve Osmanlı Devleti’ni Bakü petrollerin-
den uzak tutma gibi temel nedenlerle; İngiliz, Alman, Rus ve Ermenileri, 
Osmanlı Devleti’ne karşı müşterek hareket etmeye sevk etmiştir. 

Burada dikkat çeken önemli bir husus da Kafkasya’nın, Birinci Dün-
ya Harbi’nin son günlerinde, beklenmedik bir şekilde Türk-Alman men-
faat çatışmasına neden olmasıdır34. Almanya’nın Kafkas siyasetinin te-
melini, Bakü petrolleri teşkil ediyordu ve özellikle Bolşevik İhtilalinin ar-
dından ortaya çıkan yeni durumda, söz konusu petrolden pay alma mer-
kezine oturtulmuş politika oluşturuyordu. Bu kapsamda Almanya, Azer-
baycan’la Osmanlı Devleti’nin yakınlaşmasından çok rahatsızlık duy-
muş, Azerbaycan Türklerini yok sayarak onları Tatar olarak nitelendir-
miş ve Azerbaycan’ın Türkiye ile olan kardeşliğini görmemezlikten gel-
miştir. 4 Haziran 1918’de Osmanlı Devleti ile Azerbaycan arasında imza-
lanan Dostluk ve Askeri İşbirliği Anlaşmasından sonra Almanlar, adeta 
Rusya’nın müttefiki gibi davranarak Osmanlı Devleti karşıtı bir tavır ser-
gilemiştir. Ayrıca bağımsızlıklarını ilan eden Ermenistan ve Gürcistan’ı 
tanımasına rağmen, Azerbaycan ve Dağıstan’ın bağımsızlığını tanıma-
mıştır. Bunun yanı sıra Gürcistan’la Osmanlı Devleti’nin aleyhine olacak 
antlaşmalar imzalamıştır. Hâlbuki 1914’te Kafkaslarda yapılan sayımda; 
12 milyonluk nüfusun 7 milyonu güneyde, 5 milyonu da Kuzey Kafkasya 
da oturuyordu. Güney Kafkasya’da Gürcüler 1.610.000, Ermeniler 
1.645.000, Azeriler de 3.000.000 idi. Ayrıca Güney Kafkasya’da 400.000, 
Kuzey Kafkasya’da ise 4 milyona yakın Rus yaşıyordu35. 

Bu bağlamda, Kafkasya’daki Türk/Müslüman, Ermeni ve Gürcü ça-
tışmasında İngilizler Ermenilerin, Almanlar ise Gürcülerin açıkça hamili-
ğini üstlenmiştir. Ayrıca Bolşevik Rusların da Ermenilerle birlikte hare-
ket etmesiyle istikrarsızlık ortamı iyice artmış ve bu ortamda Ermeni te-
rörü hız kazanmıştır. 

Azerbaycan’ın Kafkas Harekâtı Öncesindeki Siyasi ve Askeri Durumu 

19 yüzyıl sonu 20 yüzyıl başlarında Azerbaycan’ın eski ve güzel şehir-
lerinden biri olan Bakü, Kafkasların en büyük sanayi merkezi haline gel-
                                                           
33 Rüştü Türker (E) Yarbay, Birinci Dünya Harbi’nde Bakü Yollarında 5’inci Kafkas Tümeni, 
Yayına Hazırlayan Ahmet Tetik, Mehmet Korkmaz, Gnkur. ATASE Yay., Ankara 2006, s. 22, 
“(E) Kurmay Yarbay Rüştü Türker, 5’inci Kafkas Tümen Kurmay Başkanı olarak Kafkas Ha-
rekâtına katılarak anılarını yazmış değerli subaylardan biridir.”; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 37. 
34 Mahmut Boğuşlu, a.g.e., s. 159-161. 
35 Mahmut Boğuşlu, a.g.e., s. 159-161. 
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miştir. Bakü petrolleri tüm dünyanın, özellikle Rusya’nın dikkatini çek-
mekte idi. Bu yüzden Bolşevik İhtilali gerçekleştirildikten hemen sonra 
Lenin, Bakü’yü Kafkasya Bolşeviklerinin odağına dönüştürmeye karar 
vermiş ve bununla ilgili olarak 18 Aralık 1917’de Stepan Şaumyan’ı Kaf-
kasya Fevkalade Komiserliğine tayin etmişti36. Aynı zamanda Türkiye’yi 
de yakından ilgilendiren bir beyanname yayınlayarak, Türkiye Ermenis-
tan’ı olarak kabul ettirmeye çalıştıkları bölgedeki Ermeni halkının istik-
lâlini temin hususunda yardımcı olunacağını ilan etmişti. Lenin, bu be-
yanname ile Doğu Anadolu ve Kafkasya’da nasıl bir politika takip edile-
ceğini alenîleştirmiş olduğu için Türkiye’nin karşı tedbirler alması gerek-
mekteydi37. Bu politikaya karşı aynı dönem içinde Kafkasya Müslüman 
halkı arasında yoğun bir işbirliği ve fikir teatisi sürecinin başladığı da 
görülmektedir. 15-20 Nisan 1917’de Bakü’de Kafkasya Müslümanlarının 
geleceğini belirlemek amacı ile bir kurultay yapılmıştır38. 

Şaumyan kısa süre içerisinde başkanlık ettiği askeri devrim komitesi 
ile birlikte karargâhını Tiflis’ten Bakü’ye taşımıştır. Şaumyan süratle 
Kafkas cephesinden terhis edilmiş veya kaçmış Rus askerlerinin silahını 
da alarak, Bakü’deki Ermenileri silahlandırmış, Taşnak-Bolşevik işbirliği 
neticesinde, şehirde silahlı bir kuvvet tesis ederek kontrolü ele geçiril-
miştir. 

Kafkasya Müslümanlarının bağımsızlık taleplerinin giderek artması 
üzerine, Stephan Şaumyan, 31 Mart 1918’de Bakü’de 14 bin Müslü-
man’ın katliamı ile neticelenen büyük bir tedhiş eylemi gerçekleştirecek-
ti. Azerbaycan tarihine “Mart Kırgını” olarak geçen bu hadise, Kafkasya 
Müslümanlarının kendi başlarına bağımsızlıklarını kazanmalarının 
mümkün olmadığını göstermiştir39. Erivan’da da 211 Türk köyü Antra-
nik’in teşkil ettiği çeteler tarafından tahrip edilmiş ve buralarda yaşayan 
100 bin Türk katledilmiş ve 300 bini de göç etmek zorunda kalmıştır40. 
                                                           
36 ATASE Arşivi, BHH. Koll. K. 3823, D. 22, F. 7-2 aktaran, Nasır Yüceer, a.g.e., s. 45. 
37 Selma Yel, “a.g.m.”, s. 565. 
38 Selma Yel, “a.g.m.”, s. 564; Mehmet Emin Resulzade, “Çağdaş Azerbaycan Tarihi”, Türk 
Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 54, İstanbul 1991, s. 29-33. 
39 “Bakü karadan, denizden ve havadan bombardıman edilmişti. Camiler, okullar, matbaa ve 
tiyatrolar, kütüphaneler ateşe verilmişti.” Selma Yel, “a.g.m.”, s. 566; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 
63. 
40 Ohannes isimli Ermeni subayının hatıralarında anlattığı bir diğer Türk katliamına şöyle-
dir; “Aleksandropol civarında Alayım ile konuşlanmıştık, Türk topraklarına geçmeye çalışan 
bir Türk kafilesinin ata arabalarının gıcırtılar çıkararak ve arabalarını üstüne tepeleme eşya-
lar kayıp eğilerek karlı yolda vadiye doğru ilerliyorlardı. Çocuklar öküz sürülerini güdüyor, tiz 
Türk haykırışları sopalarla dürtükleyerek öküzleri yolda tutmaya çalışıyorlardı. Arabalarda 
yüzlerini Türk usulü peçelerle örtmüş kadınlar kucaklarında küçük çocuklarını taşıyorlardı. 
Arabalara yüklenmiş eşya yığınları arasında battaniyelere sarınmışlar, rüzgar ve soğuktan 
korunacak şekilde kendilerine yer edinmişlerdi. 

Vadideki yolun bir noktasına yolu kapatan bir engel yerleştirilmişti. En öndeki araba grubu 
bu engele varınca durdu. Kayalar arasına saklanmış olan Taşnak silahşorları ve çapulcular 
ateşe başladılar. Kadın ve çocuklar arabalardan atlayıp, çığlıklar içinde birbirine karıştılar. 
Kaçıyor ve ümitsiz bir şekilde sığınacak yer arıyorlardı. Katliam tamamlanmamıştı. Ateş açıl-
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Ekonomik durumları oldukça kötü olan ve halk üzerinde Bolşevikle-
rin yürüttüğü, halklara özgürlük propagandalarının etkisi, Çarlık döne-
minde dini ve milli duyguların zayıflatılmış olması, toplumu yönlendire-
bilecek aydınların ve liderlerin yok denecek kadar az olması nedeniyle, 
işgalci güçlere karşı Türk/İslam topluluklarının örgütlenme gücü yeter-
siz kalmıştır. Kafkasya’daki tüm Hıristiyanlara askerlik hizmeti yaptırıl-
dığı halde Azerbaycan ve Kafkasya’nın diğer bölgelerinde yaşayan Türk/ 
İslam toplulukları askerlik hizmeti dışında tutularak, silahlı mücadele ve 
ordu kurma fırsatı daha baştan yok edilmiştir. Gürcüler ve Ermeniler 
ise, Rus ordusu ve devlet kademelerinde görev yapmış oldukları için or-
du ve devlet teşkilatı tanziminde daha tecrübeli hareket etmişlerdir. 
Türk/İslam toplulukları özellikle bu tarz görevlerden uzak tutulmuş ol-
dukları için acil yardıma ihtiyaç duymaktaydılar. Her zaman olduğu gibi 
yine tek yardım makamı Türkiye idi41. Her şeye rağmen Azerbaycan’da 
oluşturulmaya çalışılan, Nizami Birliklerin asker, silah ve mühimmat ih-
tiyacı, dağılmakta olan Rus ordusundaki Türklerden karşılanmaya çalı-
şılsa da, teşkil edilen birlikler Bolşevik, Rus-Ermeni Birleşik Kuvveti kar-
şısında çok yetersiz kalmıştır. 

18 Mart 1918 Bakü katliamından sonra Azerbaycan’ın her yerinde te-
rörü giderek artıran Ermenilere karşı halkı korunmasız olan Azerbaycan 
Hükümeti, 4 Haziran 1918’de imzalanan Dostluk ve Askeri İşbirliği An-
laşmasına42 dayanarak Milli Şura Reisi Mehmet Emin Resulzade vasıta-
sıyla, Osmanlı Devleti’nden askeri yardım talep etmiştir43. 

Dağıstan’da Kafkas Harekâtı Öncesindeki Siyasi ve Askeri Durumu 

Azerbaycan Türkleri gibi Kuzey Kafkasya’da yaşayan Çeçen, Osetin, 
Kumuk, Balkar ve Karaçay gibi Müslüman/Türk topluluklarının duru-
mu da iyi değildi. Onlar için asıl tehlike, Bolşevik hareketiydi ve Bolşe-
                                                                                                                                        
masını ve Türklerin canhıraş çığlıklarını işten kışladaki Ermeni askerleri olay yerine koştular 
ve ancak birkaç Türk’ü kurtararak katilleri oradan uzaklaştırdılar. Aynı gün Aleksandropol’un 
terk edilmiş olan Türk bölgesi de talan edilip yerle bir olacak şekilde tahrip edildi.” Leonard 
Ramsden Hartıll, Bir Ermeni’nin Anılarında Azerbaycan 1918-1922, Kastaş Yay., İstanbul 
1990, s. 110-111; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 48. 
41 Selma Yel, “a.g.m.”, s. 564. 
42 Bu antlaşma için bakınız; Cemil Hasanlı, Azerbaycan Tarihi, Ankara 1998; Antlaşmanın 
maddeleri şunlardı; 

1. Azerbaycan ile Türkiye arasında daimî bir dostluk ve barış olacaktı,  
2. Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan arasındaki sınırlar belirlenmişti. Bu du-

rumda Türkiye ve Azerbaycan arasında geniş bir sınır komşuluğu tesis edilmiş oluyordu.  
3. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasındaki ihtilaflı sınır konusu çözümlenecek ve 

Türkiye’ye bildirilecekti.  
4. En önemli madde olup, Azerbaycan huzur ve istikrarını, güvenliğini temin edebilmek için 

ihtiyaç duyması halinde Türkiye’den askeri yardım talebinde bulunabilecekti.  
5. Sınırları içindeki silahlı çetelerin bertaraf edilmesi sorumluluğu Azerbaycan’a aitti.  
Selma Yel, “a.g.m.”, s. 568. 

43 Selma Yel, “a.g.m.”, s. 567; Nizamettin Onk, “Türk Ordusu Azerbaycan’da”, Türk Dünyası 
Tarih Dergisi, Sayı 84, İstanbul 1993, s. 48-49. 
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vikler Dağıstan’ı tamamen ellerine geçirmek üzereydiler. Ayrıca halk üze-
rinde etkinliği fazla olan Dini Gruplar arasındaki nüfuz mücadelesi de iç 
istikrarı olumsuz yönde etkilemekteydi. 

Gerekli komuta heyeti silah ve cephaneden yoksun, yer yer milis 
gruplar teşkil edilmiş olmasına rağmen, bunların Dağıstan’ı Bolşeviklere 
karşı koruma ihtimali yoktu. Dağıstan bu ağır şartlar altında 8 Haziran 
1918’de, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında im-
zalanan Dostluk ve Askeri İş Birliği Anlaşmasına dayanarak, daha sonra 
Devlet Başkanı olacak Abdülmecit Çermoyef başkanlığındaki bir heyet 
vasıtasıyla Osmanlı Devleti’nden yardım istenmiştir44. 

Türk Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı 

İttihat ve Terakki Partisinin önemli hedeflerinden biri de “Pantürkist” 
idealler doğrultusunda Kafkasya ile birleşmekti. Aynı zamanda Ermeni 
zulmünü de önleyecek uygun fırsat Bolşevik ihtilalı ile ortaya çıktı. Ekim 
1917’de Kafkas Türklerinden bir heyet 6’ncı Ordu’nun bulunduğu Mu-
sul’a giderken, başka bir heyette İstanbul’a gitti45. 6’ncı Ordu Komutanı 
Halil Paşa Kafkasya’daki durumu yerinde görmek için üç subayını gelen 
heyet ile Kafkasya’ya gönderdi ve bu gelişmeleri Enver Paşa’ya rapor etti. 
Enver Paşa’yı Kafkas Harekâtına cesaretlendiren başka bir olayda, Rus-
lara esir düşmüş bir Avusturyalı yarbayın, önce 6’ncı Ordu Komutanı 
Halil Paşa’ya, daha sonra da Enver Paşa’ya Kafkasya’daki durumun mü-
dahaleye müsait olduğu bilgisini vermesiydi46. Bunlarla birlikte Güney 
Kafkasya sınırına varan Türk ordusu için, 4 Haziran 1918’de Ermenis-
tan, Gürcistan ve Azerbaycan ile yapılan anlaşmalarda, doğuya doğru 
ilerlemeyi sınırlayacak hiçbir madde bulunmuyordu. Kaldı ki Ermeni, 
Rus ve Kazak zulmü altında inleyen Dağıstan ve Azerbaycan halkı, Os-
manlı Devleti’nden yardım istiyordu47.  

Kafkas harekâtını zorunlu kılan diğer neden de, 18 Mart 1918’de Er-
meni ve Rusların Bakü’de binlerce Türkü katletmesi ve katliamların gi-
derek genişlemesiydi. 

Azerbaycan ve Dağıstan’daki siyasi ve askeri duruma değindikten 
sonra Kafkas harekâtı öncesi, Birinci Dünya Savaşı’nın son aylarında 
Osmanlı Devleti’nin durumu ve hangi şartlar altında bu harekâta karar 
verildiğini kısaca özetlersek; 
                                                           
44 “Bu dönemde Azerbaycan’ın Nuha, Zaktali gibi kuzey kısımlarında ve Dağıstan’da esaret-
ten kurtulan Türk subay ve erleri tarafından milis teşkilatları kurulmaya çalışılıyordu.” ATASE 
Arşivi, BDH. Koll. K. 3823, D. 22, F. 7-2 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 48-52. 
45 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 553; Nasır Yü-
ceer, a.g.e., s. 41. 
46 ATASE Arşivi, BDH. Koll. K. 1, D. 1, F. 1-18 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 82; “Şark Or-
dular Grubu; 3, 6 ve 9’uncu Ordulardan oluşmakla, esas güç unsuru 3’üncü Ordu idi.”; Birinci 
Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 553. 
47 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 42-43. 
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- Her ne kadar Rus ordusunda Bolşevik İhtilali’nin yarattığı gevşeklik 
nedeniyle, Kafkas cephesinde başarı elde edilmişse de, Irak ve Suriye 
cephelerinde peş peşe bozgunlar yaşanmıştır. İngilizler Suriye’nin tama-
mı ile Musul’a kadar olan toprakları ele geçirmiştir. Verilen ağır kayıplar 
nedeniyle cephelerde kuvvet dengesi mukayese edilmeyecek şekilde Os-
manlı Devleti aleyhine dönüşmüştür.  

Bulgaristan’ın da savaştan çekilmesiyle Alman yardımının durması 
Osmanlı ordusunu ve ekonomisini çökertmiştir. Ülkenin genç nüfusu-
nun silah altında olması ve büyük bir bölümünün de zayi olması nede-
niyle üretim durmuştur48. 

- İstanbul dahil ülke genelinde kıtlık baş göstermiş, salgın hastalıklar 
başlamıştır49. İşte askeri, ekonomik ve siyasi alanda durum böyle iken, 
Osmanlı Devleti bir an bile tereddüt etmeden, Bolşevik, Rus ve Ermeni 
zulmü altında kıvranan ve kendisinden yardım bekleyen kardeş Azerbay-
can ve Dağıstan Türk/İslam topluluklarının imdadına yetişmiştir. 

Kafkas Harekâtına hazırlanan Enver Paşa, 29 Haziran 1918’de Şark 
Orduları Grup Komutanlığı’ndan istifa eden Vehip Paşa’nın yerine amca-
sı 6’ncı Ordu Komutanı Halil Paşa’yı50 atadı51. Azerbaycan’da kurulması 
düşünülen Kafkas İslam Ordusu Komutanlığına da rütbesini Yarbaylık-
tan Tümgeneralliğe çıkarılan kardeşi 29 yaşındaki Nuri Paşa’yı52 getire-
rek tasarısını hızla hayata geçirdi53. 
                                                           
48 Yaşar Ertürk, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Ordu’nun Lojistik Desteği, Gnkur. Basımevi, An-
kara 2009, s. 26. 
49 Yaşar Ertürk, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Ordu’nun Lojistik Desteği, Gnkur. Basımevi, An-
kara 2009, s. 22. 
50 “Korgeneral Halil (Kut) (1902-P.20): 1882 yılında İstanbul’da doğmuştur. Hafız Kâmil 
Bey’in oğlu, Enver Paşa’nın amcasıdır. Fatih Taşmektep, Beşiktaş Abbasağa ve Hamidiye ma-
halle mekteplerinden sonra, Beşiktaş Askerî Ortaokulu ve Kuleli Askerî Lisesini bitirmiştir. 13 
Mart 1899 tarihinde girdiği Harp Okulu’ndan 1902’de mezun olduktan sonra Harp Akademisi-
ne devam etmiş ve 11 Ocak 1905’te mümtaz (kurmaylıkları onanmayarak mümtaz kalanlar) 
yüzbaşı olarak mezun olmuş, 28 Mart 1911’de kurmay olmuştur. Çeşitli askerî görevlerde bu-
lunmuş, 1911-1912 Osmanlı-İtalya, 1912-1913 Balkan, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşlarına 
katılmıştır. 16 Mart 1916 tarihinde vekâleten atandığı 6’ncı Ordu Komutanlığına 27 Nisan 
1916’da asaleten, 30 Haziran 1918’den itibaren de Şark Orduları Grubu Komutanlığına atan-
mıştır. 18 Şubat 1920’de ordudan uzaklaştırılmış, 14 Temmuz 1923’te kendi isteği üzerine 
emekli olmuştur. 20 Ağustos 1957 tarihinde vefat etmiş, İstanbul Yanya Efendi Mezarlığına 
defnedilmiştir.” Zekeriya Türkmen-Alev Keskin-Fatma İlhan, “Birinci Dünya Savaşı’nda Irak 
Cephesi’nde Kutü’l Ammare Zaferi”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı: 393, Temmuz 2007, Niza-
mettin Onk, “a.g.m.”, s. 53-54. 
51 ATASE Arşivi, BDH. Koll. K. 3823, D. 22, F. 7 aktaran, Nasır Yüceer, a.g.e., s. 41; “Şark 
Ordular Grubu; 3, 6 ve 9’uncu Ordulardan oluşmakla, esas güç unsuru 3’üncü Ordu idi.”; Bi-
rinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 540-553. 
52 “1889 yılında İstanbul’da doğan Nuri Paşa, Enver Paşa’nın ana bir baba ayrı üvey karde-
şidir. 1909 yılında Harp Okulunu, 1911 yılında Harp Akademisini bitiren Nuri Paşa çeşitli bir-
liklerde görev yapmış; 1918 yılında yarbay olmuştur. Nuri Paşa, 1’inci Dünya Savaşı’nda Ku-
zey Afrika cephesinde görev almış ve üstün başarılar göstermiştir. Genç yaşına rağmen alınan 
bu başarılar Enver Paşa tarafından Kafkas İslam Ordusu Komutanlığı görevine seçilmesinde 
etkili olmuştur. Teşkil edilecek ordu komutanlığına önce Kazım Karabekir Paşa’nın adı geçmiş-
se de, sonuçta Nuri Paşa yarbay rütbesinden tümgeneral rütbesine yükseltilerek Kafkas İslam 
Ordusu Komutanlığına görevlendirilmiştir. Aynı zamanda yayınlanan bir fermanla Padişah 
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Bu arada başta Enver Paşa olmak üzere Osmanlı Hükümeti, Kuzey 
Kafkasya Cumhuriyeti’nin yardım talebine olumlu cevap vermiş ve Kaf-
kas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, 25 Mayıs 1918’de Gence’ye gel-
miştir. Nuri Paşa Gence’ye geldikten hemen sonra, Yarbay İsmail Hakkı 
Bey’i teşkilatlanma faaliyetleri kapsamında Kuzey Kafkasya Komutanı 
olarak Dağıstan’a göndermiş ve Kafkasya’da bulunduğu süre içerisinde 
Dağıstan’la da yakından ilgilenmiştir54. 

Enver Paşa ve ona inananların Kafkas harekâtının yapılmasında be-
lirlenen maksat ve hedefleri kısaca şöyledir: Azerbaycan Türklerinin; Er-
meni ve Rus zulmünden kurtarılarak emniyetlerinin sağlanması55, yeni 
kurulan Azerbaycan ve Dağıstan Cumhuriyetlerinin gerçek anlamda ba-
ğımsız olmasının sağlanması, Azerbaycan’ın bağımsızlığını devam ettire-
cek askeri ve idari teşkilatlanmanın oluşturulması, Kafkasya’daki Türk/ 
İslam topluluklarının birleştirilmesi ve Anadolu ile irtibatının sağlanma-
sı, Ermenilerin Azerbaycan topraklarındaki işgallerine son verilmesi, Ba-
kü petrollerinin sömürgeci güçlerin hegemonyasından kurtarılması ve 
Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’da kardeş topluluklar nezdindeki itibarının 
korunmasıdır56. 

Kafkas Harekât’ının İcra Edildiği Safhalar: 

1’inci safha: Teşkilatlanma ve Tertiplenme (25 Mayıs-16 Haziran 
1918) safhasıdır. Nuri Paşa aldığı görev doğrultusunda 25 Mayıs 1918’de 
Gence’ye gelerek Kafkas İslam Ordusu’nun teşkili çalışmalarına başla-
mıştır. Ayrıca teşkilatın çekirdeğini ve karargâhını oluşturmak üzere, 
Musul’daki 6’ncı Ordu’dan seçilmiş 149 subay ile 488 erbaş ve er, Ma-
yıs-Haziran 1918 aylarında Gence’ye gönderilmiştir57. 

Nuri Paşa Gence’de Kafkas İslam Ordusunu teşkil çalışmalarına baş-
ladığı zaman, daha önce kurulmuş olan bir Azerbaycan milli kolordusu 
mevcut idi, ancak bu kolordunun personel mevcudu çok yetersizdi. 
                                                                                                                                        
Yaveri ilan edilerek Kafkasya’da Osmanlı Padişahı’nın siyasetini temsil etme hakkı kazandı-
rılmıştır.” 
53 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 44. 
54 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 553; 
     www.azerbaycantürkleri.com/kafkas-islam-ordusu-13502.html 
55 “Enver Paşa’nın düşüncesi; Azerbaycan ve Dağıstan gibi kadim Türk illerini işgalcilerden 
kurtararak, hakiki sahiplerine verme düşüncesinden de hiçbir zaman vazgeçmediği bilinen bir 
gerçektir.” Nasır Yüceer, a.g.e., s. 30. 
56 Selam Yel, “a.g.m.”, s. 575-578; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 53-58; Birinci Dünya Harbinde 
Türk Harbi Kafkas Cephesi, s. 501-520; Nizamettin Onk, “a.g.m.”, s. 51-53. 
57 ATASE Arşivi, TAR. Koll, K. 1, D. 1, F. 1-121; BDH. Koll, K. 3823, D. 22, F. 7, 7-1; TAR. 
Koll, K. 1, F. 1-120 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 72; “Nuri Paşa, Azerbaycan’ın muhtelif 
bölgelerine mülki ve askeri işleri düzenlemek için birer subay göndermiş, böylece kaza ve na-
hiyelerdeki mevcut teşkilata çekidüzen verilerek memurların görev yapmaları sağlanmıştır. Bu 
çalışmalarla kısa zamanda asayiş temin edilmiş, Gence, Kazak, Zakatali, Nuha, Ağdam, Ak-
daş, Cebrail, Karabağ mıntıkalarıyla Zengezur’un doğu kısmını içine alan yerlerde mülki ve 
askeri otorite tesisi edilmiştir.” ATASE Arşivi, BDH. Koll, K. 3823, D. 22, F. 7-3 aktaran; Na-
sır Yüceer, a.g.e., s. 73. 
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250’si subay, 750’si erbaş ve er olmak üzere toplam 1.000 personelden 
oluşmuştu. Nuri Paşa tarafından, bu birliğin harbe hazırlık durumu de-
ğerlendirilerek, bu kuvvetle planlanan harekâtın kesinlikle başarılama-
yacağı tespiti yapılmıştır. Bunun üzerine, Kafkas İslam Ordusu’nun esa-
sını oluşturacak nizami birliklerin Osmanlı Ordusu’ndan temin edilmesi-
ni, Enver Paşa’dan ve 3’üncü Ordu Komutanlığı’ndan talep etmiştir58. 

Kafkas İslam Ordusu ilk kurulduğu zaman hiç nizami birliği yoktu. 
Nuri Paşa tarafından yapılan kuvvet talebi üzerine, 14 Haziran’da Gen-
ce’ye getirilen 3’üncü Orduya bağlı 5’inci Kafkas Tümeni (Komutanı: 
Mürsel Paşa) Bakü ile ilk nizami birlikler oluşturuldu59. Kafkas İslam 
Ordusu emrine girmek üzere Romanya’da savaşan çok iyi teçhiz edilmiş 
ve seçkin birlik ile personele sahip 15’inci Tümen ise (Komutanı: Süley-
man İzzet Bey), 11 Mayıs 1918’de aldığı emirle Romanya’dan yola çıka-
rak, Tuna Nehri ve Karadeniz yolu ile 28 Haziran’da Gümrü’ye vardı. Bi-
rinci Bakü taarruzu başarılı olmayınca 9 Eylül 1918’de Bakü cephesinde 
görevlendirildi60. Bu takviye neticesinde Kafkas İslam Ordusu’nun mev-
cudu 12.000’e ulaşmıştır61. Ayrıca iki piyade alayı da Kafkas İslam Or-
dusu’nu takviye için gönderilmiştir62. Enver Paşa Birinci Dünya Savaşı 
sonlarına gelinmesine rağmen, diğer cepheleri zayıflatmak pahasına Kaf-
kas cephesine büyük önem vermiş ve kuvvet ağırlığını bu cepheye kay-
dırmıştır. Nuri Paşa, bir taraftan Kafkas İslam Ordusu’nu güçlendirmeye 
çalışırken diğer taraftan da, Azerbaycan milli ordusunu kurmak için yo-
ğun gayret göstererek, önce yerel kuvvetlerden bir alay teşkil etmiş ve bu 
kuvvettin kolordu seviyesine çıkarılması ile ileride Azerbaycan ordusu-
nun temelini oluşturmasını amaçlamıştır. 

Azerbaycan topraklarında Bolşevik hâkimiyetini sağlamak ve Bakü 
şehri ile petrollerini korumak maksadıyla oluşturulan Bolşevik, Ermeni 
ve Rus birleşik kolordusunun; Türk Ordusu’nun Bakü taarruzları sıra-
sında 1.500 personelden oluşan İngiliz Tugayı ile takviye edilerek, 30 ta-
burluk teşkilatla 30 bine yakın askeri bir kuvvete yaklaşmıştır63. 

2’nci Safha: Bolşevik, Ermeni birleşik kuvvetleri ile temasın sağlan-
ması ve Gökçay Muharebeleri: 13 Haziran 1918’de karşılarında düzenli 
                                                           
58 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 72-74. 
59 Rüştü Türker (E) Yarbay, Birinci Dünya Harbi’nde Bakü Yollarında 5’inci Kafkas Tümeni, 
Yayına Hazırlayan: Ahmet Tetik-Mehmet Korkmaz, Gnkur. ATASE Yay., Ankara 2006, s. 27-
30. 
60 Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, Azerbaycan ve Dağıstan Muharebelerinde 15’inci Piyade 
Tümeni, Yayına Hazırlayan: Ahmet Tetik-Mehmet Korkmaz, Gnkur. ATASE Yay., Ankara 
2006, s. 4-33; “(E) Kurmay Yarbay Süleyman İzzet Yeğin, 15’inci Piyade Tümen’i Komutanı 
olarak bu harekâtta fiilen katılan ve anılarını kaleme alarak Türk tarihine önemli katkı sağla-
yan Kafkas İslam Ordusu’nun değerli komutanlardan biridir.” 
61 ATASE Arşivi, TAR. Koll, K. 1, D. 1, F. 1-120; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 74-77; Birinci Dünya 
Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 555-556. 
62 Rüştü Türker (E) Yarbay, a.g.e., s. 22; Mustafa Güryılmaz, a.g.e., s. 78. 
63 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 83. 
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bir kuvvet bulamayan Bolşevikler, Bakü-Gence genel mihverinde iki kol 
halinde ilerlemiş ve 17 Haziran 1918 itibariyle, güney kolu, Müsüslü İs-
tasyonuna, kuzey kolu ise Gökçay doğusuna ulaşmıştır. Bolşevik, Erme-
ni-Rus birleşik kuvvetleri ilerleme sırasında 50’den fazla köyü yakmış ve 
kaçamayan Türk ahaliyi öldürmüşlerdir. 

Birleşik kuvvetin, 17 Haziran’da Gökçay istikametinde ilerleyen birle-
şik kuvvetleri durdurmak maksadıyla, 10’uncu Kafkas Alayı’nın bir ta-
buru durumu aydınlatmak ve düşmanla temas sağlamak için yürüyüş 
halindeyken pusuya düşmüş ve 200 personelin üzerinde zayiat vermiş-
tir. Yardıma gelen birliğin başarılı olmaması üzerine, 10’uncu Alay eski 
mevzilerine çekilmiştir64. 17 Haziran muharebelerinde Ermeniler, esir et-
tikleri Türk askerlerini parçalayarak hunharca katletmişlerdir65. 

Nuri Paşa’nın, çok üstün kuvvetlerinin ilerlemesini 5’inci Kafkas Tüme-
ni ile durdurmaya çalıştığı, Haziran ayının son günlerinde çok bunaldığı, 
Şark Orduları Grup Komutanlığına yazdığı raporlardan anlaşılmaktadır66. 

Kafkas İslam Ordusu Komutanlığı, Ermenilere karşı 28 Haziran’da 
karşı taarruzu başlatma kararı almış, ancak Ermeniler, Türk birliğinin 
taarruz hazırlığını öğrenmiş ve üç taburla ileri hatta bulunan 10’uncu 
Kafkas Alayı’na 28 Haziran sabahı kuzeyden yeni bir taarruz başlatmış-
tır. Ancak tümen ihtiyat birliklerinin 29 Haziran’da muharebeye girmesi 
ile birleşik kuvvetlerin taarruzu bertaraf edilmiştir. Cephede kontrolü ele 
geçiren Türk birliklerinin başarılı takip harekâtı sonucunda Birleşik 
Kuvvetler Aksu batısına çekilmiş ve 30 Haziran tarihinden itibaren Türk 
Kuvvetleri cephede kontrolü ele geçirmiş ve Gökçay bölgesi tamamen Er-
menilerden temizlenmiştir67. 

Gökçay bölgesindeki muharebeler devam ettiği sırada Ermeniler, Kür Neh-
ri mansabından gemilerle Salyan’a taarruza geçmiş, fakat bölgeye sevk edilen 
Türk birliğinin başarılı karşı taarruzu ile büyük kayıp vermiş ve geriye çekil-
miştir68. Mevcudu sadece 5.800 olan 5’inci Kafkas Tümeni geniş bir bölgedeki 
Birleşik Kuvvetleri durdurmaya ve her yere yetişmeye gayret etmiştir. 

3’üncü safha: Aksu, Kürdemir ve Şamahı Muharebeleri (5-28 Tem-
muz 1918): Gökçay muharebelerinde yenilgiye uğrayan Bolşevik ve Er-
meni kuvvetleri, Türk birliklerinin takibi altında geri çekilerek Kürdemir-
Aksu hattında yeniden savunma tesis etmeye çalışmış ve 5 Temmuz 
                                                           
64 ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3823, D. 22, F. 7-4; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kaf-
kas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 558; Rüştü Türker (E) Yarbay, a.g.e., s. 44-47. 
65 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 84. 
66 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 86. 
67 ATASE Arşivi, BAF Koll, K. 1141, D. 582, F. 1-3; ATASE Arşivi, BAF Koll, K. 1141, D. 22, 
F. 7-5; ATASE Arşivi, BAF Koll, K. 3826, D. 37, 46, 46-1 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 87; 
Rüştü Türker (E) Yarbay, a.g.e., s. 58-74. 
68 ATASE Arşivi, BAF Koll, K. 1141, D. 582, F. 1-3, 1-4, “Salyan Muharebesi’nde Türk Müf-
rezesinden 12 şehit olmuş, 17 er ise yaralanmış, karşı kuvvetten ise 32 kişi ölü olmak üzere 
toplam 600 zayiat verilmiştir.” Nasır Yüceer, a.g.e., s. 88; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 
Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 565. 
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1918’de taarruza geçen Türk birlikleri, yoğun muharebelerden sonra 6 
Temmuz’da Aksu’yu, 13 Temmuz’da Kürdemir’i kurtarmışlardır. Aksu ve 
Kürdemir muharebelerinde, bir sahra topu, bir cephane arabası, 15 nak-
liye arabası ve bir hastane çadırı ile birlikte tıbbi malzeme ele geçirilmiş-
tir. Kafkas İslam Ordusu’nun bu başarısı, 7 Temmuz’da Sultan Vahded-
din gönderdiği bir mesajda övülmüştür69. 

Kürdemir’in ele geçirilmesinden sonra Kafkas İslam Ordusu birlikleri 
güney ve batı istikametinde ilerleyerek Bakü’ye 80-90 km. kadar yaklaş-
mıştı. Almanların, Osmanlı Devletine harekâtın durdurulması konusun-
da baskılarını arttırması üzerine, Almanlara karşı, Bakü harekâtını Os-
manlı ordusunun yaptığını gizlemek için birlikler kuzey ve güney grubu 
olarak ikiye ayrılmış ve bu grupların meydana getirdiği Bakü taarruz 
kuvvetine de Şark Cephesi Komutanlığı adı verilerek, komutanlığına da 
Mürsel Paşa getirilmiştir70. Bakü’de ise, Ermeni birlikleri dışında 3.000 
kadar Bolşevik kuvveti ve İran kuzeyinde bulunan Kazak Albay Biçera-
kov kuvvetlerinin Bakü savunmasına katılması ihtimal dahilindeydi. Bu 
nedenle Bakü yolu üzerinde kritik mevkii olan Şamah’ın derhal ele geçi-
rilmesi gerekiyordu71. 

19 Temmuz 1918’de Şamah’ı ele geçirmek ve Birleşik Kuvvetleri bu 
bölgede kuşatarak imha etmek maksadıyla kuzey grubu ile Şamah isti-
kametinde taarruza geçilmiştir. 19-20 Temmuz muharebelerinde Şamah 
ele geçirilmiş ve Birleşik Kuvvetler, Türk kuvvetlerinin takibi altında Ba-
kü istikametinde çekilmiş, Türk kuvvetleri 28 Temmuz günü kuzeyde 
Cengi Posta, güneyde Pirsacat İstasyonu doğusuna ulaşmıştır72. 

Almanlar, Bakü harekâtının durdurulması yönünde Osmanlı Devleti’-
ne yaptığı baskı sonuç vermeyince Rusya ile Osmanlı Devleti aleyhine bir 
anlaşma imzalamıştır. Bunun sonucunda Bakü-Tiflis demiryolu Osmanlı 
sevkiyatına kapatılmış, ayrıca Almanlar tarafından Ermeni kuvvetlerine 
bir savaş uçağı desteği de sağlamıştır. Bundan anlaşılan Almanların yıl-
larca en sadık müttefiki olan Osmanlı Devleti’ni petrol uğruna satmış ve 
Osmanlı ordusunun ilerlemesini durdurmak için de elinden gelen her 
şeyi denemekten çekinmemiştir. Bu harekâtta Almanların baskısı ve de-
miryolunu kapatması nedeniyle ulaşım sistemi ve ikmalde meydana ge-
len önemli aksamalar, Kars-Karakilise-Delican-Kazak demiryolu hattının 
kullanılması ile telafi edilmeye çalışılmıştır73. Enver Paşa ve Halil Paşa, 
                                                           
69 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 564-558; ATA-
SE Arşivi, BDH Koll, K. 3838, D. 5, F. 23 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 91; Rüştü Türker 
(E) Yarbay, a.g.e., s. 80-91. 
70 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 569. 
71 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 92. 
72 ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3819, D. 6, F. 5 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 93; Birinci 
Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 569-573; Rüştü Türker 
(E) Yarbay, a.g.e., s. 102-116. 
73 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 86. 
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kişiye özel kaydıyla Nuri Paşa’ya gönderdikleri gizli emirlerde; taarruzun 
sürdürülmesi ve Bakü zaptının gecikmemesi yönünde sık sık uyarı yapı-
yorlardı. Almanların baskısına aldırış edilmeden, 23 Temmuz’a gelindi-
ğinde Türk birlikleri Bakü’ye 70 km. kadar yaklaşmış bulunuyordu74. 

1918 yılı Mayıs sonlarında Dağıstan’da ise milis kuvvetler meydana 
getirmek için teşkilatlanmaya başlanmış ve bu amaçla bir piyade ve bir 
süvari tümeni teşkil edilmişti. Bu teşkilata Şark Ordular Grup Komutan-
lığından; 74 subay, 577 astsubay ve erden kurulu “Teşkilat Taburu” ve-
rilerek, Tümen Komutanları da Rus esaretinden kurtulan Türk Albaylar-
dan seçilmiştir. Dağıtanda kısa sürede milis teşkilatı kuran Türk heyeti, 
Ağustos başında Dağıstan’ın güneydoğusundaki Kuba ve Haçmaz bölge-
lerinde Bolşeviklerle yapılan çarpışmalarda başarı sağladı. Bu başarıyla 
Bakü ile Derbent, dolayısıyla Dağıstan ile Ermenistan arasındaki demir-
yolu hattı kesilerek, bu bölgedeki Bolşevik propagandası etkisi ile Erme-
ni ve Bolşevik kuvvetlerine gidecek yardım kesilmiş oldu75. 

4’üncü Safha: Bakü Taarruzları ve Bakü’nün Kurtarılması: Taarruz 
öncesi Bakü’de, Milli Ermeni teşkilatı ile Bolşevik Şamunyan Hükümeti 
arasında anlaşmazlık çıkmış, Milli Ermeniler Bolşeviklerden ayrılarak 
Türklerle barış yapmaya niyetlenmişlerdir76. Bakü’de hâkimiyeti ele alan 
Milli Ermeniler, İran’da bulunan İngiliz kuvvetlerinden Bakü savunması 
için yardım talebinde bulunmuş ve yapılan davet Bakü petrollerinden 
pay almak isteyen İngilizler tarafından kabul edilmiştir. İngilizlerden 
destek bulan Ermeniler, savaşa devam etme kararı alarak Bakü’de sa-
vunma düzenini geliştirmeye girişmişlerdi. 

Bu gelişmelerle birlikte Türk ordusu, Kuzey ve Güney grubu olarak 
iki koldan taarruza geçen Türk ordusu, bir an önce Bakü’de yaşayan ve 
çok büyük baskılar içerisindeki Azerbaycan Türklerini emniyete almak 
istiyordu. 30 Temmuz 1918 sabahı Bakü ileri mevzilerine taarruza baş-
layan Kuzey Grubu kuvvetleri karşısında tutunamayan Ermeniler, 31 
Temmuzda Bibiheybet-Bileceri demiryolunun doğusundaki hâkim arazi 
kesimi olan Kurtkapısı Dağı yamaçlarındaki tahkimli mevzilere çekilmiş-
lerdir77. Bu muharebelerde ele geçirilen esirler arasında İngiliz subay ve 
erlerine rastlanılması ile İngilizlerin de Bakü’de Ermenilere destek verdi-
ği anlaşılmıştır78. 

1 Ağustos 1918’de taarruzlarını devam ettiren Türk Kuvvetleri artık 
Bakü’ye 2 km. mesafeye bulunan Salhane ve Kışla sırtlarıyla Hacıhasan 
Köyü de ele geçirdi79. Bakü çevresinde cereyan eden bu çetin muharebe-
                                                           
74 ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3823, D. 22, F. 76 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 93. 
75 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 107-108. 
76 ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3819, D. 6, F. 37-1, 45 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 100. 
77 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 574. 
78 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 100. 
79 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 576-577. 
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lere Bolşevik, İngiliz ve Ermeni birleşik kuvvetlerinin hava ve deniz un-
surları da iştirak etmiş, buna karşın Türk birliklerinin taarruz hızı, cep-
hane sıkıntısından kaynaklanan yetersiz ateş desteği nedeniyle yavaşla-
mış ve Bakü’nün ele geçirilmesi an meselesi iken 04 Ağustos 1918’de 
Türk taarruzları durmuştur80. 

Tekrar şiddetli topçu ateş desteği ile 05 Ağustos 1918 sabahı başlayan 
Şark Cephesi Grubu’nun taarruzu karşısında tutunamayan Ermeniler pa-
nik içerisinde geriye çekilmişlerdir. Türk ordusu 05 Ağustos muharebesinde 
kahramanca çarpışmış, ancak cephane sıkıntısının had safhaya ulaşması 
nedeniyle yeteri kadar ateş desteği alamayınca düşmanın yoğun hava ve 
topçu desteği karşısında ağır zayiat vermiş ve taarruzları durmuştur. 

Savunmaya geçen Türk birlikleri Ermenilerin karşı taarruzu ile Ey-
bat-Balacari demiryolunun batısındaki eski mevzilerine çekilmiştir81. 
Türk taarruzun başarısız olmasının nedenlerinden biri de, dağınık bölge-
lerde yaşayan Türkleri, Ermeni katliamından korumak için Güney Gru-
bu’nun birçok birliğinin cepheye sevk edilememesidir. 

Kafkas İslam Ordusu’nun Birinci Bakü taarruzunun başarısızlığa uğ-
ramasından sonra yeterli ateş desteği olmadan ve mevcut kuvvetler tak-
viye edilmeden yapılacak bir taarruzun daha kötü sonuçlar doğurabile-
ceği değerlendirilmiştir. Kuzey ve Güney Grupları birliklerinin derlenip 
toparlanması 6 Ağustos sabahına kadar sürmüş ve 6 Ağustos sabahı 
başlayan Bolşevik, Ermeni ve İngiliz birleşik kuvvetlerinin taarruzu dur-
durulmuştur. 06 Ağustos-25 Ağustos arasındaki süre mevcut durumu 
muhafaza, ikmal, kuvvet takviyesi ve taarruz hazırlıkları ile geçirilmiştir. 
Nuri Paşa, Bakü’nün alınabilmesi için 3’üncü Ordu’ya gönderdiği rapor-
da; “iyi eğitimli 5.000 asker, düşmanın denizden savaş gemileriyle açtığı 
ateşi durdurmak dört ağır topçu bataryası, hava saldırılarına karşı bir 
uçak filosu, muhtelif çapta 28.000 topçu mermisi, 1.500 sandık tüfek mer-
misi, telefon ve kablo, sağlık malzemesi ve 20 araca acilen ihtiyacının ol-
duğunu” bildirmiştir82. Birinci Bakü taarruzundan sonra Ermenilerin ta-
lebi üzerine İngilizler, 1.500 kişilik 39’uncu İngiliz Tugayı ile bir topçu 
bataryasını İran’dan Bakü’ye göndermişlerdir. Gelir gelmez Ermenilerle 
birlikte harekâta katılan İngiliz birlikleri, Ermenilere silah, araç ve mal-
zeme desteği yanında teşkilatlanma desteği de sağlamışlardır83. 
                                                           
80 Rüştü Türker (E) Yarbay, a.g.e., s. 120-133; ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3819, D. 6, F. 45 
aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 102. 
81 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 580; Nasır Yü-
ceer, a.g.e., s. 104-105; “5 Ağustos cereyan eden muharebelerde Ermeni, Bolşevik ve İngiliz 
Kuvvetleri ölü ve yaralı olarak; 2.000 zayiat vermiş, Kafkas İslam Ordusu’nun zayiatı ise, 9’u 
şehit, 19 yaralı subay, 139’u şehit, 444 er yaralanmıştır.” ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3819, 
D. 6, F. 61-1 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 102. 
82 ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3819, D. 6, F. 69-2 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 102. 
83 ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3819, D. 6, F. 69-2; ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3819, D. 6, F. 
54 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 109. 
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İkinci Bakü taarruzu ve Bakü’nün kurtarılması (14-15 Eylül 
1918); İkinci Bakü taarruzuna hazırlanan Türk kuvvetleri, ilerleme yön-
lerinde önem arz eden Yanardağ ve Binegadi mıntıkalarına 26 Ağustos’ta 
yaptıkları taarruz, başarıyla sonuçlanmış ve Bakü’nün istikametindeki 
önemli bir engel aşılmıştır84. 

Kafkas İslam Ordusu’nun, Birinci Bakü Taarruzu başarısızlığından 
sonra cephane ikmali yapmış ve Romanya Cephesi’nden getirilen 15’inci 
Tümen ile takviye edilmiştir85. Taarruz öncesinde Şark Cephesi Komu-
tanlığı ve buna bağlı Kuzey Grup Komutanlığı lağvedilerek, cephedeki 
bütün birlikler harekâtı bizzat yönetecek olan “Kafkas İslam Ordusu Ko-
mutanlığı”na bağlanmıştır. 5’inci Kafkas Tümeni’ne Mürsel Paşa, 15’inci 
Piyade Tümeni’ne Süleyman İzzet Bey, Güney Grubu birliklerine ise Al-
bay Cemil Cahit Bey komuta edecekti. Yarbay Halim Pertev Bey’de, Gü-
ney Grubu içinde bulunan ve Azerbaycan milislerinden meydana gelen 
dört Alay’a komuta edecekti86. 

Kafkas İslam Ordusu daha hazırlıklı olarak 14 Eylül gecesi saat 
02.00’de asıl taarruz 5’inci Kafkas Tümeni bölgesinde olacak şekilde ileri 
harekâta başlamıştır87. Yapılan aldatma planı ile asıl taarruz bölgesi 
hakkında düşman yanıltılmış ve iki Alayın gece yaptığı sızma ile düşma-
nın ilk mevzileri zayiat verilmeden ele geçirilmiştir88. 

Kafkas İslam Ordusu’nun, Azerbaycan milislerinin de büyük desteği 
ile cephenin her yerinde hızlı gelişen taarruzları karşısında düşman kuv-
vetleri panik içerisinde Bakü içlerine doğru çekilmiştir. Türk kuvvetleri, 
15 Eylül günü taarruza devamla Bakü’ye girmişler ve saat 15:00’e kadar 
devam eden harekât sonunda Bakü’yü savunan Ermeni, Rus ve İngilizler 
tamamen kırılmış ve Bakü’yü kontrol altına almıştır89. 
                                                           
84 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 112; “Yanardağ ve Binegadi mıntıkalarında cereyan eden muhare-
belerde; 3 subay ve 23 er şehit, 72 askerde yaralanmıştır. Karşı kuvvetlerde ise, 1 İngiliz su-
bayı ile çoğu İngiliz 155 er ölmüş, 3 Rus ve 2 İngiliz Subay esir edilmiş, 14 makineli tüfek, 100 
adet top mermisi ve 70 sandık tüfek mermisi ele geçirilmiştir.” 
85 “15’inci Tümen; 191 subay, 5541 er mevcudu ile 9 Eylül 1918’de Bakü cephesine ulaştı.” 
ATASE Arşivi, TAR Koll, K. 1, D. 1, F. 1-114 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 114; Birinci 
Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 584-585; Rüştü Türker 
(E) Yarbay, a.g.e., s. 175-186. 
86 ATASE Arşivi, BDH Koll, K. 3821, D. 15, F. 65-4 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 114; 
Rüştü Türker (E) Yarbay, a.g.e., s. 185-194; Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, Azerbaycan ve 
Dağıstan Muharebelerinde 15’inci Piyade Tümeni, Yayına Hazırlayan: Ahmet Tetik-Mehmet 
Korkmaz, Gnkur. Gnkur. ATASE Yay., Ankara 2006, s. 38-47. 
87 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 587-588; “Yaklaşık 
8.000 Türk askeri ile 7.000 Azeri Türk milisinden meydana gelen bir kuvvet oluşturulmuştu.” 
88 Rüştü Türker (E) Yarbay, a.g.e., s. 195-196; Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, Azerbay-
can ve Dağıstan Muharebelerinde 15’inci Piyade Tümeni, Yayına Hazırlayan: Ahmet Tetik-
Mehmet Korkmaz, Gnkur. ATASE Yay., Ankara 2006, s. 40-41. 
89 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 589-593; Na-
sır Yüceer, a.g.e., s. 119-121; Rüştü Türker (E) Yarbay, a.g.e., s. 196-201; Süleyman İzzet 
Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 47-52; Sabah Gazetesi (22 Eylül 1918), s. 1; “Bakü’nün zaptı ha-
berini İstanbul’da neşredilen gazetelerin hemen hepsi manşetten duyurdu. Bunlardan biri 
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14 ve 15 Eylül günlerinde binlerce sivil, asker ve İngilizlerin de içinde 
bulunduğu çok sayıda gemi, Bakü limanından ayrılmıştır. Ermeniler Ba-
kü’yü terk ederken birçok petrol kuyusunu da ateşe vermişlerdir. Erme-
ni temsilcilerinin şehri teslim etmek için ateşkes çağrıları üzerine, heyet-
ler arasında teslim şartları kararlaştırılmış ve Türk birlikleri şehirdeki 
asayişi sağladıktan sonra 16 Eylül 1918’de önce Kafkas ordusu karargâ-
hı, birkaç gün sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümet Merkezi geçi-
ci olarak bulunduğu Gence’den Bakü’ye nakledilmiştir90. 

Bakü’nün alınması üzerine Enver Paşa’nın Şark Ordusu Grup Komu-
tanı Halil Paşa’ya gönderdiği mesajda; “Büyük Turan İmparatorluğu’nun 
Hazar kenarındaki zengin bir konak yeri olan Bakü şehrinin zaptı haberi-
ni büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılarım. Türk ve İslam tarihi sizin bu 
büyük hizmetinizi unutmayacaktır. Gazilerimizin gözlerinden öper, şehitle-
rimize Fatihalar ithaf ederim.”91 Tarih gerçekten Türk askerinin Azerbay-
can harekâtını unutmamış ve unutmamaya da devam edecektir. 

5’inci Safha: Karabağ Harekâtı (23 Eylül-8 Kasım 1918): Türk ordu-
su, Bakü kuşatması ve asker miktarının yetersizliği nedeniyle Karabağ’a 
yönelik bir faaliyet geliştirilememişti. Kafkas İslam Ordusu Bakü’de dü-
zeni sağlamaya çalışırken Ermeniler de, Karabağ bölgesinde; Ağdam, As-
keran, Şuşa ve civarlarında artan bir şekilde katliamlarını sürdürüyor-
lardı. 14 Eylül 1918 gecesi bir Ermeni çetesi Agadi isimli iki Türk köyü-
ne, köylülerin gafletinden yararlanarak baskın düzenlemiş ve köylerde 
21 erkek, 10 kadın ve 6 çocuğu öldürmüş, diğer köylüler dağlara kaç-
mıştı. Karabağ Mıntıkası Komutanı İsmail Hakkı Bey, Kafkas İslam Or-
dusu Komutanı Nuri Paşa’dan Karabağ Harekâtına bir an önce başlama-
sını, aksi takdirde Ermenilerin bu havalideki Türklerin hepsini katlede-
ceğini bildirmişti92. 

Bu katliamlar nedeniyle Nuri Paşa, Karabağ Harekâtı için özünü 5’in-
ci Türk Kafkas Tümeninin 106’ncı ve 9’uncu Alaylarının oluşturduğu 
1’inci Azerbaycan Tümeni adıyla bir birlik tesis edilerek 23 Eylül’de Ağ-
dam’da toplanmasını istemişti. 7 Ekim’de toplanmasını tamamlayan 
1’inci Kafkas Tümeni, Mirkent-Akbulut hattına taarruza başlamış ve Er-
                                                                                                                                        
olan Sabah Gazetesi; “...Bakü evvelce yazdığımız veçhile 36 saatlik şiddetli bir muharebeyi 
müteakip zapt edilmiştir...” Resmi belgelerde “Kafkas İslâm Ordusu”; “Azerbaycan’daki ırk-
daşlarımız tabii başkentleri olan Bakü üzerine yürüyerek daha önce Bolşeviklerin eline geçmiş 
olan Bakü’yü istirdat etmişlerdir. Bizim Azeri kardeşlerimizin başarılarına sevinmemizin sebe-
bi; bu hükümete tesir ederek, fütuhatçı emeller beslemek değildir. Azerbaycan’daki vaziyetin 
bizi alakadar etmesinin sebebi ırkdaşlarımızın müstakil bir devlet tesis etmelerindendir”. Va-
kit Gazetesi (15 Ağustos 1918, s. 1; Yenigün Gazetesi; Azerbaycan kardeşlerimizin pay-ı tah-
tı olan Bakü’nün Türklerin eline geçmesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirtikten 
sonra, “Allah’a şükürler olsun ki bu mübarek günde milli emelimizin yerine gelmiş olduğunu 
öğrendik.” şeklinde haberi noktalamıştır. Yenigün Gazetesi (17 Eylül 1918), s. 1, 
    www.azerbaycantürkleri.com/kafkas-islam-ordusu-13502.html 
90 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 121; ATASE Arşivi, BDH Koll., K. 3820, D. 12, F. 23. 
91 ATASE Arşivi, BDH Koll., K. 3820, D. 12, F. 12 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 128. 
92 ATASE Arşivi, BDH Koll., K. 3822, D. 18, F. 76 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 128. 
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meni çetelerini güney ve güneydoğu yönüne çekilmeye zorlamıştır. De-
vam eden harekât karşısında Askeren Boğazı’nı savunan Ermeniler boz-
gun halinde çekildiler. Askeren Boğazı ve Suşa’nın alınmasından sonra, 
Kerus istikametinde taarruza devam edilmiş ve 14 Ekim-8 Kasım tarihle-
ri arasında Karabağ Ermeni çetelerinden temizlenmiş ve Türk kuvvetleri 
bölgeyi, Azerbaycanlı general Yusufof ve emrindeki birliğe devrederek Ka-
rabağ’dan çekilmiştir93. 

6’ıncı Safha: Dağıstan Harekâtı (8 Ekim-8 Kasım 1918): Dağıstan, 
Bolşeviklerin, kendi içindeki dini grupların mücadelesi ile Rus Çar yanlı-
sı Albay Biçerakov’unda önemli bölgeleri işgali ile büyük sıkıntı içindey-
di. Bölgede halkı birleştirmek ve Bolşeviklerle mücadele etmek için Ku-
zey Kafkas Komutanı sıfatıyla gönderilen Yarbay İsmail Hakkı Bey ve ya-
nındaki subayların gayreti ile bir başarı sağlanamayacağı anlaşılmış ve 
Türk askerine olan ihtiyaç zuhur etmiştir94. Kuzey Kafkas Komutanlığına 
Çerkez asıllı ve Kafkas tarihini iyi bilen ve konuda eser yazmış olan Yu-
suf İzzet Paşa atanmış, emrine 15’inci Tümen ile Dağıstan milisleri veril-
miştir95. 

Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan harekâtında Ermenilerle aynı 
safta savaşan Çar anlısı Rus Kazak Alayının İkinci Bakü taarruzu öncesi 
Bakü’yü terk ederek Dağıstan’a yönelmesi ve Dağıstan’ın en önemli şe-
hirleri olan Derbent ve Mahaçkale’yi işgal etmesi üzerine tekrarlanan 
yardım talebine istinaden, 01 Ekim 1918’de 15’inci Piyade Tümeniyle 
Dağıstan harekâtı başlatılmıştır96. 5 Ekim’de Derbent’in alınması için 
başlayan Türk taarruzu, ertesi gün sonuçlanmış ve şehir zapt edilmiş-
tir97. Çekilen kuvvetlerini toplayan Albay Biçerakov, Derbent 4-5 km. ku-
zeyinde savunma için düzen almış Türk ordusuna karşı, 7 ve 9 Ekim’de 
yaptığı taarruz püskürtülmüştür98. 13 Ekim’de tekrar taarruz eden Biçe-
rakov kuvvetleri geri atılmıştır. Bu arada Derbent’e; Cumhurbaşkanı Ab-
dülmecit Çermoyef99, Nuri ve Yusuf İzzet Paşalar ile Yarbay Süleyman İz-
                                                           
93 Nasır Yüceer, a.g.e., s. 131-137; ATASE Arşivi, BAF Koll., K. 1141, D. 582, F. 1-9. 
94 ATASE Arşivi, BDH Koll., K. 3822, D. 18, F. 14 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 140. 
95 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 596. 
96 Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 72-77. 
97 Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 77-83; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kaf-
kas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 598; ATASE Arşivi, TAR Koll., K. 1, D. 1, F. 105 akta-
ran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 144. 
98 Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 83-94. 
99 Abdülmecit Çermoyef, 1882 yılında Grozni’de doğdu. Babası Rus ordusunda generaldi. 
Kendisi de Rusya’daki askeri okullarda eğitiminden sonra, Rus ordusunda görev yaptı. 
1908’de ordudaki görevinden istifa ederek memleketine döndü ve petrol işleriyle uğraşmaya 
başladı. 1917’deki Rus İhtilali’nden sonra Kuzey Kafkasya’daki devletleşme ve bağımsızlık 
çalışmalarına katılarak, “Dağıstan Kavimleri Birliği” adıyla kurulan teşkilatın kurucuları 
arasında yer aldı. 11 Mayıs 1918’de ilan edilen Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin ilk Cum-
hurbaşkanı oldu. 8 Haziran 1918’de Osmanlı Devleti ile Dostluk ve İşbirliği Antlaşması im-
zalayan heyette yer aldı. Paris Barış Konferansı’na katılmak üzre 1919 baharında Fransa’ya 
gitti ve bir daha ülkesine dönmedi. 1937 yılında vefat etti. Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, 
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zet Bey’in katıldığı törenle, Kuzey Kafkas Cumhuriyeti Hükümeti’nin res-
men kurulduğu ilan edilmiştir100. Cumhurbaşkanı Abdülmecit Çermoyef, 
Albay Biçerakov’a bir ültimatom göndererek Dağıstan topraklarını terk 
etmesini istedi. İstek karşılıksız kalınca Türk ve Milis kuvvetler, İnceka-
le-Mahaçkale istikametinde ileri harekâta başladılar. 20 Ekim’de başla-
yan taarruzla üç günde Yeniboynak-Katıntav hattı ile Boynak İstasyonu, 
Yeniboynak Köyü ve Şera Dağı tamamen ele geçirildi101. Türk birlikleri, 4 
Kasım’a kadar devam eden küçük çaplı muharebelerle Mahaçkale’ye 
(Petrovsk) doğru hareket halindeydiler102. 

Mahaçkale’yi (Petrovsk) 4-5 bin kişilik kuvvetle işgal altında tutan Al-
bay Biçerakov’un Dağıstan’dan çıkarılması için, Tarki Dağı ve bu dağla 
Hazar Denizi arasına savunma hattı kuran ordusuna karşı 4 Kasım’da 
başlayan Türk taarruzu, 6 Kasım 1918’de sonuçlanmıştır. Bir ay boyun-
ca devam eden Dağıstan muharebeleri ile Dağıstan, Biçerakov kuvvetle-
rinin işgalinden kurtarılmış ve 15’inci Piyade Tümen’i ile Milli Kuvvetler 
8 Kasım’da, Mahaçkale’ye (Petrovsk) törenle girmişlerdir103. 

7’nci Safha: Osmanlı birliklerinin Kafkasya’yı tahliyesi (17 Kasım 
1918); 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nin 11 ve 15’in-
ci maddeleri104 gereği Türk ordusunun, Kafkasya’yı boşaltarak Brest-Li-
tovsk Antlaşması’ndaki sınırlara dönmesini gerekiyordu. Türk orduları 
tüm cephelerde olduğu gibi Kafkasya’yı da 17 Kasım 1918’de tahliye et-
meye başlamış ve Kafkas cephesindeki tahliye 20 Ocak 1919’da tamam-
lanmıştır105. Tahliye edilen yerler mütareke gereğince Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın galip devletlerinden İngiltere’ye teslim edilmiştir. İngilizler ayrıca 
                                                                                                                                        
a.g.e., s. 89; Rauf A. Hüseyinof, “Azerbaycan Tarihinin Kısa Özeti”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı 83, İstanbul 1993, s. 211-213, 220. 
100 Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 95. 
101 Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 121-135; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 
Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 603-612; ATASE Arşivi, TAR Koll., K. 1, D. 1, F. 103 
aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 150. 
102 Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 135-155. 
103 Süleyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 156-212; Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 
Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 612-618; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 152-156; “2 Kasım 
1918’de Tümen Komutanı Yarbay Süleyman İzzet Petrovsk yakın bir tepede muharebeyi idare 
ederken ayağından yaralamıştır.” 
104 Kemal Koçak, “Azerbaycan ve Karabağ Meselesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 103, 
İstanbul 1995, s. 48-51; 11. Madde: “İran’ın kuzeybatı bölgesindeki Osmanlı kuvvetlerinin 
derhal savaştan önceki sınır gerisine çekilmesi konusunda önceden verilen emir uygulanacak-
tır. Kafkasya ötesinde önceleri Osmanlı kuvvetleri tarafından bir bölümü boşaltılan yerlerin 
geri kalan bölümü de, İtilaf Devletleri tarafından durum yerinde incelenerek, istenirse boşaltı-
lacaktır.” 15. Madde: “Tüm demiryolları İtilaf Devletleri subaylarının denetimine verilecektir. 
Bu demiryollarına halen Osmanlı denetiminde bulunan Kafkas demiryolları dâhildir. İş bu 
Kafkas hatları serbest ve tam olarak İtilaf memurlarının idaresi altına verilecektir. Halkın ihti-
yacının karşılanması göz önünde tutulacaktır. Bu maddeye Batum’un işgali dâhildir. Osmanlı 
Hükümeti Batum’un işgaline karşı koymayacaktır.” Ali Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Müta-
rekeleri Tarihi, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yay., Ankara 1948, s. 69-72; Sabahattin Selek, 
Anadolu İhtilalı, 1. Cilt, Kastaş Yay., İstanbul 1967, s. 45-47. 
105 ATASE Arşivi, BDH Koll., K. 1, D. 1, F. 1-100 aktaran; Nasır Yüceer, a.g.e., s. 163; Sü-
leyman İzzet Yeğin (E) Yarbay, a.g.e., s. 234-250. 
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mütareke hükümlerine aykırı olmasına rağmen Kars, Ardahan ve Ba-
tum’un boşaltılarak buraların kendilerine teslim edilmesini istemiş ve 
Batum’u işgal etmişlerdir106. Başlangıçta Kafkas İslam Ordusu bu tahli-
ye emrine direnmişse de münferit bazı subayların dışında kuvvetlerin ta-
mamı tahliye edilmiştir. Ancak tahliye sırasında Azerbaycan halkı ile 
Türk kuvvetler arasında çok duygusal anlar yaşanmıştır. 

Beş ay içerisinde, kahramanlık destanları yazan Kafkas İslam Ordusu 
kaybı; şehit 1130, yaralı 1936, Milis Kuvvetler; şehit 44, yaralı 110’dur. 
Bolşevik, İngiliz ve Ermeni birleşik kuvvetinin bu harekât sırasında ver-
diği zayiat şöyledir; ölü 972, yaralı 3012’dir. 

Sonuç 

Türk ordusu 18 Eylül 1918’de Bakü’yü Bolşevik, Ermeni ve İngilizler-
den müteşekkil işgalci güçlerden kurtarmıştır. Bu zaferin bedeli, 1.200 
yakın Türk askerinin şahadetidir. Nuri Paşa ve silah arkadaşlarının Ba-
kü’nün kurtarıcısı oldukları açıktır. Tarih boyunca defalarca karşılıklı 
olarak gerçekleşmiş olan “Kardaş Kömeği” bu defa Türkiye’den Azerbay-
can’a uzanarak gerçekleşmiştir. 27 Nisan 1920 gecesi de Rus ordusunun 
ani saldırısı ile Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti sona ermiştir. Azer-
baycan Cumhuriyeti bağımsızlığını ancak 23 ay sürdürebilmiştir107. 

Bu harekâtın pratik sonuçlarını değerlendirdiğimizde; Osmanlı Devle-
ti; kendi yaşadığı birçok probleme rağmen Kafkasya harekâtı ile bölgede-
ki Türklerin emniyetini sağlayarak Ermeni katliamını önlemiş, Azerbay-
can ve Dağıstan Cumhuriyetlerinin gerçek anlamda bağımsızlığı sağlan-
mıştır. Bu harekâtta İngiliz ordusu prestij kaybetmiş, Türk ordusu Kaf-
kasya Türk halkının güven ve itimadını kazanmış, sağlanan bu güven 
ortamı günümüz Türkiye-Azerbaycan ve Kafkas Cumhuriyetleri ilişkileri-
ne olumlu katkı sağlamıştır. Kafkas İslam Ordusu’nun başarısı, Türk İs-
tiklal Savaşı’nda Türk ordusu ve halkı için moral ve motivasyon sağla-
mıştır. Son olarak, müttefikimiz Almanların, kendi menfaatleri için mu-
harebeler devam ederken düşmanla bile anlaşabileceği ortaya çıkmıştır. 

Kahraman Mehmetçiğin Azerbaycan’da bıraktığı izi, dönemin Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade şöyle ifade etmiştir. 
“Evet, Azerbaycan’ın her cihetinde şairin tasvir ettiği sarmaşıklı bir mezar 
bulursunuz ki kızlar, gelinler tarafından ziyaret haline getirilen bu mezar, 
kardeş imdadına koşan Türk mezarıdır.” Azerbaycan’ın büyük şairi Bah-
tiyar Vahapzade’nin bu topraklar için canını seve seve feda eden Türk 
şehitleri için Azerbaycan halkının duygularını en iyi şekilde anlatan Ten-
ha Mezar isimli şiir bu harekâta tercüman niteliğindedir. 
                                                           
106 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3.ncü Ordu Harekâtı, s. 632-638. 
107 www.azerbaycantürkleri.com/kafkas-islam-ordusu-13502.html; Nizamettin Onk, a.g.e., 
s. 45-49. 
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Yolun kenarında tenha bir mezar 
Üstünde ne adı soyadı var 
Yolcu arabayı durdur bu yerde 
Bir sor kimdir bu yatan tenha kabirde 

Kendi koruduğu hem can verdiği 
Yolun kenarına defnedildi o 
Uğruna canını kurban verdiği 
Tıprağı kendine vatan bildi o 

O, bir Türk askeri kahraman metin 
O öz kardeşinin yardımına geldi 
Kurşuna dizilen milletimizin 
Haklı savaşına yardıma geldi  

Yolcu arabanın bu yerde eğle 
O mezar önünde sen tanzim eyle 
Secde kıl dua et onun ruhuna 
Ayak bastığın yer borçludur ona 

Bu vesileyle tüm şehitlerimizi tekrar rahmet ve saygıyla anıyoruz. 
Ruhları şad olsun. 
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KARŞILAŞTIRMALI ÜRDÜN TÜRK HALK 
İNANÇLARI 

Dr. Yaşar KALAFAT 

Öz 

Yazıda Ürdün Türklerinin yaşam tarzları ile halk inançları incelen-

mekte ve yapılan inanç tespitleri genel Türk halk inançları ile karşılaştırıl-

maktadır. 

Anahtar kelimeler: Evlenme, Nazar, Ölüm. 

Abstract 

Comparative Jordanian Turkish Folklore 

The article studies and compares life style and folklore of Jordanian 

Turks with Turkish folklore. 

Key words: Marriage, Evil Eye, Death. 

Giriş 

Ürdün Türk halk inançları konusunda bir çalışma yapma fikrini ad-
resime gelen ve Ürdün’deki Türk varlığını anlatan bol resimli kısa bir ya-
zı oldu1. Bu haber yazısında bu konuda ayrıntılı bilgi alınabilecek Arapça 
gazete ve site adreslerine dair de bilgi vardı2. Ürdün’de yayınlanan Alha-
kika Gazetesi’nden alınan bu bilgiyle daha ziyade Ürdün Türklerinin 
ekonomik sorunları, günlük yaşam biçimleri, yaklaşan kışa hazırlıklı ol-
madıkları konut ve benzeri meseleleri ile ilgili idi. Türk çocuklarının sü-
rekli yer değişimi sonucu eğitim alamadıkları, ana dillerini unutmak zo-
runda kaldıkları anlatılıyordu. Buradan hareketle TİKA, TÜRKSOY ve 
                                                           
1 orhanyildiz74@yahoo.com 
2 http://www.facto.com/images/fact-image-3/I/bb/turconun/moin/index.htm 
   http:www.facjo/full News.ospx?id=12143> 

115



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

TÖMER’in imkânlarını araştırmaya başladık. Strateji merkezlerinin ilgili 
masaları ile görüşmeler yaptık3, bu görüşmelerimiz sürmektedir. Lübnan 
Türk halk inançları konusunda bilgi edinebileceğiz Ürdünlü kaynaklara 
ihtiyacımız vardı. Irak4 ve Suriye5 Türklerinin halk inançları ile ilgili az 
çok karşılaştırma çalışmamız olmuştu. Böylesi bir başlangıç ilgili kay-
naklara ulaşılmasını giderek kolaylaştıracaktı. Buradan hareketle halk 
inançları içerikli 100 civarında soru çıkardık. 

Ürdün’de 3-4 bin civarında Sünni inançlı Müslüman Türk yaşamak-
tadır. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra bu bölgeye 
gitmiş ve kırsal kesimden ziyade Amman, Maan, Kerka’do, İrbit gibi şehir 
merkezlerini yurt tutmuşlardır. Ürdün’de eğitim ve yayın dili tamamen 
Arapçadır. Arapçanın dışında bir dille yaygın iletişim gazete ve görsel ya-
yın yapılmaz. Okullarda eğitimi yapılan tek dil Arapçadır. Geçmişte Türk 
nüfus ana dillerini bilir aralarında konuşurlardı. Giderek yeni nesillerde 
Türkçe bilen kalmamıştır. Türkçe sadece yaşlı kuşak tarafından bilin-
mektedir6. 

Ürdün’de aile oluşturma yaşı erkekler için 28-30, bayanlar için ise 
22-25 yaşlarından sonra başlar. Damat adayında aranılan vasıfların ba-
şında ahlaklı, sözünün eri kişilikli olması ve bir ev sahibi olabilmesidir. 
Gelin adayının bir işi olması istenir. Bayan ekonomik olarak da eşine 
destek olması istenir. Ahlaklı olması istenir, önemsenir. Ürdün Türkle-
rinde çeyiz geleneği yoktur. Gelinde çeyiz aramak, gelinin çeyiz hazırla-
ması gibi uygulamalar yoktur. Yeni ailenin her türlü gereksinimini erkek 
tarafı karşılamak durumundadır7. 

Ürdün’de çok eşli olmaya kanunlar müsaittir, ancak aileler tek eşli-
dirler. Toplumun sosyal statüsü çok eşliliği ilkel bulurken ekonomik 
şartlar da çok evliliğin karşısında engeldir. Daha ziyade taraflar tanışa-
rak evlenirler, ailelerin aracılık yaptığı görücü yöntemi ile evlilik de olur. 
Kızların kocaya kaçmaları veya erkeklerin kız kaçırma yöntemi ile evlen-
meleri çok nadir görünür. Bu yöntemle evlenme şekli daha ziyade Ürdün 
Çerkezleri arasında görülür. Sözü kesilecek kızın muhakkak kanaati so-
rulur, onayı alınır. Beşik Kertme yöntemi ile evlilik kalmamıştır. Bu yön-
teme adaklama denir. Adaklanılarak evlenme gençlerin kendi aralarında 
söz kesme’leri ile olur8. 
                                                           
3 ORSAN, “Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Ortadoğu Stratejik Araştırma Vakfı”. 
4 Yaşar Kalafat, “Türkmeneli/Erbil ve Türkmen Halk Sufizmi”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Nisan 1997, Sayı: 107, sh. 9-61; “Türkmeneli Halk Kültüründen Bazı Kodlar”, Türk 
Yurdu, Ocak 2008, Sayı: 245, sh. 44-46. 
5 Yaşar Kalafat, “Suriye Türklerinde Bahar Bayramı”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, 
Ankara, 2004, sh. 363-369. 
6 Kaynak kişi: Gülhan Türk, Ürdünlü bir Türk, halen Gazi Üniversitesi’nde Türk Dili ve 
Edebiyatı doktora öğrencisi. 
7 a.g.e. 
8 a.g.k. 
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Türkler arasında çekirdek aile yapısı yaygındır. Çocuk sayısı da fazla 
değildir. Ürdün’de Türk aşireti yoktur. Aşiret hayatı daha ziyade Araplar 
arasında yaygındır. Evliliklerde kan davası pek görülmez. Esasen kan 
davası bu ülkede çok yaygın değildir. Kanlılar kan davalarından para 
alarak barışmak suretiyle vazgeçerler9. 

Berdel türü evlilik sık olmasa da Ürdün’de görülebilmektedir. Ölen 
ağabeyinin dul eşini bekâr erkek kardeşi daha ziyade yetin yeğenlerin 
sahipsiz kalmamaları için alır. Aynı uygulama baldızlar için de geçerlidir. 
Ablası ölen kız kardeş yeğenlerine sahip çıkmış olma adına dul eniştesi 
ile evlenebilir. Ürdün evlenme gelenekleri arasında, halk arasında takas, 
al değişik, deyiş-tokuş olarak bilinen ailelerin karşılıklı kızlarını gelin 
vermek suretiyle evlenme yöntemi de vardır. 

Metin: 

Ürdün halk inançlarında genç kızların kısmetinin açılması için türbe 
ziyareti yapıldığı pek sık görülmez. Ülkede fazla yoğun bir türbe yapılan-
ması da yoktur. Ayrıca kutsal ağaç, kutsal kaya, kutsal su gibi inançlar 
ve bunlarla ilgili uygulamalar da yoktur. Bununla birlikte türbe ve cami-
lerde Kilit Açma, Türbeye Kilit Bırakma gibi uygulamaların giderek taraf-
tarı azalsa da bir dönem yapıldığı bilinmektedir. Ürdün’de farklı ana dilli 
halkın bilhassa Türklerin ortak halk kültüründe gelin yeni evinin eşiğin-
den girerken kapıya hamur atılır. Bu uygulama gelinin kısmetli olması 
veya kısmetli olup olmadığının denenmesi işlemidir. Kapıya fırlatılan ha-
mur atıldığı yerde tutar ise, yapışır ise gelinin kısmetli olduğuna hükme-
dilir. Diğer tarafta ekmek bu bölgenin halk inançları kültüründe de kut-
saldır. Yere atılmaz10. Sarıkamış’ta bir dönem yaşamış olan Kuzey Kaf-
kas göçmenlerinde hanımlar yağ eritirken veya et kavururlarken bir tu-
tam yağ veya eti yukarı fırlatır, ocağın üstüne yapışmasını sağlarlardı. 
Bu ocak iyesi için yapılmış bir saçı idi11. Güney Azerbaycan Türklerinde 
ekmeğe bıçak vurulmaz, bereketi kaçar inancı vardır12. Ekmeğe bıçak 
dokundurmama inancına Uluğ Türkistan kırsalında da şahit olabiliyo-
ruz. Demirin bereketi kaçırabileceği inancı vardır. 

Ürdün Türk halk inançlarında “Her gelin yeni bir kısmetle gelir” inancı 
vardır. Gelin kısmetli veya kısmetsiz olabilir. Halk inançlarında “Kadın 
evin bereketidir” zihniyeti hâkimdir. Bu konuda “Kadın evin belasıdır hiç-
bir ev belasız kalmasın” denilerek ironi yapılır13. Bu tür anlatılar çok ke-
                                                           
9 a.g.k. 
10 a.g.k. 
11 Yaşar Kalafat, “Sarıkamış’ta Kafkas Halk İnançları”, Birleşik Kafkasya, Aralık-Ocak-Şu-
bat, 1998, Sayı: 13, s. 16-20. 
12 Kaynak kişi: Vali Gözatan, halen Almanya’da yaşayan Güney Azerbaycanlı yüksek tahsil-
li ve şair olan bir 45 yaşlarında şahsevenlerden bir Türk. 
13 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
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re yanlış anlaşılmış veya anlamı çarpıtılmıştır. Anadolu Türk kültür coğ-
rafyasındaki “eksik etek”, “kaşık düşmanı”, “küldöken”, “evin iyesi”, “ço-
cukların anası” gibi tanımlamalar kadını aşağılamak için değil, ateş kül-
tü, bereket inancı veya edep ile ilişkilidirler. Ayrıca Anadolu Türk kültür 
coğrafyasında her misafir kısmetini de birlikte getirir. Her yeni doğan be-
bek de kısmeti ile gelir inancı vardır. 

Uğurlu kimse, uğurlu ayak, uğurlu müşteri anlayışı hayatın her saf-
hasında görülür. Günün ilk saatlerinde uğurlu bir kimseyi görenin o gün 
işlerinin iyi gideceğine inanılır14. 

Bekaret, Ortadoğu’nun diğer ülkelerinde olduğu gibi Ürdün’de de bil-
hassa kırsal kesimde önemsenmektedir. Halk arasında zifaf gecesinin 
skandalla bittiğine dair anlatılar geçmişte kalmış olsa da bu anlatıların 
silik hatıraları devam etmektedir. Böyle gelinlerin saçlarının usturaya 
vurulduğu, merkebe ters bindirilip baba evine gönderildiği anlatılır15. 
Bununla ilgili anlatılar vardır. Merkebe ters binmek, Nasrettin Hoca fık-
rasında da geçtiği gibi bize göre ters motifinin mitolojik içeriği ile ilgili-
dir16. 

İffetin edebin önemine ve korunması gerektiğine inanmış olmak ile 
patolojik aşktan olgun aşk dönemine geçebilmiş olmak farklı şeylerdir. 

Ürdün Türk halk inançlarında tek sayılara farklı bir uğur veya kutsi-
yet yüklenir. Bu kültürde bu inançtan hareketle 1, 3, 5 gibi sayılar uğur-
lu sayılırlar17. Bu sayıların kutsiyet yüklendiği genel Türk halk inanç 
kültüründen bilinirken bunların teklik ile izah edilmesi bizim için yeni 
bir bulgu olmuştur. 

Ürdün Türk halk kültüründe muska inanç ve uygulamaları vardır. 
Bu kültürde muska hicap olarak bilinmektedir. Yeni evli gençlerin 
uyumları, mutlulukları, erkek evlat sahibi olmaları gibi hususlarda çift-
lerin yastığının altına hicap konur18. 

Ürdün Müslümanlarının tümü Sünnî mezheplerdendirler. Türkler ve 
Çerkezler Hanefî mezhepli iken Hanbelî ve Şafiî inançlı kesin daha ziya-
de Arap ve Kürtler arasındadırlar. Ürdün’de yaşamakta olan Türkler ke-
sinlikle Hıristiyan bir aileye kız verip almazlar, onlarla evlenmezler19. Sa-
                                                           
14 a.g.k. 
15 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri, Ankara, 1999. 
16 Bir Ortadoğu anlatısında geçmiş yaşına rağmen hiç çocuğu olmadığı halde çocuk sahibi 
olmak isteyen bir baba kalbî aşkla Allah’a yalvarırken, çocuğum olur ise onu kucağıma alıp, 
bir merkebe bindirip minareye çıkıp oradan sana hamt edeceğim, şeklinde bir adakta bulu-
nur. Allah kişiye bir erkek evlat verir. Ancak kişi bu zor neziri nasıl yerine getireceğini bir 
türlü bilemez. Sıkıntısını caminin hocasına açar. Hoca, hele şu Cuma namazını bir kılalım 
çaresini düşünürüz der. Hutbeden sonra hoca cemaate içinizde hiç âşık olmamış kimse var 
mı, diye sorar. Bütün cemaatin içinden bir tek çıkar ve “ben” der. Bütün üzerine hoca adak 
sahibine, işte aradığın binit çıktı der. 
17 a.g.k. 
18 a.g.k. 
19 a.g.k. 
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yıca azınlıkta olan az miktarlı halkların dini ve mezhebi çoğunluğun dini 
ve mezhebi ile aynı olunca, az sayılı halkların kimliklerini oluşturup ko-
rumaları daha zorlaşmaktadır. 

Ürdün’de kısmet açılma uygulamasında olduğu gibi bebeği olmayan 
veya erkek bebeği olmayan, yaşamayan anne adayları çok sık olmasa da 
falcıya ve hocaya giderler. Bu kültürde de yaşamayan erkek çocuklarının 
yaşamaları için onlara kız ismi konur, onun gerçekte bir erkek çocuk ol-
duğu etraftan bir süre saklanır. Bu kültürde cin, şeytan ve kem göz gibi 
zarar vereceğinden çekinilen güçlerin zararından korunmak için bohur/ 
buhur yakılır. Tuzun da nazardan koruduğuna inanılır. Üzerlik ve onunla 
ilgili inançlar yoktur. Alüminyum taşının nazarı çekip erittiğine inanılır. 
Düğün evlerini nazardan korumak için alüminyum taşı konulur. Bu kül-
türde eski ayakkabı nazarlık olarak kullanılır. Nazarlıkların içine eski 
ayakkabı da konur20. Tütsü yapılarak görünmeyen kötülerden korunma 
inanç ve uygulaması Türk kültür coğrafyasının genelinde çok yaygındır 
ve çok kere üzerlik koruyucu olarak kullanılır. Yörenin bitki örtüsü kul-
lanılacak bitkinin tayininde etkili olabilmektedir. Kıbrıs’ta tütsü için zey-
tin yaprağı kullanılmaktadır21. Keza tuzun da nazar ve benzeri zararlıla-
ra karşı koruyuculuğuna inanılır22. 

Ürdün halk kültüründe, “Üryanlık”23, “Başına Dönme”24, “Kesik 
Baş”25, “Taş Kesilme”26 inanç motifleri yoktur. Taş kesilme inancı pey-
gamberlerin hayat hikâyelerinde yer almasına rağmen, yaşayan Ortado-
ğu kültür coğrafyasının bir parçası olan Ürdün halk inançları kültürün-
de bu inanca pek rastlanılmamaktadır. Peygamberlerle ilgili anlatılarda, 
geriye dönmeme, geriye bakmama engellemesi, yasaklanmış olana bak-
mama şeklinde yer alan bir inançtır. Adeta yasak olan men edilmiş ola-
na, sır olana bakmama şeklinde izah edilebilir. Adeta kişioğlunun kutu-
nu yitirmesi, belki de lanetlenmesi şeklinde bir ceza biçimidir. Türk kül-
türlü halklarda taş kesilme daha ziyade arzu ederek, zaruret sonucu 
duaların kabulü ile bir kurtuluş şekli olarak gerçekleşir. Mevcut zulüm-
den kurtulmak veya daha büyük bir zulmüme duçar olmamak için taş 
                                                           
20 a.g.k. 
21 Yaşar Kalafat, “Karşılaştırmalı Kıbrıs Türk Halk İnançları”, Erciyes, Haziran 2004, Sayı: 
318, s. 19-20. 
22 Yaşar Kalafat, “Van Gölü Havzası Örnekleri İle Türk Kültürlü Halklarda Tuz İnancı”, V. 
Van Gölü Sempozyumu, Van, 2009. 
23 Yaşar Kalafat, “Bitlis-Bingöl Yöresi Gönül Erleri ve Üryanlık”, I. Bingöl Sempozyumu, 
Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi Yayınları, Bingöl, 2007, s. 165-171. 
24 Yaşar Kalafat, “Diyarbakır ve Çevresi Örnekleri İle Halk İnançlarında Tavaf/Dönme”, Os-
manlı’dan Cumhuriyete Diyarbakır, Editörler: Bahaeddin Yıldız-Kerstin Tomenendal, T.C. Di-
yarbakır Valiliği, Ankara 2008, s. 453-463. 
25 Yaşar Kalafat, “Siirt Yöresinde Yatırlar Etrafında Şekillenmiş Halk İnançları ve Kesik Baş 
Motifi”, Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008, s. 563-569. 
26 Saim Sakaoğlu, Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Ka-
talogu, Ankara, 1980. 
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kesilerek ölen kimsenin taş kesilen vücudu kutsiyet kazanır ve bu taş 
saygı toplar. Allah’a yaptığı vaadi tutmayan taş kesilmeler veya Allah’a 
isyan sonucu cezalandırılarak taş kesilen vücutlar kutsiyet kazanmak-
tan ziyade ibret abidesi olarak varlıklarını sürdürürler. 

Türk kültürlü halklardaki taş kesilme adeta insanat veya hayvanat 
donlarından çıkıp cemadat şeklinde varlığını sürdürme şeklinde devam 
eder. Adeta bu taş kesilme, taş kültü ile bütünleşir. Türk kültürlü halk-
larda cemadat, insanat, hayvanat ve nebatat arasında cereyan eden bu 
âlemler arasındaki ortak var olma biçimi, Arap halk kültüründe pek gö-
rülmemektedir. Muhtemelen bid’atla mücadele etme adına izleri silinmiş 
olabilir. Türk halk edebiyatında27 bu geçişin örneklerine çok sık rastla-
nır.  

Bu görünüm halk inançlarındaki Muhammedî İslam’dan evvelki kült-
lerin tasavvufî İslam’daki ortaklıkları şeklinde bir yansıma arz eder. 

Beğenilenin görünmeyen öldürücü güç tarafından tercih edildiği ve 
ondan korunabilmek için çirkin görünümün seçildiği inancı Türk kültür-
lü halklarda İslamiyet’ten sonra yaşamakta ve sözlü kültüre de yansı-
maktadır. Anadolu’da yaşlı ve ihtiyar kimseler “beni Ölüm Meleği de be-
ğenmez almaz neyim kalmış ki” demek suretiyle inançlardaki bu devam-
lılığı anlatmış olurlar. Ölüm Meleğinin yaptığı da nihayet alınan emri ye-
rine getirmesinden ibarettir. Bölgenin yaşayan halk inançlarına göre, 
duaların başında ve sonunda Peygambere salâvat getirilir ise dua kabul 
olunur. Böyle hallerde bir melek tahsis edilir. O melek salâvattan pey-
gamberi haberdar eder. Bu uygulama sair günler içindir. Cuma günleri 
ise bizzat kişioğlunun sesi ile dualar peygambere çıkarlar. 

Halk inançlarında adeta iyiliği temsil eden meleklerle kötülüğü temsil 
eden şeytan türü güçlerin arasında bir yarış vardır. Mesela “Dost sekiz 
düşman dokuz” denir. Bununla sürpriz olumsuzluklara karşı temkinli 
olunması uyarısı yapılmış olunur. Sarıkamış’ta Anadili farklılığına bakıl-
maksızın yaşayan bir halk inancında, kapı gece hanımlar tarafından ki-
litlenince “Hırsız sekiz biz dokuz, bismillah Allah’a emanet” denilerek ki-
litlenir. 

Ürdün Türk halk inançlarında bebeği olmayan genç hanım tabiata çı-
karılır onun yavru yapan hayvanlara, filiz veren bitkilere bakması sağla-
nır. Bu imrenme ve özenmenin merhameti celp edeceğine inanılır. Bebeği 
olması için nezir adayan anne adayı “Allah şifa verir ise bir ay adak oru-
cu tutacağım”, “kurban keseceğim”, “sadaka dağıtacağım” şeklinde adak-
ta bulunur. 
                                                           
27 “Kurt duysun, kuş duysun, dağ duysun, taş duysun sakın sen duyma” 
    “Dağlar ile yollar ağlar” “Adın desem iller ağlar”, “Ağzındaki diller ağlar” “beni saran kollar 
ağlar” “Bu zalim insanlara beni yar etmektense beni taş kes, dedi” “bir dilek diledin sen Al-
lah’tan, Duan kabul oldu, taş olan gelin”. 
    (Fikret Türkmen, Mete Taşlıova, Nail Tan, Aşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikaye-
leri, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2008, s. 374-386. 
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Güney Azerbaycan’ın Şahseven Türkleri adak ve diğer kurbanlarında 
muhakkak erkek hayvan keserler. Dişi hayvan mesela koyun inek kesil-
mesi inanç olarak men edilmiş haram kabul edilmiştir28. 

Merhameti celp etmek için yağmur dualarında da bazı uygulamalar 
yapılır. Halk ağlaşır. Körpe çocuklar kuzular ve buzağılar analarından 
ayrılırlar, bunların meleşmeleri sağlanır. Bu kültür bölgesinde “Çömçe 
Gelin” ve “Godi Godi” gelenekleri yoktur29. 

İran Türk kültür coğrafyasında geleneksel Türk dininin izlerine dair 
canlı örnek bulmak daha kolay olmaktadır. Ladini Sovyet coğrafyasında-
ki halk inancı tahribatı bazı örneklere bakılınca daha fazla olduğu söyle-
nebilmektedir. Bu coğrafyanın halk bilimcilerine göre börü anlamındaki 
kurt ile böcek anlamındaki kurtçuğun adaş oluşu kurt tabusunu yık-
mak içindir. Böyle kurttan çekinmenin ve kurtta şifa umum ona yükün-
menin önlenilmesi amaçlanmıştır. Dalağın İran Türkleri arasındaki diğer 
adı “kurt yemez”dir30. Güney Azerbaycan Türk halk inançları halk taba-
betinde/Türke çarelerde kurt çok geniş yer tutmaktadır31. 

Bu coğrafyada da doğacak bebeğin cinsiyetini tahminle ilgili bazı 
inançlar vardır. Anne adayının karnı dışa doğru çıkık ve sivri ise bebeğin 
erkek, yayvan ve basıl ise kız olacağına inanılır. Bir diğer tahmin şekli de 
aşerme ile ilgilidir. Bebeği erkek olacak annen ekşiye kız olacak annenin 
ise tatlıya aşereceğine inanılır. Bu bölgenin inanç kültüründe aşerme 
vahm olarak bilinir. Aş eren anne adayı neye aşeriyor ise isteği muhak-
kak yerine getirilmesi gerekir inancı vardır. Aş eren annenin isteği yerine 
getirilmezse karnının kaşınacağına ve aş erilen yiyeceğin çocuğun boy-
nuna şekil olarak çıkacağına inanılır32. Bebeğin cinsiyetinin tahmini ve 
aşerme ile ilgili Ürdün Türklerinde yaşayan inançlar Türk kültür dünya-
sının diğer kesimlerindekiler ile tamamen aynıdır33. 

Bu bölge halk inançlarında da “hak” anlayışı ile ilgili inançlar vardır. 
Nefis Hakkı, Göz Hakkı, Komşu Hakkı, Ana Hakkı gibi kavramlar geliş-
miştir34. Bunun için ilk mahsulden ilkin komşu tattırılır. Ere gidecek kı-
za damat tarafı Anadolu’da Süt Hakkı olarak bilinen Ana Hakkı’nı öder. 
                                                           
28 Kaynak kişi: Vali Gözatan. 
29 Yaşar Kalafat, “Türk Kültür Coğrafyasında Yağmur Duası”, Yağmur Duası Kitabı, Hazırla-
yan: M. Sabri Koz Kitabevi, İstanbul 2007, sh. 195-225. 
30 Kaynak kişi: Vali Gözatan. 
31 Yaşar Kalafat, “Türk Halk Tefekküründe Kurt 2”, Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı 
Halk İnançları, Berikan Yayınları, Ankara, 2009, s. 53-63. 
32 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
33 Yaşar Kalafat, “Sivas Yöresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Aşermek/Yeriklemek”, 
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2002, Sayı: 10, sh. 169-173. 
34 Yaşar Kalafat, “Bazı Kültür Kodları İtibariyle Rumeli-Anadolu Türkleri; Karşılaştırmalı 
Halk İnançlarında Haklaşmak-Helalleşmek”, Uluslararası Rumeli Türk Kültürü Sempozyumu; 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Ocak 2001, s. 34-36; İçel Kültürü, Temmuz 1998, Sayı: 
58, sh. 26-28; Erciyes, Mart 1999, Sayı: 255, sh. 9-11. 
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Kokusu alınan bir yiyeceği tattırmanın gerektiğine inanılır. Anne babaya 
başlık olarak verilen paraya “bedel” denir. Yetiştirilen bir kız çocuğu eği-
timi dâhil ona yapılan masraf oğlan evinden kuruş kuruş alınır. Araplar-
da kız evi tarafından hazırlanan bir çeyiz kültürü yoktur35. 

Ürdün Türk halk inançlarında Al Karısı inancı, ondan korunma ve 
ondan kurtulma gibi inançlar yoktur36. Biz Al Karısı inancının olmadığı 
bir Türk kültür coğrafyasına ilk defa rastlamaktayız37. Bu bulgu tekrar 
irdelenip teyidi yapılmalı ve doğrulanması halinde izahı üzerinde durula-
bilmelidir. Gerçi bu coğrafyada doğuma bağlı inançların büyük çoğunlu-
ğu modernleşmeğe bağlı olarak kayıp olup gitmiştir. 

Ürdün Türkleri düğünlerinde bayrak taşımazlar. Ancak Araplar Ür-
dün bayrağını taşırlar. Suriye’de bir dönem düğünlerde Osmanlı bayrağı 
taşınırken sonradan yönetimce yasaklanmıştır38. Anadolu Türk halk kül-
türünde “Bey bayrağı” ve “Gelin Bayrağı” inanç ve uygulamaları vardır39. 

Ürdün Türk düğünlerinde gelinin saçı saçılmaz, damat tarafından geli-
nin başına elma atma geleneği yoktur. Gelin yeni evinin eşiğinden girmeden 
evvel bazı uygulamalar yapılır. Besmele ile sağ ayağını atarak girmesi iste-
nir. 

Ürdün Türkmenleri halk inançlarında kötü rüya anlatılmaz, anlatıl-
mamalıdır. İyi rüya anneye babaya, yakınlara yaşlılara, güngörmüş kim-
selere anlatılır. Rüyayı dinleyen kimse “hayırlar olsun” der ve iyiye güzele 
yorumlar. Rüyada yılan görmek düşman, bazılarına göre de uzun ömür-
dür. Fare gören kimsenin dedikodusunun yapıldığına yorumlanır. Su be-
rekettir. Ak iyi, kara kötü, yeşil para olarak anlamlandırılır. Rüyada et 
sıkıntı olarak algılanır. El kaşınması da paranın geleceği şeklinde yorum-
lanır. Rüyada ölü görmek haber anlamına gelir. Birisinin öldüğü görmek 
o kişinin ömrünün uzadığı anlamına gelir. Ölmüş birisi tarafından bir 
yerlere götürülmek, götürülen kimsenin de öleceği anlamına gelir. Çınla-
yan kulağın çınlamasına da anlam verilir, sol kulağın çınlaması hayra 
yorumlanmaz. Düşen kirpikten hareketle niyet tutulur ve sağ mı sol mu 
diye sorulur, doğru tahmin edilmesi halinde niyetin gerçekleşeceğine 
inanılır40. 

Güney Azerbaycan Türklerinde eşini bıktıran hanımlar yılana benzeti-
lir. Ürdün Türklerinde de bilinen Şahseven Türklerine ait Kara Hetçe/ 
                                                           
35 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
36 a.g.k. 
37 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri, Ankara 1999, sh. 132-149. 
38 Kaynak kişi: Riyat Karaali. Bayır-Bucak Türkmenlerinden. Mimar, 30 yaşlarında. 
39 Müjgan Üçer, “Sivas Yöresinde Nazarlıklar ve Nazarla İlgili İnançlar”, V. Milletlerarası 
Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri IV, Ankara, 1967, s. 164-169; Yaşar Kalafat, Kodlar-
Kültler 1, Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı Halk İnançları 1, Berikan Yayınları, Anka-
ra, 2009, s. 175-197. 
40 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
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Hatice isimli bir hikâyede bununla ilgilidir41. Türk halk inançlarında ya-
şamakta olan yılanla ilgili anlatılar günümüzle mitolojik dönem arasında 
köprü kurabilecek düzeydedir42.  

Ağrı dağı yılanları ile Elagöz dağı yılanları arasında yaşanan savaşları 
anlatan efsane insanat ile hayvanat arasındaki ilişkileri göstermektedir. 
Bu anlatı da İran ve Anadolu Türk kültür coğrafyalarının bütünlüğünü 
gösterir türdendir. Bu anlatıda yılan krallığının devlet yönetimi, hukuk 
sistemi, silahlı kuvvetleri, güvenlik teşkilatı, yönetimin yetkileri ve yılan-
ların tebaalık hakları anlatılır.  

Bu düzende mağdur olmuş insanoğlu haklarını savunabilmekte-
dir43. 

Ürdün Türk halk inançlarına göre ölen kimsenin ruhu ayak parmak-
larından çıkar. Gözü açık ölen bir kimsenin ölemediği görmek istediği bi-
risinin olduğu şeklinde yorumlanır.  

Bu tür kimseler için doyamadı denir. Doyumsuz kimselerin göz ka-
paklarının üzerine toprak konur. Ölen kimsenin ruhunun ölen kimsenin 
gözleri ile takip edildiğine inanılır44. 

Türk kültürlü halklarda ayakla bağlantılı pabuç etrafında da bir hayli 
inanç oluşmuştur. Sağ ayağı atarak başlamak, ayağı uğurlu olmak, 
kurtta ve atta olduğu gibi ayak izine basmış olmak, ters ayaklı olmak, 
ölümü duyurmak için ölen şahsın ayakkabılarını kapının önüne uçları 
dışarı gelebilecek şekilde koymak, cinlerin ayaklarının ters olması, isten-
meyen misafirin ayakkabısına tuz veya kum koymak, ters dönen pabu-
                                                           
41 Hikayeye göre; eşi hanımından çok şikâyetçidir ve kurtulmanın yollarını arar. Onu kasa-
banın dışına su kuyularının bulunduğu yöreye götürür. Ona su çekmeleri için yardım etme-
sini söyler ve onu iterek çok derin olan kuyuya düşürür. Köyüne evine geldikten sonra eşim 
öldü mü diye merak eder. Ölmedi ise kuyuya taş atarak ölümünü kolaylaştırıp kurtuluşu-
mu garanti edeyim diye düşünür. Kuyunun başına gelince kuyu kovasını oynatır ve kovaya 
bir ağırlığın takıldığı hisseder. Sonra bunun çok tehlikeli bir yılan olduğunu fark eder ve 
onu tekrar kuyuya atmak ister. Bunun üzerine yılan yapma beni oraya atacaksan öldür be-
nim için daha iyi olur. Orada kerahetçe var, yılanlar dahil herkes oldan yaka silkiyor der. 
Sen beni serbest bırak sana dokunmayayım bir yolunu bulur padişahı korkuturum sen gelir 
onu kurtarır ödül alırsın der ve yılanla anlaşırlar. Ancak kahramanın yılandan bir defa yar-
dım isteme hakkı vardır. Bir süre padişahın tellalları, padişahın kızının boynuna bir yılanın 
sarıldığını, kızını kurtaracak olan kimseye kızını vereceğini kurtaramayan adayların da boy-
nunu vurduracağını duyurur. Bunu duyan hikâyenin kahramanı kurtarmaya aday olur. Yı-
lanı fırlatır atar ve saraya damat olur. Çok geçmeden yılan komşu ülkenin padişahının kızı-
nın boynuna sarılır ve sizin sarayın padişahına “aman damat bizim prensesi de kurtarsın” 
diye haber gelir. Yılanla olan pazarlığını hatırlayan damat yılanı görünce kendi sonunun ge-
leceğini bilmektedir. Ancak kayınpederi padişaha derdini anlatamamaktadır. Damat çaresiz 
kalınca korka korka komşu devletin sarayına gider. Ancak kapıyı tam açmaz, kapının aralı-
ğından “yardım istemeğe gelmedim, sana bir borcum var, Kerahetçe kuyudan çıkmış haberin 
olsun” demek için geldim der. Kerahatçenin kurtulduğunu duyan yılan ondan korunmak 
için akıp gider ve gözden kaybolur (Vali Gözatan). 
42 Refiye Şenemsan, “Şahmeran, Lokman Hakim ve Adana Efsaneleri”, Çukurova Üniversi-
tesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
43 İsmet Alpaslan, Ağrı Efsaneleri, Ağrı Kitapları Dizi, İzmir, 2010; Yaşar Kalafat, “Vatan–
İran-Turan Hattı ve Caferi Türklerde Halk İnançları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Haziran 1997, Sayı: 108, sh. 33-101. 
44 a.g.k. 
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cun uğursuzluk getireceğine inanmak ve “şeytana pabucunu ters giydir-
mek”, “Allah elden ayaktan düşürmesin” gibi deyimler bunlardandır45. 

Bu bölgenin Türk halk inançlarında “Kırklama” uygulaması yaşamak-
tadır. Doğumdan 40 gün sonra doğumun kırkıncı günü annenin ve be-
beğin Kırkı yapılır. Aile arasında ufak bir kutlama ile karo viya olarak bi-
linen tatlı yenilir46. 

Erkek çocuklarının sünnetleri çocuk doğar doğmaz yapılır. Sünnet 
düğünü, sünnet mevlidi, kirvelik gibi inanç ve uygulamalar yoktur47. 

Ürdün Hıristiyan halkta ilginç bir adak türü olarak Müslüman ibadet 
şekilleri adanır. Mesele bir anne dayı Hıristiyan “Bir çocuğum olsun adını 
Muhammed koyacağım” veya “Bir ay oruç tutacağım” şeklinde niyetlenip 
yerine getirebilir. Bu tür ibadet şekli ya zor olanı yapabilmeyi göze almak 
anlamındadır. Veyahut da, farklı bir dinin kuvvelerine bir saçı yapılmak 
istenilmiş olabilir. Anadolu’nun bazı kesimlerinde ayağını basmakta ge-
ciken Müslüman çocuklar, Hıristiyan mezarlığına götürülür orada bir 
gayri Müslüman mezarına bastırılarak şifa bulacağına inanılır. Ürdün 
Türk kültür coğrafyasında ayağını basmada ve konuşmada geciken ço-
cuklara “dil açma” yapılır. Bunun için inek veya koyun dili yedirilir ve 
okunmuş su içirilir48.  

Ürdün Türklerinde ay ve güneşle ilgili özel inanç uygulamalı işlemler 
yapılmaz. Ay ve güneş tutulunca dualar okunur. Yıldız kaydığı zaman bi-
risinin ruhunun gittiğine inanılır49. Bu inanç Türk kültürlü halklarda 
çok yaygındır50. 

Bu coğrafyada yenilenmek üzere çıkan ilk diş, güneşe atılır. Bu esna-
da “Ey güneş benim eşek dişimi al bana ceylan dişi ver” denir. İlk süt di-
şinin çıktığına şahit olan büyükler, çocuğa bir hediye alırlar51. Dişin gü-
neşe atılması inanç ve uygulaması bizim için yeni bir bilgi olmuştur. 
Türk kültür coğrafyasında bu uygulama daha ziyade baca, dama atıla-
rak yapılır ve fare dişi istenir52. 

Ürdün Türk halk kültüründe kadınlar tarak artığı saçlarını ulu orta 
atmazlar, bunlar toplanılır. Bazıları bu saçları yakarlar bazıları ise toplu 
halleriyle atarlar. Saçların korunma altına alınmasındaki amaç, burada-
ki inanca göre namahremden korumak içindir. Yabancı bir erkeğin bir 
                                                           
45 Yaşar Kalafat, “Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Ayak ve Ayakkabı İle İlgili İnançlar”, 
Türk Folkloru, Mart 1999, Sayı: 96, sh. 15-16. 
46 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
47 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
48 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
49 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
50 Yaşar Kalafat, Kodlar-Kültler 1, Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı Halk İnançları 1, 
Berikan Yayınları, Ankara, 2009, s. 95-123. 
51 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
52 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri, Ankara 1999, s. 141-149, 
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kadının saçını görmesinin uygun bulunmayacağı şeklinde bir izah yapıl-
maktadır. Saç kutsaldır, yabancı görmemelidir inancı vardır. Bölge inanç 
kültürünün derinliklerinde, “yaşlılarda ölümü beklenen kadınlarda saç 
kesilmez kadınlar uzun saçları ile gömülmek isterlerdi” şeklinde bir inanç 
vardır. Bu inanca göre “Allah beni böyle yarattı, Allah’ın huzuruna yara-
tıldığım gibi, O’nun beni yarattığı gibi çıkmalıyım” anlayışı hâkimdir53. Bu 
inancı hatırlatan inançlar Anadolu Türk halk kültüründe de izler bırak-
mıştır. Kuzey Türklerinde kişioğlunun kutunun saç diplerinde olduğu, 
çiğnenilmesi halinde kutun çiğnetilmesi anlamına geleceği için uygun 
görülmez54. 

Ürdün Türk halk kültüründe saç toyu, diş toyu, ilk adım toyu türün-
den toy yapılmaz. Hedik geleneği de yoktur. Çocuğa konulacak isimler 
geçmişteki ölmüş yakınların adlarından seçilir55. Sevinç uygulamaları 
olur, ancak ayrıca bir Ad Toyu yoktur56. 

Ürdün Türk halk kültüründe de gece tırnak kesilmesinin uygun ol-
madığı inancı giderek itibarını yitirmiş olsa da izler bırakmıştır. Bunun 
sünnet olduğu görüşünde olanlar da vardır. Gece tırnak kesmenin uğur-
suzluk getireceği inancı Ürdün’ün farklı ana dilli halklarının hepsinde az 
çok vardır57. 

Türk kültürlü halkların halk kültüründe geniş yer tutan ayna ile ilgili 
inançlar58 Ürdün Türklerinde de vardır. Sabah ezanından hemen sonra 
aynaya bakmak insanın gücünü azaltır inancı vardır. Suriye Türkmenle-
rinde gece aynaya bakan kimsenin garba/batıya gelin veya asker olarak 
gideceğine inanılır59. İran Türklerinde gözgüye/ayna bakmak suretiyle 
fal açıldığı veya kayıp eşyanın kimin tarafından çalındığının bulunabile-
ceği inancı vardır60.  

Sarıkamış’taki Kafkas göçmeni ana, ev dili Çerkezce olan halkın kül-
türünde aynaya bakılarak genç kızların kısmetleri tahmin edilebilir 
inancı vardı61. Ürdün Türklerinde kırık cam eşya bardak tabak ve bil-
                                                           
53 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
54 Yaşar Kalafat, “Balkan Türklerinden Örneklerle Halk İnançlarımızda Saç”, I. Uluslararası 
Balkan Türkleri Sempozyumu, 28-29 Eylül 2001, Prizren, Balkan Türkoloji Sempozyumu 
Bildirileri, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. N. Hafız, Prof. Dr. T. Hafız Baltam, Prizren 2006, 
sh. 308-314; Erciyes, Ocak 2002, Sayı: 301, sh. 15-16. 
55 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
56 Yaşar Kalafat, “Dedem Korkut Kültür Ellerinde Adlanma”, Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun 
Armağanı, Ağ Çağ, Ankara 2008, sh. 520-541. 
57 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
58 Yaşar Kalafat, “Halk İnançlarında Hususiyle Tahtacılarda Ayna”, 1. Akdeniz Yöresi Türk 
Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu (26-27 Kasım 1993, Antalya) An-
kara, 1995, sh. 75-107. 
59 Kaynak kişi: Riyat Karaali. 
60 Kaynak kişi: Vali Gözatan. 
61 Yaşar Kalafat, “Sarıkamış’ta Kafkas Halk İnançları”, Birleşik Kafkasya, Aralık-Ocak-Şu-
bat 1998, Sayı: 13, sh. 16-20; Yaşar Kalafat, “Anadolu Türk Halk Kültüründe Çerkezler”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ağustos 1997, Sayı: 104, sh. 9-29. 
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hassa ayna türü şeyler kullanılmaz atılır. Kullanılmasının doğru olmadı-
ğına inanılır62. 

Ürdün Türkleri halk inançlarına göre gece sudan geçilmez. Zaruret 
var ise muhakkak besmele çekilerek geçilmedir63. Su gece bağlantılı 
inançlar Türk kültürlü halklar arasında çok yaygındır. Muhtemelen bü-
yük ölçüde geleneksel Türk inancında gelmektedir. Gece eşikten dışarı 
bilhassa sıcak su dökülmez, gece akarsudan su almak isteyen kimse ka-
bını suya suyun akış istikametinde sokmalıdır. Gece içilecek suların ağzı 
kapatılır. Bu sulara çocukların gece sokulmaları istenilmez ve büyükler 
muhakkak besmele ile su almalıdırlar. 

“Hak” inancı Ürdün Türk halk inançlarında da yaşamaktadır64. “Nefis 
hakkı”, “komşu hakkı”, “ana hakkı” ve benzeri örneklerden bu inancın 
bu bölgede de yaşadığını görebiliyoruz. Anadolu Türk halk şiirindeki ru-
hu bedene şahit kılma inancı, sağ gözün sol gözde hakkı olduğu, olabile-
ceği inancından farklı bir şey değildir. Sağ gözün sol göze muhtaç olması 
istenilmez. Allah, Hak yarattıklarının ruhlarıyla irtibatlıdır. Bu hal yara-
tılmış olmanın yaratılmış olanını, kendisinde bulabilmesi olayıdır65. 

Aynanın sır bağlantısı da, onun kişiyi sırlara götürme özelliği ile izah 
edilebilir mi? Sır anlatımda gizli olduğu gibi yansımada da bir anlatım 
mıdır? 

Güney Azerbaycan Türklerinde geçmişte “Kurt başı gezdirme” inanç 
ve uygulaması vardı. Kurt başı gezdirilerek şifa dağıtılır, hastalar tedavi 
edilirlerdi. Bu uygulamanın bir hatırası olarak sözlü kültürde çok gezen 
sürekli dolaşan kimselere “kurt başı mı gezdiriyorsun?” denilir66. 

Ürdün halk kültüründe günlerle inanç olarak sadece Cuma günü ile 
ilgili inançlar vardır. Cuma günün kulu olduğu inancı Ürdün halkında 
da vardır. Cuma günü meleklerin yeryüzüne indiklerine inanılır. Zer-
düştlükle ve daha ziyade de Yezidilikle Tanrının dinlenme günü olduğu 
şeklinde irtibatlandırılan ve Anadolu’da izleri daha ziyade uğursuzlukla 
ilişkilendirilen ve sözlü kültürde yaşamakta olan Çarşamba ile ilgili 
inançlar yoktur. Keza Ortadoğu’nun ortak kültür kodlarından sayılabilen 
Hıdrellez etrafında gelişen inanç ve uygulamalar da Ürdün’de ve orada 
yaşamakta olan Türk halkın kültüründe yoktur67. 

Ürdün halk kültüründe Muharremlik inanç ve uygulamaları da adeta 
Sünnî İslam’ın formatına uyarlanmıştır. Ana dili farklılığına bakılmaksı-
                                                           
62 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
63 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
64 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
65 Yaşar Kalafat, “Bazı Kültür Kodları İtibariyle Rumeli-Anadolu Türkleri; Karşılaştırmalı 
Halk İnançlarında Haklaşmak-Helalleşmek”, Uluslararası Rumeli Türk Kültürü Sempozyumu; 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Ocak 2001, s. 34-36; İçel Kültürü, Temmuz 1998, Sayı: 
58, sh. 26-28; Erciyes, Mart 1999, Sayı: 255, s. 9-11. 
66 Kaynak kişi: Vali Gözatan. 
67 Kaynak kişi: Gülhan Türk. 
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zın Ürdün’de Muharrem ayında oruç tutma gibi bazı inanç içerikli uygu-
lamalar yapılır. Muharremlik kutlanır. Bazı aileler Muharrem ayının 8-9-
10. günleri ve bazı aileler de 10-12. günleri Muharremlik orucu tutarlar. 
Aşure muhakkak yapılır ve paylaşılır. Ancak Kerbela ve Meşet’e bu ay 
münasebeti ile ziyaret maksadıyla gidilmez, Âlem gezdirilmez, Sine Döv-
me uygulaması yapılmaz68. 

Sonuç 

Dil politikaları bölgenin ortak kültürünü, kültürel ayrışmaya uğrat-
mış Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun büyük bir bölgesinde, bu ayrışma da 
Türk dil izleri uzak geçmişin hatıraları arasına gömülmüştür. Bu gelişme 
zamanla bölgesel ortak kültürü çoğunluğun kültürü durumuna sokmuş-
tur. 

Kırsal kesimde tabanı olmayan büyük şehirlerde dağınık ve küçük ai-
le tipi ile temsil edilen ana dili Türkçe olan etnik anlamda Türk kültürlü-
lük Araplık patentinde genel kültürün kapsamında eriyip yok olmaya 
yüz tutmuştur. Bu gelişme, Türk kültürlü halklar tanımının bu bölgeler-
de Arap kültürlü halk ve Türk kültür coğrafyasını da Arap kültür coğraf-
yası haline sokmuştur. 

Halk kültürü; halk el sanatları, halk dansları, halk musikisi, halk 
tababeti, halk mutfağı gibi alanlarda, şehirleşme nispetinde az sayılı 
halkların kültürel kimlikleri aleyhinde bir gelişme seyri göstermiştir. 
Halk inançları, modernleşme ile kitabı İslam’la uygunlaşma arasında 
kaybolurken mistik folklor adına yaşanabilenler ise resmi politikanın 
çoğunluk istikametinde yönlendirmesi ile Arap kimliği taşır hale gel-
miştir. 

Ürdün Türkleri halk inançları ile doğal olarak ve yerel farklılıklar yan-
sıtsalar da Türk kültür coğrafyasının Ürdün’deki uzantısıdırlar ve Türk 
halk kültürü zenginliğinin bir parçasıdırlar. Ortadoğu Arap ve Türk kül-
tür coğrafyaları arasında geçiş köprüsü konumundadırlar.   

Kaynakçalar: 

Sözlü Kaynaklar: 

Kaynak Kişi: Gülhan Türk, Ürdünlü bir Türk, halen Gazi Üniversite-
si’nde Türk Dili ve Edebiyatı doktora öğrencisi. 

Kaynak Kişi: Vali Gözatan, halen Almanya’da yaşayan Güney Azer-
baycanlı yüksek tahsilli ve şair olan bir 45 yaşlarında Şahsevenlerden 
bir Türk. 

Kaynak Kişi: Riyat Karaali, Bayır-Bucak Türkmenlerinden Mimar, 30 
yaşlarında. 
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TÜRKİYE’DE GÖÇ VE BUNA BAĞLI OLARAK 
“GECEKONDU AĞALIĞI” OLGUSU 

Yrd. Doç. Dr. Samettin GÜNDÜZ* - Öğr. Gör. Yunus AYDIN** 

Öz 

Bu çalışmada 1950-1990 yılları arasında Türkiye’de yapılan nüfus 

sayım sonuçlarına bağlı olarak kırsal yaşamdan kentlere yönelik göçü, 

göçün sosyal tabakalaşmaya etkisi ve gecekondulaşmanın katmanlaş-

masıyla ortaya çıkan gecekondu ağalığı olgusu incelenmiştir. Türkiye’de 

iç göçün kırdan kentlere doğru hareketi yeni yerleşim alanlarında farklı 

tabakalaşma sürecini başlatmıştır. Bu süreci sosyal hareketlilik ve çeşit-

leriyle ilgili açıklamalar yapılarak, kırdan-kente göçün ortaya çıkarmış ol-

duğu sosyal hareketliliğin büyük kentlerde oluşturduğu gecekondulaşma-

nın kendi içersinde katmanlaşmasıyla oluşan “Gecekondu Ağa”lığını 

açıklamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Göç, Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Hareketlilik, 

Gecekondu Ağalığı. 

Abstract 

Migration In Turkey And The Related Phenomenon Of  

“Shanty House Feudals” 

The aim of this research is to provide information about social classifi-

cation and the migration from rural areas to cities by the help of the re-

sults of population censuses done in Turkey during 1950 and 1990. It is 

observed that social mobility in Turkey caused by migration is intensified 

from rural areas to cities as in the form of both horizontal and vertical mo-

bility. Social mobility caused by migration is usually seen as a horizontal 
                                                           
* Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü. 
** Uzman Sosyolog. 
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mobility. In short, the effects of the migration as a social phenomena will 

be evaluated. 

Key words: Migration, Social Classification, Social Mobility, Horizon-

tal And Vertical Mobility. 

Giriş 

1950’li yıllarda kırdan kente göçle başlayan hareketlilik ülkemizin yer-
leşim modellerinde önemli değişikliğe yol açmıştır. Hızla artan nüfus top-
lumsal ve coğrafi hareketliliği de artırarak Türk toplumunda gözle görülür 
bir değişiklik yaratmıştır1. Özellikle kırsal kesimde toprağa bağlı olarak ya-
şayan kimseler, kentlere göç ederek, kısmen fabrikalarda büyük bir kısmı 
da marjinal işlerde (işportacılık, seyyar satıcılık, inşaat sektöründe) çalış-
maya başladılar2. Cumhuriyetin kuruluşunda nüfusun dörtte biri kentte, 
dörtte üçü kırda yaşarken giderek bu oran tersine dönme ivmesi kazanmış 
bulunmaktadır. 1990 nüfus sayımında kentsel nüfus oranı kırsal nüfus 
oranını hızla aşarak % 60 oranında gerçekleşmiştir3. 

Türkiye’de göç olgusunun insanlar üzerindeki değişimleri inceleyen Kı-
ray şöyle bir saptama yapmaktadır. Gerçekte, kırsal alanda göç edenlerin 
göç nedeni olarak %52 toprak yitir imini ve %22 işsizliği göstermektedir-
ler. Bu oranlar kırsal çevrede insan-toprak ilişkilerinin temelden değiş-
mekte olduğunu “köylerin” artık köylü olmadıklarının ve olayın dönüşü 
olamayan bir süreç niteliği taşıdığını ortaya koymaktadır4. 1980’li yıllar 
Türkiye’sinde göçün kentlere doğru yoğunlaşmasıyla gecekondulaşma ora-
nında beklenmedik artış olmuştur. Türkiye’deki gecekondulaşma özellikle 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde yaşanmıştır. Türkiye’de 
1990 yılında yapılan tespitlere göre kentlerde 1.500.000 civarında gece-
kondu inşa edildiği tespit edilmiştir. 1990 nüfus sayımına göre Türkiye 
nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık dokuzuncu, nüfus 
artış hızı ile onuncu ülkesidir. Yine 1990 sayımına göre şehir nüfusu son 
otuz yılda yüzde 4,4 artış göstermiştir. Şehirlerde Türkiye ortalamasının 
yüzde birlik artış hızında köyden şehre göçlerin etkisi büyüktür. 

Unat’a göre ise, büyük çaptaki göç hareketleri, geniş üyeli gurupların 
yaşamında önemli değişiklikler yaratmakta ve bu arada mesleki uğraşı 
ve saygınlıklarda da farklılıklara yol açmaktadır5. Kırsal nüfus tarımsal 
etkinliklerde bulunurken, fabrikalarda makinalarda çalışmaya geçtiler. 
Kırsal alanlardaki evlerinin yerini kentlerdeki apartman katları veya 
                                                           
1 Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınları, Anka-
ra, 2004, s. 120. 
2 Birsen Ersel, “Kentleşme Göç ve Yoksulluk”, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, İmaj Yay., 
Ankara, 2002, s. 55. 
3 Gökçe, “a.g.m.”, s. 120. 
4 S. Güven, Dış Göç ve İşçi Yatırım Ortaklıkları, TODAİE Yay., Ankara, 1977, s. 16. 
5 Nermin Abadan Unat, “Yurt Dışına Göçen Türk İşgücü ve Dönüş Eğilimleri”, SBF Dergisi, 
C. XXVII, No: 2, Ankara, 1972, s. 39-40. 
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kentlerin varoşlarındaki sağlıksız, konutları aldı. Birçok yan gelirlerden 
mahrum kalarak sadece gündelik ücretle yetinmek zorunda kaldılar6. 

Türkiye’nin nüfus yapısındaki kırdan kente göçle başlayan hareketli-
lik hem köy hem de kent yaşamını değiştirmiştir. Ortaya çıkan değişimin 
köy yaşamında çalışan nüfusun kentlere göç etmesiyle sosyal ve iktisadi 
alanlarda üretim yapamayan yaşlıların köyde yaşamasını, kentlerde ise 
gecekondu yaşamını ortaya çıkarmıştır. Kırsal alanlardan kentlere göç 
eden insanların beklenmedik sorunlarla karşılaşması kent yaşamına 
uyumu zorlaştırmıştır. Bu zorluklar gecekondu yaşamında kapalı yaşam 
koşullarını etkin hale getirmesiyle yeni tabakalaşma biçimi gecekondu 
ağalığını ortaya çıkarmıştır. 

Gecekondular yapıları gereği kırsal kesimden kentsel kesime göç eden 
nüfusun kentlileşme ya da kentsel yaşamla bütünleşmesinde önemli bir 
yere sahiptir. Yapılan araştırmalar kente göç edenin kentle bütünleşme-
sinin daha çok maddi kültür yolu ile gerçekleştiğini göstermektedir7. Ge-
cekondularda yaşayanların kendilerine özgü “gecekondu kültürü”nü 
oluşturdukları karşılaştıkları sorunların kırsal sorunlardan farklı olma-
sına rağmen kırsal alana özgü tekniklerle çözmeye çalışmaları gecekon-
du ağalığının güçlenmesine katkı sağlamıştır. 

Türkiye 1950-1990 yılları arasında planlı ve disiplinli olarak gecekon-
dulaşmanın önüne geçememiştir. Kentleşmenin bilimsel ortamda değer-
lendirilememesi planlı kentleşme bir disiplin içersinde ortaya koyulama-
mıştır. Zamanla gecekondu kültürünün kent kültürü ile bütünleşmeye 
başlamasıyla hem gecekondu ağalığının zayıflamasına hem de apartman 
yaşam biçiminin benimsenmesine katkı sağlamıştır. 

Planlı dönemin ilk yıllarında şehirleşme kalkınmanın da bir gereği 
olarak düşünülmüştür. Öylece de teşvik edilmiştir. Buna dayalı olarak 
nüfus artış hızı yüksek olan kırsal kesimden sosyal ve fiziki alt yapısı iyi 
olan ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu kentlere çalışmak ve kentin 
sosyal imkân ve kolaylıklarından faydalanmak üzere nüfus göçü artan 
oranda vuku bulmuştur8. 

1927 yılı nüfus sayımına göre ülke nüfusunun %75’i kırsal alanda 
yaşarken, bu oran 1990 yılında %41’e düşmüştür. Yine de bu oran dün-
ya ortalamalarına göre çok yüksektir. Örneğin ABD’de 2.6, Japonya’da 
6.1, İtalya’da 4.1, Fransa’da 4.9, Almanya’da 3.1’dir9. 

1950’li yıllardan itibaren ulaşım ve makinedeki gelişmelerin, entansif 
tarım, toprak yetersizliği, toprağın mirasla parçalanması, hızlı nüfus ar-
                                                           
6 Ersel, “a.g.m.”, s. 57. 
7 Gönül İçli, Sosyolojiye Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 154. 
8 Tuncer Kocaman-Sema Beyazıt, Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik Ni-
telikleri, DPT, Ankara, 1993, s. 1-2. 
9 Filiz Doğanay, Kırsal Kalkınma, DPT, Ankara, 1993, s. 7. 
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tışı, kentlerin çekiciliği ülkemizdeki göç olgusunu hızlandırmıştır. 1990’lı 
yıllarda ise doğu ve güneydoğudaki terör nedeni ile kırsal kesimi etkiler-
ken, kentlerde de ciddi sorunlara neden olmuştur. Gecekondulaşma, ko-
nut, okul, su, yol, sağlık sorunları bunların başında gelmektedir. 

Türkiye’de en büyük çekici kent İstanbul olmuştur. İstanbul’un bin 
bir kültür kenti olması, iş imkânlarının fazla olması, Osmanlı döneminde 
İstanbul’da oturanları bir zamanlar askere götürülmemesi orayı göçte 
cazibe merkezi haline getirmiştir. 

Göç 

Göç, mekân ve zamanda yer değiştirme olayını ifade etmektedir. Göç, ki-
şinin yaşamış olduğu çevreden hangi sebeple olursa olsun başka bir çevreye 
geçici veya kalıcı olarak yerleşmesi, yerleşmiş olduğu çevreye uyum sağlama 
çabasıdır. Göç, kişilerin gelecek yaşantılarının ya bir bölümünü ya da tama-
mını geçirmek üzere bir yerleşim biriminden diğerine yerleşmek amacıyla 
yapmış oldukları coğrafi nitelikli yer değiştirme olayıdır10. 

Göç, coğrafi mekân değiştirme sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel 
ve siyasal boyutlarıyla toplum yapısını değiştiren nüfus hareketleridir11. 
Göç, insanın içinde yaşamış olduğu sosyo-kültürel çevreden ve coğrafya-
dan ayrılarak başka bir sosyo-kültürel çevreye girmesidir. Ya da birey ve 
toplumların yerleşmek üzere bir yerden, başka bir coğrafyaya veya ülke-
ye gitmelerine ve yerleşmelerine göç denir. Göçler sosyal, siyasal, doğal 
ve iktisadi nedenlerin sonunda meydana gelebilir. Ama göç olayının te-
melinde bulunan ana faktör, insanların geçimlerini sağlamak için daha 
uygun yerlere gitmek ve burada iş bulmak, çeşitli imkânlardan faydalan-
mak ve yerleşmektir12. 

Göç insanlık tarihi kadar eski sosyal bir olgu olup, genellikle insanla-
rın bir coğrafi alandan başka bir coğrafi alana gönüllü veya zorunlu ola-
rak yer değiştirmesi şeklinde olmuştur. İnsanların doğup büyüdüğü yer-
den başka bir yerleşim alanına yerleşmesi zor ve karmaşık bir durum-
dur. İnsanların doğdukları ve yaşadıkları yeri terk etmelerinin çeşitli se-
bepleri vardır. Genel olarak bu sebepler köyün itmesi ve şehrin çekmesi 
teorisi ile izah edilse de detaylandırıldığında göçün, ekonomik, siyasal, 
ailevi, dini ve savaş gibi sebeplerinin olduğu anlaşılmaktadır13. Göç, in-
sanların istekleri, beklentileri veya ortaya çıkan zorluklar nedeniyle yer 
                                                           
10 Gülsen Demir, “Göç Nedenleri ve Göçenlerin Beklentilerindeki Gerçekleşme Durumu: Bo-
lu İli Kıbrısçık İlçesi Örneği”, Toplum ve Göç Bildiriler Kitabı, DİE Yayın; Bayhan Vehbi, 
(1996) “Türkiye’de İç Göçler ve Anomik Kentleşme”, Toplum ve Göç II. Ulusal Sosyoloji Kong-
resi, 20-21-22 Kasım, Mersin, No: 2046, Ankara, 1987, s. 85. 
11 Vehbi Bayhan, “Türkiye’de İç Göçler ve Anomik Kentleşme”, Toplum ve Göç II. Ulusal Sos-
yoloji Kongresi, 20-21-22 Kasım, Mersin, No: 2046, Ankara, 1996, s. 85. 
12 İbrahim Atalay, Türkiye Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, 4. Baskı, İzmir, 1994, s. 94. 
13 Ali Rıza Abay, “Göçmenlerin Şehir Algısı ve Şehirleşmelerinin Gecikme Sebepleri”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 147, İstanbul, 2003, s. 165. 
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değiştirmedir. İnsan durup dururken doğup büyüdüğü çevreyi değiştir-
me düşüncesinde olması oldukça zordur. İnsanın göç etmesinde yoksul-
luk, işsizlik, terör, savaş ve doğal afetlerin ortaya çıkarmış olduğu zorun-
luluklar veya yaşam kalitesinin artırılması gibi faktörlerin etkili olduğu 
görülmektedir. Göç insana psikolojik açıdan dramatik ortam hazırlar-
ken, gündelik hayatta beklenmedik anda ortaya çıkması, insanları kendi 
çevresinden başka yabancı bir çevreye mahkûm ederken, çaresizliği, yal-
nızlığı, yoksulluğu, tükenmişliği, işsizliği, güvensizliği, yabancılaşmayı, 
çatışmayı ve kente adaptasyon sorununu bütünüyle ortaya çıkarmakta-
dır. Ortaya çıkan sorunların üstesinden gelme, hayatta var olmanın öte-
sinde hem sosyo-kültürel hem de kendini kabul ettirme mücadelesi ça-
tışma kültürünü artırmaktadır. Bazen çatışma ortamı insanın içine ka-
panmasına kendi değerlerini koruyabilmek için bir mücadele içersine 
sürüklediği, köyden kente göç edenlerin yeni hayat şartlarına uyum sağ-
layıp şehir insanına mı dönüştüğü, yoksa bunu çeşitli nedenlerle gerçek-
leştiremeyip köyünden taşıdığı alışkanlık ve değerleri kentte de sürdüre-
rek köylü mü kaldığı, sorusu hep sorula gelmiştir14. 

Göç, dünyadaki sanayileşme süreciyle ivme kazandığı, göç hareketini 
sanayileşen bölgelere doğru yönlendirmiştir. Bu durum dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de kırdan kente doğru akışkanlık gösterdiği görülmekte-
dir. Göçün birey üzerindeki etkisi sosyal durumlara göre değişmektedir. 
Hiçbir göçmen yeni çevresine kendini tümüyle yabancı bulmaz. Göçmen-
ler genellikle “kendi cinsinden” olanların bulunduğu yerlere giderler. Bu 
sebeple kentsel komşuluklarda etnik, dini veya benzer diğer ortaklıklar 
oldukça etkilidir. En açık toplumlarda bile göçmenlerin genel nüfusa 
özümsetilebilmesi için iki veya daha çok kuşağın geçmesi gerekir. Özüm-
seme sürecinin ilk aşamalarında göçmen genellikle marjinal bir kişidir. 
Ama hiçbir zaman ne yeni ne de eski çevresine tümüyle yabancıdır15. 

Göçler, göç edenlerin sayılarına göre; 1. Grup göçü, 2. Bireysel veya ai-
le göçü şeklinde ikiye, oluş biçimine göre ise aşağıdaki türlere ayrılabilir. 

1. Kontrollü göç: Milletler arası bir karakter taşır. Bir ülkeden diğe-
rine anlaşma ile yapılan göçtür. 

2. Zorunlu göç: Yaşama imkânsızlığı sebebi ile insanların bir bölge-
den diğer bir bölgeye göç etmeleridir. Doğal afetler, yoksulluk, savaşların 
yanında yönetimler tarafından baskı ve asimilasyonlar zorunlu göçü or-
taya çıkarmaktadır. Örneğin, Nazi Almanya’sında Yahudilere uygulanan 
baskı ve şiddet zorunlu göç olarak kabul edilebilir. 

3. İlkel göç: Avcılık ve toplayıcılık döneminde insanların yaptıkları 
göçtür. İnsanoğlunun açlık ihtiyacını ilkel olarak gidermeye çalıştığı dö-
nem olarak kabul edilmektedir. Avcılık ve toplayıcılık her dönemde fark-
                                                           
14 Abay, “a.g.m.”, s. 164. 
15 Çelebi, “a.g.m.”, s. 144. 
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lılıklar göstermektedir. İklimlere göre değişebilen avcılık ve toplayıcılık 
insanların avlarını yapabilmesi için yer ve zaman kadar, avlanma etkinli-
ği göçü başlatabilmektedir. Belli bir coğrafyada kalıcı, sabit yaşam biçi-
mini ortadan kaldırmaktadır. İlkel göçü, sadece avlanma ihtiyacının or-
taya çıkarmış olduğu bir süreç olarak düşünülebilir. 

4. Serbest göç: İnsanların kendi istekleri ve idealleri doğrultusunda, kır-
dan kente, şehirden şehre, bölgeden bölgeye yapılan göçtür. İnsanları göçe 
zorlayan herhangi bir durum yoktur. Göç edenlerin kendi özgür iradeleriyle 
verilen karar doğrultusunda, yaşam kalitesini artırmak, güvenli ortamda 
yaşayabilmek, sağlık, eğitim ve teknolojik hizmetlerden daha etkin yararlan-
ma arzuları serbest göç sürecinin başlamasında daha etkili olduğu görül-
mektedir. Örneğin, Kars’ta yaşamakta olan birisinin İzmir’e, İzmir’de yaşa-
makta olan birisinin Almanya’da yaşamak arzusuyla göç etmesi durumu. 

5. Zorlama ile göç: İnsanların kendi istekleri dışında bölgeden bölge-
ye, ülkeden ülkeye baskı ile göç etmeleridir16. Savaş hali, doğal afetler 
veya bir bölgede yaşamakta farklı topluluklara baskı ve asimilasyon uy-
gulamaları sonucundaki gerçekleşen göçtür. Örneğin, Bulgaristan yöne-
timinin, 1980’li yılların sonlarına doğru Türk azınlığa uygulamış olduğu 
baskı sonucunda Türklerin Türkiye’ye göç etmesi durumudur. 

Göçlerin yönü genel olarak; kırdan kente, kentten kente, kentten kı-
ra, ülkeden ülkeye olabilmektedir. 

Türkiye’de Göç: 

Ülkemizde göçler dış (başka ülkelere) ve iç (ülke içinde olmak üzere) 
iki yönde gelişmiştir. Dış göçler başta Almanya olmak üzere Fransa, Bel-
çika, Hollanda, Avusturya ve İsviçre gibi Batılı ülkelere sonra Orta-Doğu 
ülkelerine ve diğer ülkelere yapılmıştır. 

İç göçler daha çok kırdan kıra, kırdan kente, kentten kente ve kent-
ten kıra; doğudan güney ve daha çok batı illerine bir yön takip etmekte-
dir. Türkiye 1950’li yıllardan sonra artarak devam eden kırdan kente göç 
ve çarpık şehirleşme olgusu ile karşı karşıya kalmıştır17. İç göçün geliş-
miş toplumlardaki etkisi, zor ve gecikmeli olarak kültürün kentleşmesini 
ve gelişmesini sağlamıştır. Ama Türkiye’de kentleşmenin planlı ve prog-
ramlı olmaması nedeniyle kırsal kültürün kent kültürüne göre daha bas-
kın ve kent kültürünü kuşatması sonucunda kendi toplumsal yapısına 
uygun sosyo-kültürel görüntülerini ortaya çıkarmıştır. Bu kuşatmanın 
gecekondularda yaşayanların kente uyum sağlamaktan çok kendi edin-
miş olduğu kültürü yaşatmaya çalışması dikkat çekmektedir. En güzel 
örneği köyde yaşanan köy ağalığına benzer gecekondu ağalığını gecekon-
du yaşamında ortaya çıkmasıdır. Gecekondu ağalığının yeni bir olgu ola-
                                                           
16 Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, Anadolu Ün. Yay., Eskişehir, 1994, s. 209-212. 
17 Abay, “a.g.m.”, s. 163. 
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rak ortaya çıkması gecekondu ortamında kabul görmesinden kaynaklan-
maktadır. Gecekondu yaşamında oluşan ağalığın kent yaşamına uyum 
sağlayabilecek bir katkısı olmamıştır. Gecekondularda yaşayanlardan kı-
sa sürede kent yaşamına uyumunu beklememek lazım. Birinci kuşak 
için etnik, akrabalık, dini veya diğer benzerlikler çok önemlidir. Bu yüz-
den kent yaşamına uyumu zordur. Uyum sürecinde ancak ikinci ve üçün-
cü kuşaktan beklemenin daha doğru olacağı gerçekçi gözükmektedir. 

Göçlerin Sebepleri: 

Şehirlere olan göç olgusunun temel nedenleri ana hatlarıyla şunlardır: 
1. Tarıma yeni teknolojinin girmesi, 
2. Entanstif tarım, toprak yetersizliği ve toprağın mirasla parçalanması, 
3. Hızlı nüfus artışı ve yaşama biçiminin sınırlılığı, 
4. Kentlerdeki sosyal ve kültürel imkânlardan yararlanma isteği, 
5. Kentlerin iş yönünden çekiciliği, 
6. Haberleşme ve ulaşım alanında çekişmeler, 
7. Çeşitli düzeylerde verilen yönetimle ilgili kararlar ve politikalar. 
Özellikle 1950’li yıllardan itibaren tarımsal üretimdeki makineleşme, 

tarımda gereksinme duyulan insan gücü miktarını azaltmıştır. Fazla in-
san gücü zorunlu olarak kırsal bölgeleri terk ederek, iş bulma umuduyla 
göç etmiştir. 

Hızlı nüfus artışı sonucunda tarımsal gelir yetersiz kalmış, tarımdaki 
işgücü fazlası iş bulmak, kendinin ve ailesinin refahını yükseltmek ve 
kendinden sonra gelen nesle daha iyi bir ortam hazırlamak istemiyle bü-
yük kentlere göç etmiştir. 

Ayrıca gelişen ulaşım ağı, kırsal alanlardan kentlere ulaşım da kolay-
laştırmış ve iç göç hızlanmıştır. Enformasyon sistemindeki gelişmeler ya-
kın çevrelerinden kente göç edenlerin bulunması, kentsel yaşama karşı 
duyulan özlemi artırmıştır. 

Kırsal alanlardan veya ufak kentlerden büyük kentlere salt maddi 
yönden refah düzeyini yükseltmek isteyen yurttaşlar göç etmemiştir. 
Özellikle İstanbul gibi, sosyal alt yapısı güçlü olan kentlere göçün nede-
ni, yurttaşların bu kentlerin mevcut eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerin-
den yararlanma isteğidir. Dolayısıyla kent yaşamının bu tür çekici un-
surları orta ve üst gelir grubundaki yurttaşlarımızın da büyük şehirlere 
göç etmelerine neden olmuştur18. 

İç Göçler: 

Türkiye genelinde 1965’den 1985 yılına kadar beşer yıllık dönemler 
halinde göç istatistikleri incelendiğinde; her beş yılda yaklaşık 3 milyon 
kişinin ikametgâh değiştirdiği görülmektedir. 
                                                           
18 Kocaman-Beyazıt, “a.g.m.”, s. 2-3. 

137



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

Verilere bağlı analizler sonucunda 1965-1985 döneminde 67 ilin 
20’sinin aldığı göç verdiği göçten daima fazla olmuştur. Net göç alan ille-
rin tamamı, sosyo-ekonomik bakımdan gelişmiş batı bölgelerinde yer al-
makta, buna karşılık en fazla göç veren iller ise Doğu Anadolu ve Kara-
deniz bölgelerinde bulunmaktadır. 1975-80 ve 1980-85 dönemlerinde 
Kars en fazla göç veren il durumundadır. Bunu Erzurum ve Sivas illeri 
takip etmektedir19. 

1927 nüfus sayımına göre 13,6 milyon olan Türkiye nüfusunun 2,2 
milyonu (%16,4) şehirlerde yaşamakta iken, 1945’lere gelindiğinde 18,8 
milyona çıkan Türkiye nüfusunun 3,4 milyonunun (%18,3) şehirlerde 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu süre içinde şehirleşme de bir gerileme göz-
lemlenmektedir. 1985 verilerine göre şehir nüfusu 25,8 milyona (%51,1) 
çıkarken 1990 verilerine göre de şehir nüfusu 31,8 milyona (%56,3) çık-
mıştır20. (www.die.gov.tr/nüfus97.html.) 

Göç Edenlerin Nitelikleri 

1993 yılında yapılan araştırmaya göre; 
1. 1985-1980 döneminde, göç edenlerin büyük çoğunluğu 15-65 yaş 

grubunda yoğunlaşması, yaşlı ve genç nüfus daha az göç etmiştir. 
2. 1980-1985 döneminde, göç edenlerin çoğunluğunu erkek nüfus 

teşkil etmektedir. 
3. 1980-85 döneminde, Türkiye geneline göre, okuma yazma durumu 

daha yüksek olan kişiler göç etmişlerdir. 
4. 1980-85 döneminde, kırdan kente göç edenler ise sırasıyla hizmet-

ler, sanayi ve tarımla ilgili faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 
5. 1980-85 döneminde kırdan kente göç olanların dörtte üçünü üc-

retliler teşkil etmektedir. 
6. 1980-85 döneminde göç etmiş kadının toplam doğurganlık oranı 

Türkiye geneline ait bütün kesimler için hesaplanan oranlardan daha 
düşüktür. 

7. Son dönemlerde net göç alan illerin tamamı, sosyo-ekonomik ba-
kımdan gelişmiş batı bölgelerinde yer almakta, buna karşılık en fazla net 
göç veren iller ise Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bulunmakta-
dır. 

8. Bu değerlendirmeler metropollerin göç çekim merkezleri olma nite-
liklerini muhafaza ettiklerini, ancak metropollerin son dönemlerde belli 
bir doyum noktasına ulaşmış olmaları nedeniyle çevre illerin ve sanayi 
merkezlerinin göç çekim merkezleri haline dönüştüklerini göstermekte-
dir21. 
                                                           
19 Kocaman-Beyazıt, “a.g.m.”, s. 6-7-8. 
20 www.die.gov.tr/nüfus97.html. 
21 Kocaman-Beyazıt, “a.g.m.”, s. 38-39. 
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Göç Edenlerin Yeni Yerleşim Yerlerindeki Nitelikleri: 

Köyden-şehre göç edenlerin uyum problemi, köylü aşama aşama köy-
lülükten kurtularak şehirli olmaya doğru yol almaktadır. Zira şehre ge-
len insanlar geldikleri gibi kalmaktadırlar. Ulaşım, iş, eğlence, eğitim, 
alış-veriş v.b. değişik amaçlarla değişik mekânlarda şehirle bütünleşme 
ve şehirlileşme imkânlarına kavuşmaktadırlar22. 

Ülkemizde iç göçle başka yerlere yerleşenlerin nitelikleri gelişmiş ülke-
lerdeki göç eden insanlara, özellikle yoksul kesimlerine benzemektedir. 

1. Gecekondu nüfusunun kökenine baktığımızda pek çok ailenin köy dışın-
daki merkezlerden kentlere geldiğini biliyoruz. Küçük kasabalardan ve başka 
kentlerden gelenlerin sayıları hiç de az değildir. Kimi gecekondu bölgelerinde 
köy kökenli olanların oranı, o bölgedeki tüm halkın yarısında bile azdır. 

2. Gecekondu mahalleleri, kentin içinde belli bir tabakalaşmayı belir-
lediği gibi, kendi aralarında da özel bir tabakalaşmaya sahiptir. Eski ge-
cekondu mahalleleri, gecekondular arası tabakalaşmada üst sırada yer 
alır. Çünkü hem mahalledeki hizmetler çoktur, hem de halkın önemli bir 
kesimi, konutların tapusuna sahiptir. Bu durum eski ve yeni gece kon-
dular arasındaki hareketliliği yüksek tutmaktadır. 

3. Gecekondu bölgelerindeki nüfus arasındaki kiracılık oranı yüzde 
43 kadar yüksektir. Bunun anlamı, konut sahibi olan gecekondu sahip-
lerinin ya birden fazla gecekondu yaparak bunları kiraladığı ya da bir 
süre sonra başka bir gecekondu bölgesine veya kent merkezine göç etti-
ğidir. Bu eğitim gecekondu bölgesine veya kent merkezine göç ettiğidir. 
Bu eğilim gecekondu halkı içinde, yukarı tabakalar doğru devinim olayı-
nın çokta sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır. 

4. Gecekondu nüfusunun sahip olduğu mesleklerin dağılımı bakımın-
dan hizmet kesimi egemen gözükmektedir. Gecekondularda yaşayanla-
rın üçte bir kadarı hizmet kesimine giren işlerde çalışmaktadır. Devlet 
memurluğu ya da kapıcılık, odacılık gibi görevler, eğlence işleri ve özel 
hizmet etkinlikleri hep bu grup içindedir. 

5. Gecekondulardaki işler bakımından ikinci sırada, sanayi işçiliği 
gelmektedir. Bu grup, gecekondu halkının “sanayileşmiş-kentleşmiş” 
kısmını oluşturmaktadır. 

6. Sahip olunan işler yönünden üçüncü grup, küçük esnaf, küçük tüc-
car ve gezginci satıcıları kapsar. Bu gruptaki kişiler, işsizliğin sınırındadır. 
Yeni gelenler, gezginci satıcı olarak işe başlayıp küçük esnaflığa yönelirler. 

7. Dördüncü bir grup, niteliksiz işçilerden oluşmaktadır. Bunların ço-
ğu kararlı ve düzenli bir işe sahip değildir23. 
                                                           
22 Hüsniye Canbay Tatar, “Şehirleşme ve Cemaatleşme”, Türk Sosyoloji Dergisi, Genç Sosyo-
loglar Derneği Yayınları, İstanbul, 1997, s. 81. 
23 Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, 
İstanbul, 1994, s. 417-419.  
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Gecekondu Ağalığı: 

Gecekondu sözcüğünün bir kavram olarak dilimize girişi, 1940-1950’-
li yıllardır24. Gecekondu, halk tarafından kaçak ev olarak nitelendirilmiş, 
bir gecede yapılan evi ifade etmek için ortaya atılmış olan bir kavramdır. 
Gelişmiş veya az gelişmiş ülkeler tarafından kullanılan gecekondu söz-
cüğünün uluslararası bir niteliğe sahip olduğu görülmektedir. Gecekon-
du kavramının uluslararası niteliğini gösteren tanımı Birleşmiş Milletler 
şöyle ifade etmiştir. Gecekondu, “yasal olmayan yer işgali ya da az gelirli 
kimselerin yaptıkları barınak”25 olarak tanımlamaktadır. 

Gecekondu kırsal kesimden gelenlerin, alt gelir gruplarında yer alan-
ların yerleşim mekânlarını tanımlamakta kullanılan bir kavramdır. Ge-
nellikle kentsel imara açılmamış, alt yapısı bulunmayan, çoğu kez baş-
kalarına ya da kamuya ait tarla niteliğindeki arsalar üzerinde kısa dö-
nemde yapılan konut türleridir26. 

Gecekonduda yaşayanların büyük kısmı ya köy doğumludur ya da köy 
doğumlu ana baba çocuklarından oluşmaktadır. Çoğunlukla kentin alt ge-
lir gruplarında yer aldıkları, meslek sahibi olmadıkları için hizmet sektö-
ründe gelir ve beceri düzeyi düşük işlerde çalışmak zorunda kaldıkları gö-
rülmektedir. Genellikle eğitim düzeyleri düşük, sosyal hareketlilik imkân-
ları sınırlıdır. Harcamalarının büyük çoğunluğunu yiyeceğe harcamakta-
dırlar. Gündelik hayattaki ilişkileri dışa kapalı olarak devam ettirmektedir. 

Kırsal alanda yaşadıkları çevreden isteyerek veya istemeyerek yaşam-
larını kentlerde arayan insanların kentlere doğru göç etmesi gecekondu-
laşmayı ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de kırdan kente göçle başlayan gece-
kondulaşma süreci II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış olan sos-
yal bir olgudur. Gecekonduların sadece ihtiyaç duyulduğu kadar değil, 
ihtiyaç dışında uyanık, işini bilen ve cesareti olanların devlet arazisine 
sıralı gecekonduların inşa edilmesiyle yeni yaşam biçiminin etkisiyle kat-
manlaşarak gecekondu ağalığını ortaya çıkarmıştır. 

Gecekondu ağalığını şöyle tanımlayabiliriz. “Gecekondu Ağa”lığı, köy-
den-kente önceden göç etmiş olanların kamu arazisine sıralı gecekondu 
inşa ederek, köyden yeni göç edenlere cüz-i miktarda kiraya vererek kira 
geliri elde edenlerin oluşturduğu sosyal yapıya denir. Gecekondu ağalığı, 
köyden kente göç edenlerin kent yaşamında ayakları üzerinde kalabilme-
sini destekleyen süreci ifade etmektedir. 

Maalesef gecekondularda yaşayanların köy yaşamında gördüğü, ken-
dilerine fazla yabancı olmayan ağalık sistemine benzer gecekondu ağalı-
ğını kabul etmekte zorlanmadıkları görülmektedir. Gecekondularda ya-
                                                           
24 Sabri Çakır, Elazığ İli Gecekondu Sorunlarının Sosyal Antropolojik Etüdü, Basılmamış 
Doktora Tezi (Basılmamış), Elazığ, 1981, s. 30. 
25 Kemal Karpat, The Gecekondu, Rual Migration and Urbanization, Cambridge, İngiltere, 
1976, s. 15. 
26 İçli, “a.g.m.”, s. 155. 
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şamını devam ettirmek zorunda kalanların gecekondu ağalarına yakın-
laşmak zorundadır. Bu yakınlaşma gecekondu ağalık sistemini kültürel 
anlamda destekledikleri söylenebilir. 

Göç edenlerin kapalı yaşam biçiminden gelip gecekondu yaşamına ya-
bancı olmalarına rağmen gecekondularda yaşamaya mahkûm olmaları, ya-
bancı bir çevrede kendisine sahip çıkabilecek birilerine ihtiyaç duymaktadır. 

Köyden göç eden gecekondu kültüründe yaşamaya başlayanların önce-
den gelmiş gecekondu yaşamında belli tecrübeye ve birikime sahip olan, 
kendilerine yol gösterenlerin gecekondu ağalarını kabul etmekte zorlan-
madıkları görülmektedir. Gecekondu ağalığı bir yönden sahiplenme duy-
gusunu veren, hayatı kolaylaştıran ve diğer taraftan gecekondu yaşamının 
kent yaşam biçimine uyumunu zorlaştıran görüntüsü bulunmaktadır. 

Türkiye’de Göç Olgusunun Sosyal Tabakalaşmaya Etkisi: 

1950’li yıllardan itibaren ülkemizde başlayan göç, 1990’lı yıllarda, bü-
yük şehirlerde doyum noktasına ulaşırken konumuz olan sosyal tabaka-
laşmaya da yeni boyutlar getirmiştir. 

1- Genel olarak köylerde kendi kendini barındıran, işi kendisine yeten 
bir tabaka kalmıştır. Artık tarlalarda çalışacak işçiler daha çok şehirlerin 
kenar mahallerinden taşınmaktadır. 

2- Özellikle büyük şehirlerde metropoliten bölgelerde gecekondular 
bu göçlerle oluşmuştur. 

3- İlk gecekondu sahipleri güç oluşturmaya başladıktan sonra tapu-
larını almaya başlamışlar, oturulabilir, kiraya verilebilir konutlarını yap-
tırmışlardır. Giderek bunlar gecekondular içinde üst gecekondu tabaka-
sını oluşturmuşlar diyebiliriz. 

4-Daha sonraki göç kuşağı hizmet sektöründe çalışanlardır ki, onlar-
da kendilerine yetebilmektedirler. Bunlara orta gecekondu tabakası de-
nilebilir. 

5- Geçici mevsimlik işlerde olanlar en zor durumda olanlardır. 
6- Kentlerden büyük kentlere ticaret ve sanayi amacı ile giden insan-

lar, büyük kentlere uyumda hiç problem yaşamamaktadırlar. 
7- “Köy ağalığı” sistemi gecekondulaşma ile “gecekondu ağalığı” siste-

mine dönüşmüştür denilebilir. Bazı bölgelerde gecekondu adıyla sıralı 
apartmanlar görülebilmektedir. 

8- Kendi içinde sosyal tabakalar oluşturan göç insanları şehir nüfu-
sunun genel olarak alt tabakasını teşkil etmektedir. 

Sosyal Tabakalaşma 

Tanım: 

Tabakalaşma, bir toplumun değişebilir kıstaslar eşliğinde farklı grup-
lara bölünmesini ifade eder27. Sosyal tabakalaşma, genellikle bütün top-
                                                           
27 İzzet Çıvgın-Remzi Yardımcı, Sosyolojiye Giriş, Nobel Yayınları, Ankara, 2007, s. 53. 
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lumlarda var olan sosyal grup ve sosyal tabakaların hiyerarşik sıralama-
sıdır. Toplumların birbirinden farklı özelliklere sahip tabakalardan oluş-
ması, tabakaların güç ve prestij hiyerarşisine göre düzenlenmesi bütün 
toplumlarda görülen ortak özelliktir. Tabakalaşma bireylerin toplumsal 
yapı içersinde belirli kriterler çerçevesinde statü, güç ve rollerin aşağı 
yukarı gruplandırmalar ve derecelendirmelerdir. 

Tabakalaşma ilkel topluluklardan çağdaş toplumlara kadar bütün 
toplumlarda hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Toplumlardaki hiyerarşik ya-
pının insanlar arasındaki eşitsizliğe dayanması, insanlar arasındaki eşit-
sizliğin cinsiyet, yaş ve zeka gibi farklılıkların yanında eğitim, zenginlik 
ve saygınlık gibi farklılıkları bulunmaktadır. Bu doğrultuda tabakalaş-
ma, bir topluluğun iş bölümü gereği benzer veya aynı rolleri (konumları) 
ve bunlara bağlı statüleri paylaşan bireylerin oluşturduğu hiyerarşik 
gruplara bölünmesi28 olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal tabakalaşma, gerek nitelik gerek nicelik yönü artan ve değişen 
insan topluluklarında rastlanan bir gelişmedir29. Gelişmenin aşağıdan 
yukarıya yukarıdan aşağıya doğru değişkenlik içersinde olduğunu pres-
tij, güç, iktidar, cinsiyet ve eğitim gibi kriterlerle gruplama veya sınıfla-
malar yapılarak değerlendirilmektedir. Tabakalaşma, belirli bir nüfusun 
hiyerarşik olarak, yani sosyal anlamda üst üste gelen (gruplar) halinde 
farklılaşmasıdır30. Bu tanım, kişilerin ve grupların, az veya çok, fakat be-
lirli bir derecede sürecek bir statüler hiyerarşisi içine girmesini31 ifade 
etmektedir. Tabakalaşma aynı zamanda bir toplumda güç ilişkilerini de 
içermektedir. Toplumlarda ortaya çıkan belli güç ilişkileri, normatif sis-
temle meşru hale gelmektedir. Bu durum alt üst ilişkilerinin kullanımıy-
la işleyebilir. Bu bakımdan güç kullanımı ve güç odakları biçimlerini de 
genelleyen bir kavram olarak görülmektedir. 

Toplumda sosyal mevkileri işgal eden fertlerin farklı statülere yatay ve 
dikey olarak bir tabaka içinde yer alırlar. Toplumu meydana getiren in-
sanların bu suretle farklı tabakalar teşkil etmelerine sosyal tabakalaşma 
denmektedir. Böylece tabakalaşmanın bir tür eşitsizlik hiyerarşisi32 ol-
duğunu, toplumu oluşturan fertler arasında eşitsizliklerin yol açtığı fark-
lılaşmalar, “hiyerarşi”lerin ortaya çıkmasına neden olmakta; bu durum, 
sosyal tabakalaşma olgusunu meydana getirdiği33 kabul edilmektedir. 

Bütün tanımlarda toplumsal tabakalaşmanın evrensel olduğu, top-
lumların katmanlara ayrılması, fertlerin işgal ettikleri mevkiler itibariyle 
                                                           
28 Muzaffer Sencer, Sosyal Sınıflar (Kriterler ve Göstergeler), Gözlem Yay., İstanbul, 1974, s. 119. 
29 Mustafa Erkal, Sosyoloji, Der Yayınları, İstanbul, 2004, s. 196. 
30 Abdullah Dinçkol, Sosyolojiye Giriş, Der Yay., İstanbul, 2001, s. 193. 
31 Sencer, “a.g.m.”, s. 119. 
32 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, Savaş Yay., Ankara, 1987, s. 294. 
33 Zeki Arslantürk-M. Tayfun Amman, Sosyoloji, Çamlıca Yay., İstanbul, 2001, s. 362. 
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eşitsizliklerin olması, sosyal mevkii işgal etme ve bu mevkilerin üst üste 
veya alt alta gelmesidir. Toplumlarda insanların tamamıyla eşit derecele-
rin ve ayrıcalıkların olduğu sosyal yapıya rastlamanın mümkün olmadı-
ğı, her toplumda kadınlarla erkeklerin, büyüklerle küçüklerin ve fakirler-
le zenginlerin arasında kesin olarak statülerinde farklılıkları vardır. Bu 
farklılıklar sosyal tabakalaşmanın oluşmasını sağlamaktadır. 

Tabakalaşma Biçimleri: 

Toplum bilimciler tarafından kaç türlü tabakalaşmanın olduğu tartı-
şılmış ve araştırılması yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sosyal tabaka-
laşmanın kölelik, kast, zümre ve sınıf olarak gerçekleştiği yönünde kabul 
gören bir sonuç ortaya çıkmıştır. Yapılan sınıflamalar doğrultusunda ta-
bakalaşma çeşitleri şöyledir. 

Kölelik: Toplumsal eşitsizliğin en aşırı biçimde görüldüğü yapılanma 
şeklidir34. İnsanlık tarihi kadar eski, aynı zamanda insanlığın utanç veri-
ci bir yüzüdür. Kölelik, bireyin hiçbir hakka sahip olmaması, bir meta 
gibi alınıp satılması olarak tanımlanmaktadır. Kölelik, dramatik olduğu 
kadar hiçbir şekilde değişmeyen bir statüye sahiptir. Sahibi köleye iste-
diği gibi hak verme yetkisine sahiptir. Sahibi tarafından ne kadar hak 
verilirse köle o kadar hak sahibi olabilir. Köle koşullar ne olursa olsun 
hak elde etme düşünce ve gayreti içersinde olsa dahi bunun mümkün 
olamayacağını bilir. Bu yüzden köleler için dikey hareketlilik söz konusu 
değildir. Çünkü kölelik kalıtsal olarak babadan oğluna geçmektedir. An-
cak köleyi efendisi azlederse, o zaman köle için dikey hareketlilikten 
bahsedilebilir. Kölenin özgürlüğü elde etmesiyle sosyal tabakalaşma sü-
recinde farklı bir statüyü elde ederek sosyal yaşamına devam etme hak-
kını elde eder. 

Kast Sistemi: Genellikle ülke olarak Hindistan’da görülmektedir. 
Kast sistemi sosyal hareketliliğin olmadığı bir toplumsal yapıyı işaret et-
mektedir. Esasen kast sisteminin özelliği dini ve ekonomik farklılaşmay-
la bağlantılı olmasıdır. Kast sistemi kesin sınırlarla tabakalar arası ilişki-
leri birbirinden soyutladığı, birey hangi tabakada dünyaya gelmişse hiç-
bir değişiklik yapma hakkına sahip olmadan aynı tabakada sosyal haya-
tını devam ettirme zorunluluğu vardır. Kast sisteminde üyeliğin doğumla 
kazanılan bir statü olduğunu, başarı yoluyla statü elde etmenin müm-
kün olmadığı, kişiye atıf yoluyla verilmektedir. Her kastın kendisine göre 
normları vardır. Normlara uymayanlara ceza uygulanmakta, öncelikle fi-
ziksel ceza daha sonra kastan dışlanma durumu vardır. Kast sisteminde 
dikey hareketliğin olmadığı yatay hareketliliğin olduğu bir sistemdir. Sis-
tem olarak hukuk sistemi tarafından kabul görmüş durumdadır. Kast 
sisteminin yüzyıllardır katı bir şekilde uygulanması sonucunda ortaya 
                                                           
34 İçli, “a.g.m.”, s. 133. 
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çıkarmış olduğu olumsuzlukların devam etmemesi için, düşük yoğun-
lukta olsa dahi sistemin kaldırılmasına yönelik tartışmaların yapıldığı 
görülmektedir. 

Zümre: Ortaçağ Avrupa’sında görülen sosyal bir yapılanmadır. Züm-
reler kölelik ve kast sistemlerine göre biraz daha esnek ve açık bir sis-
temdir. Çünkü bireylerin az da olsa sosyal statü ve rollerini değiştirme 
şansı bulunmaktadır. Her zümrenin kendisine ait bir statüsü vardır. Bu 
statüler hukuken tanımlanmışlardır. Bu statülerin hakları, görevleri, ay-
rıcalıkları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Zümrelerin geniş bir iş bö-
lüşümüne sahip olmasının yanında farklı fonksiyonları da vardır. Örne-
ğin herkesi korumak soylulara herkes için dua etmek din adamlarına 
aittir. Zümrelerin siyasal grupları oluşturduğunu fakat serflerin bir züm-
re oluşturmadığını Ortaçağ Avrupa’sında görülen zümreler daha sonra 
değişme ve gelişmeyle ortaya çıkan yapıya uyum sağlayamadığı için za-
manla tamamen ortadan kalktığı görülmektedir. 

Sosyal Sınıf: Sınıf kavramı karmaşık bir sosyal olgu olması nedeniyle 
ortak bir tanımı yapılamamıştır. Sosyal sınıflar sanayi toplumlarının ka-
rakteristik gruplarıdır. Bu toplumlarda gelenekler ve dinin etkisinden 
çok makineleşme ve teknolojinin önem kazandığını görülmektedir. Bu 
yüzden sosyal sınıf, birbirinden farklı olan insanların grup oluşturmala-
rını sağlayan güç olarak tanımlanmaktadır. Sosyal sınıf, insanların top-
lumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre ister bu pozisyonun, mevkinin 
bilincinde olsun ister olmasın bölünmeler35 olup, maddi ve kendiliğinden 
oluşan gerçekler36 olarak tanımlanmaktadır. 

Genellikle her toplumda üç sınıftan söz edilmesi, üst sınıf, orta sınıf ve 
alt sınıf olarak kabul edilmektedir. Her toplumda üç sınıfın olduğu kabul 
edilmesine rağmen sosyal sınıflar arasında farklılıkların olması doğaldır. Bu 
farklılıkların yaşam kaliteleri, ekonomik ve eğitim durumları sınıf bilincini 
ortaya çıkarması sonucunda davranış kalıplarını oluşturmaktadır. 

Sosyal sınıflar, farklı tabakalaşma biçimleri olan kölelik, kast ve zümre-
lerin sanayileşme ile birlikte yerlerini sınıf sistemine bırakmasıyla ortaya 
çıkmıştır. Sosyal sınıfların kast ve zümrelere göre daha açık olduğu söylene-
bilir. Sınıflar arası sosyal hareketliliğin daha fazla olduğu, fakat hukuksal 
dayanağının olmadığı kanunlar karşısında herkesin olduğu bir sistemdir. 

Yukarıda verilen tabakalaşma çeşitleri dışında, Kurtkan tabakalaş-
mayı şöyle ifade etmektedir: 

1. Kapalı kast ve zümre tabakalaşması: Bir tabakadan diğerine geç-
menin zor olduğu, bu geçişte büyük engellerin bulunduğu tabakalaşma 
biçimidir. Toplumlardaki sosyal hareketliliğin etkin olmadığı, özellikle di-
key hareketliliğin yaşanmadığı bir süreci ifade etmektedir. Kapalı taba-
                                                           
35 Özkalp, “a.g.m.”, s. 246. 
36 Özkalp, “a.g.m.”, s. 247. 
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kalaşmaya Hindistan’daki kast sistemi örnek verilebilir. Burada doğumla 
beraber gelen tabakalaşma sistemi vardır. Her tabakalaşma biçiminin 
kendisine ait farklı kuralları mevcuttur. 

2. Açık sınıf tabakalaşması: Bir tabakadan sınıftan diğerine geçişin 
tahsil ve terbiye ile ekonomi ile çalışma ile mümkün olduğu tabakalaşma 
biçimidir ki, toplumlarda daha çok görülen sistem budur37. Toplumda 
sosyal hareketliliği kontrol amacıyla baskı altında tutmaya çalışan bir 
gücün olmaması, genellikle dikey hareketliliğin önünde güçlü bir engelin 
olmaması, bireyin gayretleriyle elde etmiş olduğu statüler açık sınıf taba-
kalaşma sürecinde etkili olmaktadır. 

Toplumlarda bazı meslekler bazı gruplara kapalı ise orada kapalı meslek 
tabakalaşmasından söz edilebilir. Tabakalaşmanın iktisadi yönü veya boyutu 
tüm toplumlarda önemli olmuşsa da, bu en açık bir şekilde modern toplumda 
öne çıkmıştır. Ayrıca tüm meslekler bir anlamda eşit biçimde değer verilemez. 
Mesleklerin katmanlaşması gerçekte çok karmaşık bir fenomendir38. 

Sosyal Hareketlilik ve Göç 

Sosyal Hareketlilik: 

Sosyal hareketlilik, sosyal yapı içersinde görülen süreçlerden birisi-
dir. Sosyal hareketlilik, bireylerin ve sosyal grupların tabakalar arasında 
gerçekleşen bir konumdan farklı konuma hareketleri olarak tanımlan-
maktadır. Sosyal hareketlilik bireyin yaşam standartlarında veya statü-
sündeki değişmeyi ifade etmektedir. 

Değişimin sosyolojik araştırmalarında kullanılan sosyal hareketlilik 
kavramı sosyal hiyerarşinin genellikle mesleki olarak nitelenen farklı se-
viyeleri arasında fertlerin hareketliliğine işaret eder. Toplumda bireyle-
rin, zümrelerin ve kültür unsurlarının sosyal tabakalaşmada ya da sos-
yal mekânda yer değiştirmesini ifade eder.  

Sosyal hareketlilik dikey ve yatay eksende olmak üzere çeşitli ayrım-
larla incelenebilmektedir. Bu çeşitli hareketlilik halini görebilmek için 
her şeyden önce toplumun bir sosyal piramit şeklinde düşünülmesi ge-
rekmektedir. Bu çeşitli hareketlilik halini görebilmek için her şeyden ön-
ce toplumun bir sosyal piramit şeklinde düşünülmesi gerekmektedir. 
Hareketlilik kavramı tabakalaşma kavramıyla doğrudan ilgilidir39. 

Sosyal Hareketlilik Çeşitleri: 

Cemiyette kendiliğinden meydana gelebilen değişmelerin önemli bir 
tipi, fertlerin yerlerini, mesleklerini, sosyal sınıfların ve gelir seviyelerini 
değiştirmek suretiyle gösterdikleri hareketliliktir. 
                                                           
37 Amiran Kurtkan, Köy Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998, s. 201-202. 
38 Davut Dursun, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Cilt: 3, Risale Yay., İstanbul, 1990, s. 472. 
39 Bülent Şenay, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Cilt: 3, Risale Yay., İstanbul, 1990, s. 460. 
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Coğrafi Hareketlilik: 

Coğrafi hareketlilik, insanların yaşadıkları yerleri bazı nedenlere da-
yalı olarak yer değiştirmelerini ifade eder. Coğrafi hareketliliğin isteğe 
bağlı veya zorunlu olarak iki türlü gerçekleşmektedir. İsteğe bağlı olan 
hareketliliğin, herhangi bir resmi veya resmi olmayan otoritenin baskısı 
olmadan gerçekleşmektedir. Örneğin, kırsal kesimden iş bulmak maksa-
dıyla kente gelme isteğe bağlı hareketliliktir. Veya meslek hareketlilikle 
birlikte veya ayrı ayrı gerçekleşebilir. Bir ildeki öğretmenin naklen başka 
bir ile öğretmen olarak gitmesi coğrafi hareketliliğe, aynı öğretmenin ti-
carete atılarak gitmesi coğrafi-mesleki hareketliliğe örnek verilebilir. 

Mesleki Hareketlilik: 

İnsanların coğrafi bakımdan hareketlilik göstermeden mesleklerini 
değiştirmeden doğan hareketliliktir. İlçede terziliği bırakan kimsenin 
konfeksiyon mağazası, berberliği bırakan kimsenin parfümeri açması gi-
bi (Gelir düzeyi, yaşama düzeyi aynı olmak kaydıyla). 

Yatay Hareketlilik: 

Yatay hareketlilik, bireylerin ve grupların toplumsal tabakalarında 
hiçbir değişiklik olmadan farklı bir konuma geçmeleridir. Bu tür hare-
ketlilikte bireyin statüsünde herhangi değişikliğin olmamasıdır. Ferdin 
gelirinde ve hayat düzeyinde değişiklik olmadan başka bir iş koluna geç-
mesi. Mesela, ferdin memurluğu bırakıp fabrika işçisi olması gibi. 

Dikey Hareketlilik: 

Dikey hareketlilik, bireylerin ve grupların bir sosyal tabakadan diğeri-
ne geçmelerini anlatmaktadır. Dikey hareketlilik yukarıdan aşağıya doğ-
ru olduğu gibi, aşağıdan yukarıya doğru da olabilir. 

Ferdin sosyal tabakalaşma piramidinde bir üst tabakaya yükselmesi-
ni bir alt tabakaya düşmesini ifade eder. Taşeronun müteahhitliğe, me-
murun genel müdürlüğe veya müsteşarlığa yükselmesi gibi (Dikey-aşağı-
dan yukarıya hareketlilik). Fabrikatörün iflas etmesi esnafın dükkânını 
kapatarak günlük işçiliğe dönmesi ise yukardan aşağıya dikey hareketli-
liktir40. 

Sonuç 

Türkiye’de 1950’lerde başlayıp devam eden göç olgusu, göç kaynağı 
olan kırsal kesimde sosyal mesafelerini yaklaştırıp daha homojen bir ya-
pı oluştururken, kırsal kesimden kentlerin metropoliten bölgelerine yer-
leşenler kendi içinde dereceli gecekondu tabakasını oluşturmaktadır. Yi-
ne bu insanlar kırsal kesimde kazanmış oldukları cemaat özelliklerini 
                                                           
40 Kurtkan, “a.g.m.”, s. 120-122. 
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daha geniş biçimde yeni bölgelerine taşıyarak, siyasetle çok yakından il-
gilendikleri görülmektedir. Yaşamış oldukları bölgelerde en eylemli ve 
hareketli grup olarak öne çıktıkları görülmektedir. 

Türkiye’de göçün yönü doğudan batıya ve güneyedir. Elverişsiz şart-
larda tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesim insanlarının bir kısmı 
kentler yerine, tarım ve hayvancılığı daha rahat yapabilecekleri şartları 
uygun yine kırsal kesime göç etmişler. Zor hayat şartlarından sonra git-
tikleri yeni kırsal yerleşim merkezlerinde nüfus avantajlarıyla da daha 
çalışkan ve dinamik özellikler göstermişlerdir. Bu görüntü gerek gece-
konduların çeşitli kademelerine, gerek kentten kentte ve gerekse kırdan 
kıra göç eden ve sayıları hayli kabarık olan bu insanlar gelecekte ekono-
mik, siyasal ve kültürel yönleriyle büyük güç olma yolunda ilerlemekte-
dirler. Gecekondu süreci, kırsal alanlarda yüz yıllarca kendine özgü 
inanç ve değerle sistemiyle yaşamını sürdüren halkımızın, büyük kentle-
rin varoşlarına yerleşen işsiz güçsüz insanlarımızın oluşturduğu yoksul-
luk kültürünü de başlatmış oldu41. 

Kırsal kesimde “Köy Ağalı” sistemini yaşamaları ve ağalık sistemine 
yabancı olmayan bir kültüre sahip olmaları, gecekondularda “Gecekon-
du Ağalı” sistemini sosyo-kültürel açıdan zorlanmadan kolaylıkla oluş-
turdukları görülmektedir. Kademeli göç sonucunda önce yerleşenlerin 
sıralı gecekondulara sahip olmaları, gecekondu ağalığını doğrulamak-
tadır. Bu durum kendi içersinde tabakalar oluşturan fakat kent nüfu-
sunun alt tabakasından kendisini uzaklaştıramayan bir görüntü içer-
sindedir. 

Bu insanlar kırsal kesimde yaşadıkları eğitim, sağlık, sağlıksız konut 
gibi sorunları nedeniyle göç ettikleri, yine de sorunların değişik biçimde 
gecekondu yaşamında kısmen yaşadıkları görülmektedir. Günlük haya-
tın akışı içersinde sorunlarla boğuşmasına rağmen, kendilerinin gelecek-
ten fazla beklentisinin olmadığı, en azından çocuklarının geleceği daha 
güzel ve güvenli olabileceğini düşünmeleri sorunların acısını biraz olsun 
azaltmaktadır. Sadece karnını doyurmak için değil, çalışma imkânıyla 
emeklilik hakkını elde edeceği düşüncesi geleceğe ümitle bakabilme du-
rumunu ortaya çıkarmaktadır. 

Geleceğe ümitle bakabilme gecekondu yaşamının sosyo-ekonomik yö-
nünü ikinci plana attığı görülmektedir. Geçim sıkıntısı yaşamasına rağ-
men yazın hasat mevsiminde memleketine giderek üretmiş olduğu ürün-
leri, kışın tüketmesi gecekondu yaşamını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kö-
yüne gittiğinde şehirli kimliğiyle algılanması ona itibar kazandırmakta-
dır. Böylece gecekondu yaşamında sıkışıp kalanların köyünde kısa süreli 
de olsa itibar kazanması onu mutlu etmeye yeterli olduğu söyleyebilir. 
                                                           
41 Orhan Türkdoğan, “Tarihsel Bir Yaklaşım Pontus Kültürü”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 166, İstanbul, 2007, s. 12. 
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ŞAH ABBAS (1587-1629) ZAMANINDA İSFAHAN 

Arş. Gör. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU* 

Öz 

İsfahan, İran’ın orta batı kısmında yer alan tarihi bir şehirdir. Şehir, 

İranlı [Fars] unsurların yoğun olarak yaşadığı bir coğrafyada kurulmuş-

tur. 11. yüzyılda Tuğrul Bey döneminde Selçukluların eline geçen şehir, 

Sultan Melikşah (1072-1092) devrinde Selçuklu İmparatorluğu’nun baş-

kenti olmuştur. Daha sonra sırasıyla Moğollar, Muzafferiler, Timurlular ve 

Ak Koyunluların hâkimiyetine geçen İsfahan, 16. yüzyılın başında Safevi 

Devleti’nin kurulmasından kısa bir süre sonra Şah İsmail (1502-1524) ta-

rafından Safevi hâkimiyetine alınmıştır. Osmanlı-Safevi mücadelesinde 

başkent Tebriz’in bir ara Osmanlıların eline geçmesinden sonra bunun tek-

rarını istemeyen Safeviler başkentlerini Şah Tahmasp zamanında önce 

Kazvin’e sonra da Şah Abbas zamanında İsfahan’a nakletmişlerdir. Şah 

Abbas’ın başkenti İsfahan’a nakletmesiyle şehrin kaderi bir anda değişmiş 

ve Şah’ın özverili imar faaliyetleri ve iskân politikaları neticesinde İsfahan 

tarihinin en parlak dönemini yaşamıştır. Biz, bu makalemizde İsfahan’ın 

bu görkemli dönemini, imar ve iskân faaliyetleriyle birlikte anlatmaya çalı-

şacağız. 

Anahtar kelimeler: İran, İsfahan, Safeviler, Başkent, Şah Abbas. 

Abstract 

Isfahan Under The Shah Abbas (1581-1629) Era 

Isfahan is a historical city which is located in the middle-west region 

Of Iran. The city was founded at a place where the Persian elements we-

re experienced intensively. Isfahan was conquered by the Seljuks in the 

Tugrul Bey Period in the 11th century and was became the capital in the 
                                                           
* Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü. 
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Sultan Melikshah (1072-1092) Period. Later, the city was occupied by the 

Mongols, Muzafferies, Timurids and Aq Qoyunlu states respectively. Isfa-

han, was conquered by Shah Ismail (1502-1524) shortly after the founda-

tion of Safavid Empire in the first half of the 16th century. Because of the 

fear of the invasion of their capital by the Ottoman forces, Safavids relo-

cated their capitals from Tebriz to Kazvin in the Shah Tahmasp Era and 

later from Kazvin to İsfahan in the Shah Abbas Era. The City’s destiny 

changed immediately after Shah Abbas’s transference of the capital of 

Safavid Empire to Isfahan and he made very important developments 

(buildings, bazaars, mosques, Turkish baths, bridges, flumes etc.) in the 

city. Thus, the city went through the most brilliant period it had ever se-

en. 

Key words: Iran, Isfahan, Safavids, Capital, Shah Abbas. 

I. Abbas (Şah Abbas-ı Kebîr), Safevi Hanedanı’nın üç büyük hüküm-
darından biridir. O, Şah Tahmasp’ın torunu ve Muhammed Hüdabende’-
nin oğludur1. Şah Abbas, 1587-1629 yılları arasında hüküm sürmüştür 
ve onun zamanı Safevi Devleti’nin en parlak dönemini oluşturmuştur. I. 
Abbas, devletin iç ve dış problemlerini hallettiği gibi ülkesini imar faali-
yetleriyle bayındır bir hale getirmişti. İsfahan şehri de onun imar faali-
yetlerinin en mühim kısmının icra edildiği şehir olmuştur. Hatta Şah Ab-
bas’ın İsfahan’da inşa ettirdiği binalar yalnız Safeviler devri mimarisinin 
değil, İran mimarisinin de en değerli eserleri arasında sayılmaktadır. 

İsfahan, İran’ın orta batı kısmında 1550 metre yüksekliğindeki geniş 
bir yaylada kurulu tarihi bir şehirdir. Genellikle kabul edildiğine göre ke-
limenin sözlük anlamı “atlı askerler (sipahân), ordular veya ordugâh” 
olup şehir, Sâsâni ordusu bir savaş çıktığında önündeki düzlükte top-
landığı için bu adla anılmıştır2. Şehir, çöle [Deşt-i Kevîr] karışan güney 
doğu tarafı hariç her taraftan dağlar ile çevrili, suyu bol ve iklimi sıcak 
bir ovada yer almaktadır. İsfahan’ın ortasından merkezi İran platosunu 
sulayan Zâyende Irmağı geçmektedir. Bu ırmaktan alınan arıklarla İsfa-
han ovasında her türlü nebat yetişmektedir. Arıklar, Safevi devrinde 
muntazam bir sulama sistemi haline dönüştürülmüştür3. El tezgâhların-
da dokunan halıları ile dünya çağında ün kazanan İsfahan, bugün 
İran’ın en büyük şehirlerinden biri olup, ayrıca İran’ın önemli sanayi ve 
kültür merkezlerinden biri sayılmaktadır. 

İlkçağ’ın önemli medeniyetlerinden olan ve Turanî olduğu tahmin edi-
len Elâmlılar zamanında onların önemli şehirlerinden biri olan İsfahan’a 
M.Ö. 7 asrın başlarında Fars unsurlar gelmiş, M.S. 7. yüzyıldan itibaren 
                                                           
1 Faruk Sümer, “Safevi Tarihi İle İlgili İncelemeler: I. ve II. Abbas Devirleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, 1990, Sayı 69, s. 11. 
2 Osman Gazi Özgüdenli, “İsfahan”, DİA, İstanbul, 2000, c. 22, s. 497. 
3 Mirza Bala, “İsfahan”, İ.A., İstanbul, 1950, c. 5, s. 1068. 
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de Arap nüfus bölgeye yerleşmeye başlamıştır. 11. yüzyılda da Türklerin 
akınlarına maruz kalan şehir, Tuğrul Bey zamanında zapt edilmiş ve 
tüm Selçuklu tarihi boyunca bu hanedanın elinde kalmıştır. Sultan Me-
likşah, İsfahan şehrini başkent yaptıktan sonra çeşitli binalarla süsle-
miştir. Selçuklular zamanında İsfahan, büyük imar faaliyetlerine sahne 
olmasının yanında dönemin önemli bir ilim merkezi de olmuştur. Moğol 
istilasından sonra kurulan İlhanlı Devleti zamanında bu devletin hudut-
ları dâhilinde bulunan şehir, İlhanlıların sükûtundan sonra bir ara Mu-
zafferilere geçtiyse de 1387 yılında Timur tarafından fethedildi.  

Timurlulardan sonra Uzun Hasan tarafından Ak Koyunlu Devleti’nin 
hudutları içine alınan bu şehir, 16. asrın başında Safevilerin idaresine 
geçmiştir4. 

Şah İsmail ve Şah Tahmasp dönemlerinde Osmanlı Devleti karşısında 
alınan yenilgiler Safevileri orta İran’da daha güvenilir bir başşehir ara-
maya yöneltmiştir. Sonuçta da sahip olduğu tabii ve stratejik şartlar se-
bebiyle İsfahan, H.1006 [M.1597/1598] tarihinde büyük ihtimalle de 
1597 yılının son aylarında Horasan seferine çıkılmadan Şah Abbas tara-
fından başkent yapılmıştır. Şah’ın bu seçimi İran’a gelen İngiliz seyyah-
lar tarafından onun yönetim dehasının önemli bir tezahürü olarak yo-
rumlanmıştır5. Şah Abbas’ın İsfahan’ı başkent yapmasındaki sebep, ba-
tıdan gelen Osmanlı baskısıydı. Osmanlı Devleti’nin Tebriz’i zapt etmesi 
üzerine Safeviler başkentlerini Şah Tahmasp zamanında önce Kazvin’e 
nakletmişlerdi. Daha sonra babasına karşı isyan ederek Kazvin’i zapt ve 
kendisini 1587 tarihinde Şah ilan eden I. Abbas, başkenti İsfahan’a nak-
lederek burasını Osmanlılara karşı emin bir üs olarak da kullanmayı ta-
sarlamıştır.  

Utah Üniversitesi Profesörlerinden Hafez F. Farmayan, Şah’ın bu ka-
rarının sadece askeri bir karar olmadığını, aynı zamanda İran’ın Türkleş-
mesinin zıddına bir adım olduğunu da vurgulamaktadır. Ona göre Şah 
Abbas, kendisine göre çok önem arz eden Pers Körfezi ve İran’ın doğu sı-
nırlarına daha yakın olması ve coğrafi konumunun askeri açıdan daha 
uygun olması sebebiyle başkenti İsfahan’a taşımıştır6. Hakikaten de Zag-
ros Dağları’nın batı yamaçlarından güneye doğru korunaklı bir alanda 
kurulmuş olan İsfahan, Osmanlı ordusunun sık sık harekât düzenlediği 
batı İran’dan [Irak-ı Acem] uzakta, daha içerilerde bulunuyordu. Rıza 
Pâzuki, Şah’ın başkenti Kazvin’den, verimli alanlarının çokluğu ve bol su 
kaynağı olan İsfahan’a taşımasında, Kazvin’de içecek su sıkıntısı çekil-
meye başlanması, asker sayısının artması ve halkın burada yaşamasının 
                                                           
4 Mirza Bala, a.g.e., s. 1069. 
5 P.M. Sykes, A History of Persia, Macmillan & Co. Ltd., London, 1915, c. II, s. 265. 
6 Hafez F. Farmayan, The Beginnings of Modernization in Iran: The Policies and Reforms of 
Shah Abbas I (1587-1629), Middle East Center University Of Utah, Salt Lake City, Utah, 
1969, s. 15. 
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zorluğu gibi nedenleri de saymaktadır7. Tabii bu nedenler tâli nedenler-
dir. 

Safevi Devleti zamanında Şah I. Abbas’ın saltanatı sırasında başkent 
yapılan ve Safevilerin tekrar canlanışının sembolü olan İsfahan, yoğun 
bir imar faaliyetine sahne olmuş ve adeta yeniden imar edilmiştir. Ülke-
sinin her tarafından mimar, usta ve zanaat ehlini yeni başkentine yön-
lendiren Şah Abbas I, özel bir ilgi ile İsfahan’ı büyük ve güzel bir şehir 
haline getirmiştir. Şah Abbas, herhalde yeniden şekil verdiği Safevi Dev-
leti’nin yeni başkentini de kendi istediği halde donatmak istemişti. Bu-
nun için çoğu zaman Şah Abbas, kendi mallarının tamamını köprü, ha-
mam, misafirhâne, cami yapımı ve vakıf tesisine harcıyordu. Şah, büyük 
imar faaliyetlerine şehrin surlarını yenileterek başlamıştır. Böylece Şah 
Abbas dönemi imar çalışmaları tamir ve tâdil faaliyetiyle başlamış ve ye-
ni binaların inşasıyla devam etmiştir. Hatta Şah Abbas, nüfusunun art-
ması için İsfahan’da yeni mahalleler bile teşkil ettirmiştir. Böylece Şah’ın 
iskân faaliyetleri ve uğraşları neticesinde İsfahan’ın nüfuzunun Şah Ab-
bas devrinde 600.000’e ulaştığı tahmin edilmektedir8. Fakat bu rakam, 
Şah Abbas zamanında İsfahan’ı bizzat gören İngiliz seyyah Sir Thomas 
Herbert’in verdiği rakamla uyuşmamaktadır. Çünkü İngiliz seyyah, aşa-
ğıda ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere İsfahan’da 70.000 hane ve 
200.000’in üzerinde nüfustan bahsetmektedir. Kendi görüşümüzü belir-
tecek olursak, bir haneyi beş kişi olarak düşünürsek 70.000x5=350.000 
etmektedir. Buna göre İngiliz seyyahın hane sayısı hakkındaki ifadeleri-
ne dayanarak İsfahan’ın Şah Abbas döneminde nüfusunun 350.000 ci-
varında olduğunu iddia edebiliriz. 

İsfahan’ın Şah Abbas’a kadarki tarihi ve nüfusu ile ilgili yaptığımız bu 
kısa izahattan sonra Şah Abbas dönemi İsfahan’ını tasvir edebiliriz. İyi 
muhafaza edilmiş toprak bir set ile çevrilmiş olan İsfahan’ın 12 kapısı 
vardı. Şehrin genişliği Şah Abbas dönemi yapıları ile birlikte 35 verste 
[37,1 km] ulaşmıştı9. Zâyende Irmağı10 kuzey sahili boyunca uzanan 
şehrin merkezini hükümdar [saltanat] sarayı, cami ile çarşı ve pazarın 
bulunduğu 140 metre genişliğinde Meydan-ı Şah [Meydan-ı Nakş-ı Ci-
han] teşkil etmekte idi. Bu meşhur meydan 1597-1611 yılları arasında 
yapılmış ve şehrin ana merkezi olmuştur. Tabii bu ifadeden 1611 yılın-
dan sonra artık meydan başka şeyler yapılmadığı anlaşılmamalıdır. Şah 
Abbas yaşadığı müddetçe bu meydana ilaveler veya düzenlemeler yaptır-
                                                           
7 Rıza Pâzuki, Târih-i İran Ez Moğol Tâ Afşâriyye, Şirket-i Çaphâne-i Ferheng, 1317, s. 317. 
8 Osman G. Özgüdenli, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 478. 
9 William Barthold, Tezkire-i Coğrafya-i Tarihî İran, Tahran, 1308, s. 229. 
10 Şah Abbas, Zâyende Irmağı’nın suyunun artması için kanallar yaptırıp küçük ırmakların 
suyunu bu ırmağa yönlendirmişti. Bkz. Abdülazîm Rezayi, Tarih-i Deh Hezar Sâle İran (Ez 
Silsile-i Gazneviyân Tâ İnkıraz-ı Safeviye, İkbal Yayınevi, Tahran, 1363, c. 3, s. 321. 
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mıştır. Tam merkezde yer almasından dolayı İsfahan’ın kalbi sayılan bu 
meydanda, gündüzleri İngiliz, Hollandalı, Türk, Arap, Portekiz, Yahudi, 
Ermeni, Rus ve Hintli gibi muhtelif milletlerden insana rastlanırdı. Şah 
Abbas da bazen Nevruzda bayramı karşılamak için meydanın kenarında-
ki bağlara gider ve oralarda otururdu. Böyle bir kutlama zamanında 
1611 yılında Şah Abbas’ın emriyle Nakş-ı Cihan Meydanı’nın etrafında 
mavi suların aktığı bağlara devlet ricali, halk, tüccarlar toplanmış, kan-
diller [mumlar] suyun üstüne bırakılmış, şehir geceden sabaha kadar 
aydınlatılmış, karnaval havasında marangozlar, çeşitli sanat dallarına 
mensup ustalar yeni icatlarını sergilemişler ve sesi güzel şarkıcılar hoş 
nâmelerini okumuşlardı11. 

Meydanın etrafında kemerli ve iki katlı binalar yapılmıştı. Alt katlar 
dükkânlar içindi. Dikdörtgen şeklinde ve 512x159 metre boyutunda olan 
bu meydanı, kenarlarında çınar ağaçları sıralanmış ve tuğladan yapılmış 
bir su kanalı çevreliyordu. Kanal, meydanın dış çevresini teşkil eden pa-
zardan ayıran ve alt katları dükkânlardan ibaret sıra evlerin önünden 
geçerdi. Tabii olarak meydan çevresinde önemli ve görkemli binalara yer 
verilmiştir. Meydanın güney kısmında 1611/1612 yılında Şah I. Abbas’ın 
emriyle inşasına başlanılan ve hemen onun ölümünün ardından 1630 
yılında tamamlanan, dünyanın en güzel mimari abidelerinden sayılan 
Mescid-i Şah [Mescid-i Câmi veya İsfahan Yeni Camii] yer almaktaydı12. 
Yapının mimarı Ebu’l-Kâsım adlı bir kişi idi. Caminin giriş eyvanı 27 
metre yükseklikte ve her tarafı Ali Rıza Abbasî’nin süslemeleriyle doluy-
du. Minareleri uzun (48 m), ince ve her ikisi birbirini dikey olarak şekil-
de kesecek şekilde idi. Bu mescit için Ebu’l Hasan Kazvinî, “Öyle bir 
mescittir ki insan onun vasfını anlatmakta âciz kalır” demektedir13. 

Meydanın kuzey ucunda yer alan Nakkar-hâne [çalgı evi], Kayseriyye 
[Çehar Bazar-ı Kayseriyye veya Bâzar-ı Şah] denilen hükümdara mahsus 
pazara açılırdı. Şah, İsfahan’da olduğu zamanlarda Nakkar-hâne’de gü-
neşin doğuşu ve batışında çalgı (davul ve borazan) çalınırdı. Kayseriyye 
Pazarı, sadece İsfahan’ın değil belki tüm İran’ın en önemli pazarı idi. 
1619 yılında tamamlanan bu pazarın kapısı [Kaysâriye Kapısı], çinilerle 
kaplı ihtişamlı bir eser idi14. 30 km2 bir alana yayılan Kayseriyye Pazarı, 
dört ana güzergâha yarılmıştı. Yine pazarın içinde her bir kısım ayrı bir 
iş koluna (bakırcılar, demirciler, semaverciler, kuyumcular, tatlıcılar 
v.s.) ayrılmıştı. Örneğin Lala Bik Sarayı, iki katlı olarak yapılmış ve etra-
                                                           
11 Roger Savory, İran Asr-ı Safevi, Çev: Kambiz Azizi, Neşr-i Merkez, Tahran, 1374, s. 157-
158. 
12 Barthold, Mescid-i Câmi adını verdiği bu yapının Şah Abbas hayattayken tamamlandığını 
ve daha sonra 18. yüzyılda tamiratlar ve onarımlar geçirdiğini yazmaktadır. W. Barthold, 
a.g.e., s. 229. 
13 Ebu-l-Hasan Kazvinî, Fevâidü’s-Safeviyye, Müessese-i Mütâlaât ve Tahkikât-ı Ferhengi, 
Tahran, 1367, s. 47. 
14 A. Engin Beksaç, “İsfahan (Mimari)”, DİA., İstanbul, 2000, c. 22, s. 503. 

153



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

fında geniş bir bahçesi vardı. Bu yapının içinde kuyumcular, mücevhe-
rat satıcıları ve Hint kumaşı satan dükkânlar yer alıyordu. Dokumacılar 
çarşısında ise çok kıymetli dokumalar (altın işlemeli) ve pamuklu ku-
maşlar satılıyordu. Her bölümün ayrı bir güvenlik, itfaiye ve idare me-
muru vardı. Pazarın içine esnafın ve halkın ibadet etmesi için mescitler, 
ayrıca büyük bir hastane [Bimâristan-ı Şâhî], hamamlar ve medreseler 
de yapılmıştı. Nakş-ı Cihan Meydanı’nın güney doğusunda Şah Abbas 
dönemi devlet ricalinden Maksud Bey’in yaptırdığı Maksud Bey Çarşısı 
da zikre değer yapılardandır. İçinde 10-12 dükkân ve bir büyük kervan-
saray olan yapıya Hürmüz, Lar ve Tebriz’den tüccarlar gelir ve konaklar-
lardı15. 

Meydanın doğu kısmında Sadr Mescidi ya da Mescid-i Şeyh Lütfullah 
(1602-1618) bulunuyordu. Bu cami, Mescid-i Şah’a oranla daha sade 
yapıda, kare planlı ve sadece kümbeti geniş olacak şekilde dizayn edil-
mişti. Kümbetin yüksekliği 32 metre idi. Mescidin içinde Ali Rıza Abbasî 
tarafından sülüs hatla yazılmış kitabeler vardı. Yapının mimarı Muham-
med Rıza b. Hüseyin adlı bir şahıs idi. Şah bu mescidi ve yanındaki 
medreseyi, halkın ibadet etmesi ve devrin en büyük Şii ulemasından sa-
yılan, kendisinin de çok büyük hürmet gösterdiği Şeyh Lütfullah’ın ders 
vermesi için yaptırmıştı. Burada aynı zamanda ilim tahsil ediliyordu. 
Nakş-ı Cihan Meydanı’nın ortasında ise nişan talimleri için üzerinde bir 
elma ve merasim zamanlarında altın bir kupa bulunan bir direk dikiliy-
di. Sonraları buraya darağacı kurulacaktır. Bunun yanında Türklerin es-
ki oyunlarından olan Çevgân [Çevgen]16 oyunu için dikilmiş iki mermer 
sütun vardı. Hükümdar [saltanat] sarayı, gece-gündüz açık bulunan ve 
sığınacak bir yer olarak kullanılan 12 ahşap sütunlu bir kapı ile meyda-
nın güney batı tarafındaki pazara açılırdı. Şah Abbas, buradaki Timur 
devrinden kalma eski yapıya ilaveler yaptırmış ve sarayı genişletmiştir. 
Âli Kâpu Sarayı da denilen bu yapı, 48 metre yüksekliğinde ve yedi katlı 
olup, üçüncü katı Şah’ın meydanda (eyvanda) yapılan tören, kutlama ve 
oyunları izlemesi için yapılmış özel bir yer idi. Şah meydanı denilen ve 
orta yerinde üç fıskiyeli [şelaleli] mermer bir havuz bulunan bu mahalde 
Şah, Nevruz bayramlarında elçileri de kabul ederdi. Sarayın altıncı katı 
resmi vazifeli olarak gelen yabancı misafirlerin kabulü için ayrılmıştı. Âli 
Kapu İmareti’nin iki tarafında Portekizlilerden ele geçirilmiş savaş gani-
meti 110 adet top yer almaktaydı17. Sarayın ana cephesi, temelleri taştan 
yapılmış aslanlara dayanan Çehel Sütun [40 Sütun] adını taşıyan bir ka-
                                                           
15 Meryem Nejad Ekberi Mihriban, Şah Abbas-ı Kebîr, Şirket-i Mütâlaât ve Neşr-i Kitab-ı 
Parsa, Tahran, 1387, s. 279-285. 
16 Ortaçağlarda bilhassa yakın ve uzak doğu saraylarında çok yayılmış bir atlı top oyunu-
nun ismidir. Karşılıklı iki takım ile oynanan Çevgân oyununda gâye, ellerindeki değnekler 
ile sürdürdükleri topu takımlarının hedeflerine ulaştırmalarıdır. Bkz. Muammer Eroğlu, 
“Çevgân”, İ.A., İstanbul, 1993, c. 3, s. 388. 
17 Meryem Nejad Ekberi Mihriban, a.g.e., s. 301-302. 
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pı ile bahçeye açılırdı. Fakat isminin aksine burada 20 ağaç sütun vardı 
ve ağaçlar taştan yapılmış aslan heykellerinin üzerinde yer alıyordu18. 
Bu yirmi sütun suda aksedince toplam kırk sütün olduğu için Çehel Sü-
tun [Kırk Sütun] adı verilmişti. Çehel Sütun sarayının duvarları mermer-
den yapılmış ve aynalarla süslenmişti. Taht odası da bu Çehel Sütun ad-
lı mekânda idi. Şah bazen Çehel Sütun İmareti’nde elçileri kabul edip, 
resmi ziyafetler verirdi. Meydanın güney doğusunda ise müstahkem bir 
kale [hükümet konağı veya küçük bir kasır] vardı. Bir de şehirde Kelle 
Minare isminde bir yapıdan bahsedilmektedir ki Safevi Şahlarının avday-
ken öldürdüğü hayvanların kafaları burada halka teşhir ediliyordu19. 

Saltanat Sarayı, birçok büyük divanhânelere [salonlara] taksim edil-
mişti. Bunlardan iç kısmının duvarları resimler içinde bezenmiş bir sa-
lon bugüne kadar kalmıştır ki bu resimlerden bir tanesi [iki pano] Şah 
Abbas’ı tasvir etmektedir. Sarayın batı tarafında ise Bağ-ı Heşt Beheşt 
bulunmaktaydı. Heşt Beheşt [Sekiz Cennet] bahçesinden itibaren ise gü-
ney yönünde, Zâyende Irmağına, oradan da Allahverdi Han köprüsü üze-
rinden daha öteye uzanan ve özel bir yol olarak tasarlanan etrafı çınar 
ağaçlarıyla çevrili Çehar Bağ caddesi başlamaktaydı. Caddenin ortasına 
gelecek şekilde yapılmış taştan su yollarından aşağıya doğru bir su akar-
dı. Bu su akarken küçük küçük suni şelaleler oluştururdu. Akan su so-
nunda sekiz köşeli ya da kare havuzlarda toplanıyordu. Caddenin her iki 
tarafı bir sıra çiçek ve bir sıra çınar ağacı olacak şekilde süslenmişti. Yi-
ne caddenin iki tarafında yayalar ve atlılar için ayrı ayrı güzergâhlar ha-
linde yollar yapılmıştı. Ayrıca caddenin kenarlarında gezmeye gelenlerin 
dinlenip, çay içmesi ve nargile çekmesi için kahvehaneler vardı. Akşam-
ları halk, ayan ve eşraf bu caddeye akın eder güneşin batışını ağaçların 
ve su seslerinin arasında seyrederdi20. 3 km uzunluğundaki ve bazı kı-
sımları 48 metre genişliğindeki Çehar Bağ caddesinin her iki tarafında 
muazzam bağlar, meyve bahçeleri, köşk, konak, imâret ve saraylar bu-
lunmaktaydı21. Zaten etrafında dört büyük üzüm bağı olduğu için bura-
ya Çehar Bağ [Dört Bağ] Caddesi denilmekteydi. Çehar Bağ caddesinin 
etrafındaki bahçelere halk da gidebiliyor ve meyvelerinden faydalanıyor-
du. Şah Abbas’ın konakladığı Bağ-ı Abbas Âbâd buradaki önemli bahçe-
lerden biriydi. Bağların içinde saray görevlileri ve harem ehlinin ikamet-
gâhları vardı. Yine bu bağların içinde bazen yabancı ülkelerden gelen se-
firlerin konaklatıldığı yapılar da bulunmaktaydı. Çehar Bağ üzerinde bu-
lunan ve 1602 yılında Şah Abbas’ın kumandanlarından Allahverdi Han 
tarafından inşa edildiği için onun adını taşıyan Allahverdi Han Köprüsü, 
                                                           
18 W. Barthold, a.g.e., s. 230. 
19 W. Barthold, a.g.e., s. 230. 
20 Roger Savory, a.g.e., s. 166-167. 
21 Mirza Bala, “a.g.m.”, s. 1070. 
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295 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olup, 34 ayağa dayan-
makta ve birbirine müsavi 33 kemere sahip olduğundan “Siyosepol [33 
Köprü]” ya da “Pol-i Si-u se çeşme [33 Gözlü Köprü]” adını da taşımaktay-
dı. Ayrıca bu köprü vasıtasıyla Çehar Bağ’a ve Culfa’ya gidildiğinden, 
köprüye Pol-i Çehar Bağ ve Pol-i Culfa isimleri de verilmişti. Köprünün 
mimarı Aka Hüseyin adlı bir şahıs idi. Eğer Şah Abbas İsfahan’da ise Âb-
rizgân veya Âbrîzân22 kutlamaları Zâyende Irmağı kenarında Allahverdi 
Han köprüsü yakınında yapılıyordu. Bu törenlerde Şah, devlet ricali, ko-
nuklar, komutanlar ve dış devletlere ait resmi görevlilerle birlikte köprü-
nün altında kurulan taklarda oturur ve kutlamaları izlerdi23. 

Allahverdi Han Köprüsü’nden geçtikten sonra Çehar Bağ Caddesi, 
çok sayıda saray ricalinin oturduğu Hezar Cerîb [Bin Dönüm] bahçesin-
de son bulurdu. Yine bu köprüden Culfa’ya da gidiliyordu ki bu mahalle-
de Ermeniler yaşıyordu. Su seviyesi düştüğünde köprünün altından da 
geçiliyordu. Şah Abbas zamanında Allahverdi Han köprüsünden başka 
şehirde çok sayıda köprü daha vardı. Bunlardan en mühimleri Pol-i Za-
man Han, Pol-i Hûre, Pol-i Kelle, Pol-i Baba Mahmud, Pol-i Virgân, Pol-i 
Çûm, Pol-i Sürûş Badran veya Pol-i Deştî, Pol-i Verzene, Pol-i Şehristan 
ve Pol-i Çûbi [Tahta Köprü] idi24. 

Köprülerden sonra İsfahan’daki hamamlardan bahsedecek olursak; 
Hamam-ı Cârçi, Kayseriyye Pazarı’nın içinde ve Mescid-i Cârçi yakınında 
idi. H. 1019 [M.1610/1611] tarihinde Şah Abbas’ın Çârçibaşısı25 olan 
Melek Sultan tarafından yaptırılmıştır. Hamam-ı Derdeşt, Aka Mümin 
tarafından Derdeşt mahallesinde Aka Nur Mescidi’nin yakınında yaptırıl-
mıştır. Hamam-ı Sarutokay, İsfahan’daki büyük pazarın içinde Saruto-
kay adıyla maruf Mazenderan Hâkimi Muhammed Tokay Hidayetullah-i 
Tebrizî tarafından yaptırılmıştır26. 

Şah Abbas zamanına ait İsfahan’daki diğer yapılar içinde; mihrabıyla 
ünlü ve içinde meşhur hattat Mir İmad’ın kabrinin bulunduğu Mescid-i 
Maksud Bey (Mescid-i Zülümât, 1602), Şah Abbas’ın meşhur âlim Mev-
lana Abdullah Şûşterî’nin ders vermesi için yaptırdığı, Kayseriyye Paza-
rı’nın doğusunda bulunan ve görkemli bir eser olan Molla Abdullah Med-
resesi, Mescid-i Şarkî [Serhî] (1605), Melek Sultan tarafından yaptırılan 
ve Kayseriyye Pazarı’nın içinde yer alan Mescid-i Cârci (1610), Derdeşt 
semtinde Nureddin Muhammed İsfahanî’nin çabalarıyla bina edilen ve 
Şah Abbas’ın ölümünün hemen ardından tamamlanan Mescid-i Aka 
                                                           
22 İslâm öncesine dayanan ve İran takvimine göre Tir (Haziran/Temmuz) ayının 13. günün-
de yapılan eski bir geleneksel kutlama. 
23 Ali Cevahir Kelam, Coğrafya-i Tarihî İsfahan ve Culfa, İntişârât-ı İbn-i Sina, Tahran, 
1348, s. 22. 
24 W. Barthold, a.g.e., s. 231. 
25 Cârçi, tellal-çığırtkan anlamındadır. 
26 Meryem Nejad Ekberi Mihriban, a.g.e., s. 291. 
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Nur, içinde Safevi hanedanına ait bazı kişilerin mezar taşları bulunan 
Sitti Fatıma Türbesi ve Şah Abbas zamanında yapımına başlanan fakat 
onun vefatından bir yıl sonra tamamlanan Taht-ı Pûlâd Kabristanı’nda 
yer alan Baba Rükneddin Türbesi (1630) sayılabilir27. 

Şah Abbas, şehrin 25 km batısına yeni başkentin yiyecek ihtiyacını 
karşılaması için tarlalar açtırmıştı. Yine ilk halı dokuma atölyesinin de 
Şah Abbas-ı Kebîr zamanında İsfahan’da kurulduğu sanılmaktadır. İsfa-
han’da 25.000 dokuma işçisi, birçok usta ve çok sayıda dokuma atölyesi 
vardı. Ayrıca seramik ve çanak-çömlekçiliğin merkezi de İsfahan idi28. 
Şimdi Şah Abbas devrinde İsfahan’ı bizzat gören iki seyyahın gözlemleri-
ni aktarabiliriz. 

Portekizli seyyah Pedro Teixeira (d. ? - ö. 1641), İsfahan hakkında çok 
kısa olmakla birlikte şunları söylemektedir: “İran’ın başkenti, İran Şahla-
rının oturduğu ve çok popüler bir şehir olan İsfahan’dır. Canlı bir ticaretin 
olduğu ve gerekli olan her şeyin bulunabildiği bir yerdir.”29 

İngiliz seyyah Sir Thomas Herbert (1606-1682), Şah Abbas’ın vefatın-
dan bir sene evvel 1628 yılında gördüğü İsfahan ile ilgili şunları yazmak-
tadır: 

“Çeşitli yazarların Spaha, Spachen, Acbahan, Aspachan, Izpaan, 

Spahan ve Hispahan gibi çeşitli şekillerde adını yazdıkları İsfahan 

bugün İran’ın başşehridir. Partların bölgesinde yer alır. 

Fars Körfezi’ne 537, Hazar Denizi’ne 360, Şiraz’a 220, Babil’e [Bağ-

dat’ın güneyinde] 450, Kandahar’a 670 ve Kazvin’e 270 İngiliz mili 

[1 mil=1,6 km] mesafededir. 70.000 ev ve 200.000’in üzerinde nüfu-

su vardır. Şehirde yerli halktan başka İngiliz, Hollandalı, Portekiz, 

Polonyalı, Moskovalı, Hindistanlı, Arap, Ermeni, Gürcü, Türk, Yahudi 

ve diğerleri yaşamaktadır. Buradaki birçok şey hatırlanmaya değerdir.  

Bunlar Meydan [Nakş-ı Cihan Meydanı], camiler, hamamlar, saray-

lar, kapılar, bahçeler, âbidelerdir. Şimdi meydanı anlatmama izin ve-

rin. Meydana Londra’daki Thames Nehri genişliğinde Zindaren Nehri 

[Zâyende Rûd] üzerinde kurulu, 35 sütunlu [herhalde 33 kemeri kas-

tediyor] taş bir köprüden geçilerek ulaşılır. Nehir gemi trafiğine elve-

rişli değildir. Yaz olduğunda kanallar ortaya çıkmaktadır. Meydan 

veya Büyük Market, şüphesiz dünyanın en geniş [ferah], güzel ve 

aromatik marketidir. Kuzeyden güneye bin adım, diğer yönde [her-

halde doğu-batı istikametinde] 200’ün [adımın] üzerindedir. Buradaki 

yapılar [binalar] düzgün üretilmiş iyi tuğladan yapılmıştır. Pazar 

[market] tüm meydan boyunca devam eder, içinde birçok dükkân ve 
                                                           
27 A. Engin Beksaç, “a.g.m.”, s. 503; Meryem Nejad Ekberi Mihriban, a.g.e., s. 294-295. 
28 Roger Savory, a.g.e., s. 132, 138, 139, 155. 
29 Pedro Teixeira, The Travels of Pedro Teixeira With His Kings Of Harmuz And Extracts From 
His Kings Of Persia, İlave Notlarla İngilizceye Çeviren: William F. Sinclair, Donald Ferguson, 
London, 1902, s. 243. 
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bu dükkânların içinde birçok ürün vardır. Bu meydan şehrin en asil 

parçası olarak mükemmel şehir İsfahan’ın kalbinde yer almaktadır. 

Kral [hükümdar] Sarayı meydanın batısındadır ve geniş bir arka ta-

rafı [bahçesi] vardır. Onun görkemi mavi ve sarı mozaiklerle kaplan-

masındadır. Arapça yazılarla [Kuran’dan ayetler olmalı] süslenmiştir. 

Çatısı kırmızı beyaz, mavi ve sarı renkte ve yanları bezemelerle [tas-

vir, resimlerle] süslüdür. Yerlerde ipek halılar serilidir. Meydanın en 

kuzey ucu Darphane için ayrılmıştır. Güney uçta sarayın karşısında 

mükemmel bir Cami vardır. Dışı [dış tarafı] taştan yapılmıştır. Mey-

danda bulunan dükkânlar aynı yapıdadır [tek şekildedir]. 

Tüccarlar haşin değil aksine kaynaşmış [sıcakkanlı] insanlardır. Tüc-

carlar arasında baharatçılar, ilaç satıcıları ve tatlıcılar vardır. Diğer 

camiler yuvarlak [küresel] tarzdadır ve güneşte kurutulmuş tuğlar-

dan [kerpiçten?] yapılmıştır. Birazında Müslümanların ellerini, kolları-

nı ve gözlerini yıkadığı [abdest almayı kastediyor] şadırvan vardır. 

Bu şehirde çok sayıda güzel hamam vardır. Hamamların taşları be-

yaz, parlatılmış ve sabittir. Pencereler geniş yapılmıştır fakat iç taraf-

ları dardır. Camlar kalın [buzlu, sisli], sert (?) ve koyudur. Tepeleri 

[tavan ya da kubbeyi kastediyor] yuvarlak [küresel] ve iç ferahlatıcı 

şekilde Turkuaz yani mavi renktedir. İçeride taştan ve mermerden 

yapılmış sıcak odacıklar [hücreler] vardır. Sabahları erkekler akşama 

doğru kadınlar kullanır. Ücretleri azdır. 

Şehir oval yapıdadır ve her evin bahçesi vardır. Şehir suru top atışla-

rına dayanacak gibi değildir. Zaten İranlılar ölmeyi kuşatma altına 

düşmeye tercih ederler. Dördü kapalı olan çok sayıda kale [hisar, ka-

pı?] vardır.  

Şehirde az sayıda saray vardır. Bir tanesi meydandaki Hükümdara 

ait olanıdır. Kale, çok geniş, duvarlarla çevrili ve etrafı hendeklerle 

kuşatılmıştır. Etrafı muhafızlarla doludur. Şehirdeki bahçeler dikkat 

çekici ve cenneti andırmaktadırlar ve görenler şehrin biraz uzağında 

orman vardır diye düşünmektedirler. Buraları şehrin güney batısın-

daki Nazer-Jareeb [bahçeleriyle ünlü Hezar Cerîb] adını verdikleri 

yerdir. Meydandan devam ettiğinizde etrafı yazlık evlerle çevrili iki 

mil uzunluğundaki Cherbaugh [Çehar Bağ] sizi karşılar. Nazerjare-

eb’in bahçeleri 3 mil uzunluğunda dairesel bir alandadır. Bu bahçele-

re zarif ama sağlam üç kapıdan girilir. Kuzeyden güneye bin adım, 

doğudan batıya 700 adımdır. Ortasında 12 eşit tarafa bölünmüş bir 

havuz vardır.”30 

Osmanlıların Tebriz’i ele geçirmelerinden sonra Şah Abbas’ın emriyle 
çok sayıda Tebrizli şehirden çıkartılmış ve İsfahan şehri civarına [şehrin 
                                                           
30 Thomas Herbert, Some Yeares Travels Into Divers Parts Of Asia And Afrique, London, 
1638, s. 153-162. 
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dış batı tarafına, Çehar Bağ’ın batı yakasına] yerleştirilerek burada onlar 
için “Tebrizâbad” adlı güzel, bağlık-bahçelik ve bakımlı bir mahalle oluş-
turulmuştu31. Şah Abbas’ın Tebrizliler için oluşturduğu Tebrizâbad Ma-
hallesi hakkında Tarih-i Abbasi’nin yazarı Celaleddin Muhammed Mü-
neccim-i Yezdî şunları söylemektedir: 

“Şah, bu ayın son gününde [13 Mayıs 1611] Tebriz’den gelenlerin yer-

leşmesi için bir yer saptadı. Burası Zâyende Irmağı kenarında, mahal-

le boyunca ve evlerin arasından dört adet geniş su kanalının uzandığı 

bir mevkii idi. Aslında Bağ-ı Cennet adındaki bu arazi Mevlana Ali Rı-

za adındaki bir vatandaştan satın alınmış ve Tebrizliler için küçük bir 

pazar, cami ve hamam yapılması kararlaştırılmıştır. Arazinin geri ka-

lan kısmı ise mesken yapımı için dört mahalleye ayrılmıştır. Tebrizlile-

rin mali desteği [durumu] olmadığı için Şah, İsfahan halkından 3000 

tümen ödeyerek 1200 dönüm arazi satın almıştı. Ev yapımın zorluğu 

sebebiyle 500 evin Lala Bey’in gözetimi altında Şah’ın parasıyla yapıl-

ması kararlaştırıldı. Şah, ilave olarak ev yapacak ve yerleşecek Tebriz-

lilerin kullanması için geri ödemesi beş yılık sürece yayılmış olmak 

üzere 1000 tümen tutarında bir meblağı Tebrizâbad’a yerleşmelerine 

izin verilen hak sahiplerinin kullanımına tahsis etmişti.”32 

Yine Şah Abbas’ın emriyle Osmanlı-Safevi savaşları esnasında 1604 
yılında Aras nehri üzerindeki Culfa şehri Ermenilerinin tamamı (tüm 
mallarıyla birlikte 5.000 aile) Tahmasp Kulu Bey gözetiminde İsfahan’a 
göç ettirilmiş ve bu ahali şehirden geçen Zâyende Irmağı’nın güney yaka-
sındaki Culfa mahallesini [geldikleri şehre izafeten verilmiştir] teşkil et-
mişlerdi33. Ermenilerin İsfahan’da oturdukları yer bugün halen bu adla 
anılmaktadır. Bunların nüfusu başlangıçta 3000 hâne idi34. Böylece İsfa-
han’da Müslüman, Yahudi ve Zerdüşt halkın yanında bir de Hıristiyan 
Ermeni cemaati oluşmuş ve şehrin nüfusu artmıştı. Şah’ın getirdiği bu 
Ermenilerin çoğu zanaat ve ticaret ehli olduklarından İsfahan’ın ve 
İran’ın ticaret ve sanayisinin gelişmesinde katkı sağlamışlardır35. Zaten 
İsfahan’ın başkent seçilmesi ile İran’ın ticaret merkezi de Tebriz’den İsfa-
han’a kaymıştı. Şah, getirdiği Ermeniler için kiliseler yaptırıp özgürce 
ibadet etmelerini de sağlamıştı36. Hatta 1605 yılında yapılan Saint Jo-
                                                           
31 H. Memmedov Karamanly, “XVI. - XVIII. Yüzyıllar Osmanlı-Safevi Savaşları”, Osmanlı, 
Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, c. 1, s. 504. 
32 R.D. McChesney, “Four Sources On Shah Abbas’s Building Of Isfahan”, Muqarnas, 1988, 
Sayı 5, s. 110. 
33 Guy Le Strange, The Lands Of The Eastern Caliphate, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1905, s. 205. 
34 Osman G. Özgüdenli, a.g.e., s. 455; H.R. Roemer, “The Safevid Period”, The Cambridge 
History Of Iran, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, c. 6, s. 271. 
35 P.M. Sykes, a.g.e., s. 266. 
36 H.R. Roemer, “a.g.m.”, s. 273. 
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seph Kilisesi’ne [Kilise-i Vank] ve 1614/1615 yılında Culfa meydanında 
yapılan kiliseye [Kilise-i Beytüllahim] yardım etmişti. Şah Abbas, Erme-
nilerden başka çok sayıda Gürcü savaş esiri de başkent İsfahan’a getirt-
mişti37. Zerdüştler ise İsfahan’da Zâyende Irmağı’nın güneyinde Gebris-
tan isimli mahalde yaşıyorlardı. Ayrıca şehirde çok sayıda batılı seyyah, 
tüccar, rahip, sanatçı, zanaatkâr yaşıyor ve bunların Müslüman halk 
arasında özgürce yaşamaları hiçbir sakınca ve olaya sebep olmuyordu. 
Buradan açık bir şekilde İsfahan’da gayr-i müslimler için dini bir tole-
ransın olduğunu anlaşılmaktadır. 

Şah I. Abbas devrinde İsfahan çok revaçta olan bir şehirdi. Ünü kısa 
sürede tüm dünyaya yayılmıştı. Safevi Devleti’nin başkenti olması ve ti-
cari önemi sebebiyle Çin, Hindistan, Orta Asya, Arabistan, Türkiye ve 
Avrupa’dan tüccarlar, elçiler, seyyahlar, çeşitli dini tarikatlara mensup 
rahipler, misyonerler, sanatkârlar, macera arayan asilzâdeler İsfahan’a 
geliyorlardı. Yabancılar arasında tâcirlerden, din adamlarından ve sergü-
zeştçilerden müteşekkil Avrupalı bir koloni bile vardı38. Böylece şehir, 
Şah Abbas zamanında hiç olmadığı şekilde kalabalık ve hareketli bir şe-
hir haline gelmişti. Şah Abbas, iki İngiliz asilzâdesi Robert ve Anthony 
Sherley’i beraberinde İsfahan’a getirmişti. 1602 yılında Augustin tarika-
tından üç rahip Goa limanından İran’a ulaşmış, Şah Abbas ile görüş-
müşler ve Şah üzerinde olumlu tesir bırakmışlardır. Bu sebeple Şah Ab-
bas, onlara İsfahan’da dini yapı inşa etmelerine izin vermiş hatta onlara 
kilise inşaatları ve tezyinatı için hazineden para yardımı yapabileceğini 
de söylemişti.  

İsfahan’a gelen bu üç rahipten biri aynı zamanda İspanya Kralı’nın 
elçisi idi39. Yine 1627 yılında Fransız başbakanı Kardinal Richelieu, 
İran’a bir heyet göndererek, Capuchin tarikatına mensup misyonerler 
için İsfahan’da merkezler kurulması iznini talep etti. Şah buna izin 
verdi ve başkent İsfahan’da Capuchin misyonerleri için binalar tesis 
edildi40. 

İsfahan’ın bir yandan İran’ın kuzey-güney irtibatını sağlayan tarihi 
Kum-Kâşân-İsfahan-Şiraz-Lar-Basra Körfezi (Hürmüz) ticaret yolu üze-
rinde yer alması, diğer yandan da son derece verimli ve her türlü ziraat 
için elverişli bir araziye sahip bulunması, şehirde canlı bir ticari hayatın 
yaşanmasına sebep olmuştu. Bu ticari faaliyetler neticesinde şehirde 
üretilen pek çok ürün (özellikle meyveler, kavun, üzüm, kayısı, elma v.s.) 
uzak ülkelere pazarlandığı gibi uluslararası tüccarların getirdiği mallar 
da şehirde halkın beğenisine sunuluyordu41. 
                                                           
37 H.R. Roemer, “a.g.m.”, s. 272. 
38 Faruk Sümer, “a.g.m.”, s. 22. 
39 Roger Savory, a.g.e., s. 95, 103, 105. 
40 Roger Savory, a.g.e., s. 116. 
41 Osman G. Özgüdenli, a.g.e., s. 452-456. 
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Şah Abbas, kendi dizayn ettiği İsfahan şehrinde bazen giysi değiştire-
rek dolaşır, çayhanelere uğrar ve halkın kendisini sevip sevmediğini an-
lamaya çalışırdı. Bu şekildeki gezintilerinde sade giyinir, sokakta karşı-
laştığı insanlarla şakalaşır ve teklifsizce halkla sohbet ederdi42. 

Şah Abbas tahta geçtikten sonra onun tahta oturmasında önemli rolü 
olan Mürşit Kulu Han, Şah’ın genç yaşta ve tecrübesiz olmasından istifa-
de ile Şehzade Hamza Mirza ve ondan sonra da Ebu Talip Mirza’ya ait 
olan İsfahan ülkesindeki emlaki kendi üzerine tahsis etmişti43. Herhalde 
Şah Abbas, Murşit Kulu Han’ın öldürülmesinden sonra kendi sülalesine 
ait bu arazileri tekrar üzerine almış olmalıdır. Şah Abbas’ın hâssa mülk-
lerinin önemli bir kısmı başkent İsfahan’da bulunmakta idi44. 

Şah Abbas döneminde ismini bildiğimiz yöneticilerden bir tanesi Sa-
rıkçı Mehmed Bey idi. O, Mürşit Kulu Han’ın katlinde rol oynamış Kızıl-
baş ümeradan idi. 1588 yılında, daha İsfahan başkent olmadan çok önce 
Şah Abbas’ın emriyle İsfahan Darugalığı’na tayin edilmişti45. Diğer bir 
yönetici ise Şah Abbas ile şehrin imarında bazı görüş ayrılıkları yaşayan, 
ama şehirde bir hayli nüfuz sahibi olan Nâkib-i İsfahan Mirza Muham-
med Emin idi. 

Başkent olmasından sonra İsfahan’daki dini yapı değişmiştir. Safevi 
öncesi dönemde Sünnilerin güçlü olduğu şehirde sık sık Sünni-Şii çekiş-
mesi yaşanıyordu. Şiiliği kabule yönelik baskılara karşı direnen şehir, 
ancak içerideki ve etraftaki Şiilerin yardımıyla Şah İsmail’in eline geç-
mişti. Buna rağmen Safevilerin ilk dönemlerinde Sünnilerin hâlâ çoğun-
luğu teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Şia’nın asıl güç kazanması, bu mezhe-
be mensup Safevi hanedanı devrinde Şah Abbas’ın saltanat evresinde 
şehrin başkent olmasından sonraya rastlamaktadır46. Bu dini yapı gü-
nümüzde de devam etmektedir. 

İsfahan, Şah Abbas döneminde edebi ve kültürel açılardan büyük bir 
gelişme göstermiş ve burada sayıları yüzleri ifade eden şair, edip, musi-
kişinas, âlim ve filozof yetişmiştir. Bunların içinde felsefe ve matematikte 
devrin meşhur bilginleri arasında yer alan Mir Muhammed Bakır Damad 
[Esterabâdî], 1571-1636 yılları arasında yaşayan Şii teolog ve felsefeci 
Molla Sadra (Sadreddin Muhammed bin İbrahim-i Şirazî), İsfahan’da 
tahsil görüp önemli Şii ulemasının arsına katılan, Şah Abbas’ın çok sev-
diği ve özel ilgi gösterdiği hatta onunla birlikte İsfahan’dan Meşhed’e ya-
ya olarak gittiği Şeyh Bahaüddin Âmulî ya da daha bilinen ismiyle Şeyh 
Bahaî (d. 1546/47 - ö. 1620/21) ve 1598/99 yılında dünyaya gelen ünlü 
                                                           
42 Roger Savory, a.g.e., s. 99. 
43 İskender Bey Münşî Türkmen, Tarih-i Âlem Ara’-i Abbasi, Çev: Ali Genceli, TTK, İstanbul, 
1945, c. 2, Kısım 1, s. 9. 
44 Osman G. Özgüdenli, a.g.e., s. 452. 
45 İskender Bey Münşî Türkmen, a.g.e., s. 49. 
46 Osman Gazi Özgüdenli, “a.g.m.”, s. 498. 
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Şii din bilgini ve şair Molla Muhsin Feyzî Kâşânî önemli şahsiyetler ara-
sındadır. Edebiyatta “sebk-i İsfahânî [İsfahan tarzı]” diye tanınan edebi 
akım ve musikide “İsfahanek” ve “İsfahan” denilen makam da bu dö-
nemde ortaya çıkmıştır47. 

İsfahan’daki sarayda hâkim dil Türkçe idi. Türkçe sarayın resmi dili 
olarak Şah Abbas ve halefleri zamanında hâkimiyetini koruduğu gibi bu 
şehirde Türkçe şiirler yazan birçok şair de yetişmiştir. Çünkü Türkçe 
yalnız emirlerin dili değil hanedânın da ana dili idi. Şah Abbas, İsfahan’-
daki sarayında bir Avrupalı seyyah ile Türkçe konuşuyor ve cereyan 
eden konuşmaları Türkçe bilmeyen vezirine tercüme ediyordu48. 

Safevi Devleti’nin başkenti Tebriz’in Şah Tahmasp zamanında önce 
Kazvin’e ardından da Şah Abbas zamanında daha içerilerde olan İsfa-
han’a taşınması Azerbaycan coğrafyasının Türkleşmesi ve Safevi Hane-
danı’nın Türklüğünü muhafazası açısından önemle üzerinde durulması 
gereken bir olaydır. Osmanlı taarruzu neticesinde başkentin İran’ın daha 
içerilerine yani Fars unsurların kuvvetli olduğu İsfahan’a taşınması 
Azerbaycan Türklüğü için zararlı olmuştur49. Böylece Şah Abbas devrin-
de Azerbaycan, Safevi Devleti’nin merkezi olma vasfını yitirmiştir. Mer-
kez, İran’ın daha içlerine kaymıştır. Safevi Devleti, bu tarihten itibaren 
Azerbaycan Türk devleti özelliğini yitirmiş ve İran hâkimiyetindeki Türk-
lerin yukarı tabakası dâhilinde Farslaşma süreci başlamıştı50. İsfahan’ın 
Şiraz, Kaşan ve Yezd gibi İran medeniyetinin eski bir şehri olması, İranlı 
unsurların yeni başkentin büyümesinde ve gelişmesinde etkili olmalarını 
sağlamıştı51. 

Sonuç 

Önemli ve görkemli mimari yapılarla süslenen İsfahan, Şah Abbas za-
manında tarihinin en parlak dönemini yaşamış, aktif bir ticaret, politika 
ve sanat merkezi haline gelmiştir. Şah’ın koruması altında ülkenin her 
yerinden tüccar, zanaatkâr, ressam, minyatür sanatçısı, şair, mimar ve 
mühendis yeni başkent İsfahan’da toplanmıştı. Doğudan batıya, kuzey-
den güneye tüm kervan yollarının kesiştiği, canlı ekonomik, sosyal ve ti-
cari hayatıyla İsfahan, eski başkent Kazvin’in hiçbir zaman kazanamadı-
ğı haklı bir şöhret elde etmişti. Bugün bile bu şöhreti devam eden İsfa-
han için “İsfahan, nısf-ı cihân (dünyanın yarısı)” ve “Hulâsa-yi Mülk-i İran 
(İran ülkesinin özü)” denmekteydi. Şah Abbas’ın ününün artması ile bir-
                                                           
47 Osman G. Özgüdenli, “a.g.m.”, s. 501. 
48 Faruk Sümer, “Azerbaycan’ın Türkleşmesi Tarihine Umumi Bir Bakış”, Belleten, Ankara, 
1957, c. XXI, s. 447. 
49 Faruk Sümer, “a.g.m.”, s. 447. 
50 Nesib Nesibli, “Osmanlı-Safevi Savaşları, Mezhep Meselesi ve Azerbaycan”, Türkler, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, c. 6, s. 898. 
51 Hafez F. Farmayan, a.g.e., s. 15. 

162



CİHAT AYDOĞMUŞOĞLU / ŞAH ABBAS ZAMANINDA İSFAHAN 15 

çok batılı seyyah, din adamı ve diplomatik heyet başkent İsfahan’a geli-
yor ve burayla ilgili seyahatnameler yazıyorlardı. Özellikle Avrupalı sey-
yahlarda İsfahan ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Şah Abbas dö-
neminde şehir, nüfusu, yeşilliği, geniş meydanları, güzel köprüleri, mü-
cevherat mağazalarının çokluğu ve ipek halı dokumacılığı ile İran’ın en 
büyük şehri olarak tasvir edilmekteydi52. İsfahan, Şah Abbas döneminde 
başkent yapılmasından sonra yakaladığı bu görkemli ve parlak yaşamını 
18. yüzyıldaki Afgan istilasına kadar devam ettirmiştir. 
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Öz 

Ailenin önemli bireylerinden biri olan kadının şer’i mahkemeleri kul-

lanmasını konu edindiğimiz bu çalışmada, 17. yüzyıl Kayseri’sinde mah-

kemeye yansıyan konular bağlamında, kadının toplumdaki statüsü, hak-

larını kullanması ve sosyo-ekonomik yapıdaki durumu ele alınmıştır. Ya-

pılan çalışmanın sonunda uğradığı haksızlıkları adalet önünde çözen, 

malını mülkünü istediği gibi satabilen, sahip olduğu hakları sonuna ka-

dar kullanabilen bir kadın modeli karşımıza çıkmıştır. Çalışmamızın te-

mel kaynağını Osmanlı tarihi ve kültürünün hukukî, içtimaî ve siyasî kay-

nakları olan Kayseri Sancağına ait Şer’iyye Sicilleri oluşturmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kadın, Kayseri, Osmanlı, Şer’iyye Sicili, Kadın 

Hakları. 

Abstract 

Women’s Use Of Şer’i Courts In The Ottoman Empire 

One of the important subjects of the family courts to use the Shari’a 

Courts the issue of women in this study, we have received, 17th century 

in Kayseri in the context of the issues reflected in the courts, the status of 

women in society, the rights to use, socio-economic status are discussed. 

In justice to solve the injustices suffered by the goods sold as the pro-

perty you want, that has the rights until the end of a model that can pre-

sent as was a woman. Ottoman history and culture of our study, the ma-
                                                           
* İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğre-
tim Üyesi. 
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in source of legal, social and political resources that belong to the City 

Sanchez has established Shari’a Court Records. 

Key words: Women, Kayseri, Ottoman Shari’a Court Records, Wo-

men’s Rights. 

Giriş 

Bir toplumun sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik yapısını anlaya-
bilmek için, onun en küçük yapı taşı ve modeli olarak kabul edilen aile-
nin incelenmesi gerekmektedir. Aile ile toplumun üst yönetimi arasında 
bir paralellik söz konusudur. Ailede fertler arasında sosyal, ahlakî, hu-
kukî ve kültürel denge varsa, o toplumun en üst yönetim birimlerinde de 
aynı denge mevcut olur1. Çalışmamızın konusu olan kadın ailenin en 
önemli bireylerindendir. Kadınları “Yarım Dünya” olarak tanımlayan 
Gaspıralı İsmail, 

“Eğer kadınların fena olduklarına hükmedilirse, yarım dünya fena ol-

duğuna hükmedilmiş olur. Eğer kadınların yahşi (iyi) olduklarına 

hükmedilirse yarım dünyanın yahşılığına hükmedilmiş olur. Vakıan 

bir şehrin, vilayetin cemaatin veyahut milletin kadınları cahile ise 

nısf-ı cemaat ve nısf-ı ümmet cahil olması lazım geliyor.”2 

diyerek bir toplumda kadının ne kadar önemli olduğunu vurgulamakta-
dır. 

Günümüzde yapılan yüzeysel araştırmaların birçoğunda sosyo-dinî 
sebepler yüzünden Osmanlı Devleti’nde kadının geri plana atıldığı, hak-
larını kullanamadıkları ifade edilmiştir. Çoğunluğunun okuma yazma 
bilmediği gerekçesiyle cahil kaldığı yönünde yazılar yazılmıştır. Osmanlı 
Devleti’nde kadınlar üzerine yaptığımız bu çalışmada, Anadolu’da kadı-
nın o devirde hiç de sanıldığı gibi toplum hayatının dışında olmadığını, 
gerektiğinde hakkını arama konusunda mücadele ettiğini görmekteyiz. 

Osmanlı vergilendirme sisteminde hareket noktası; devletin ayakta 
durabilmesi, güvenlik için ordu beslemesi, halkın ortak bazı ihtiyaçları-
nın giderilmesi ve adalet teşkilatının sağlıklı icraat yapabilmesi için ser-
vete ihtiyaç olduğu hususudur3. Günümüzde olduğu gibi4 kadında bu 
anlamda değerlendirilmesi gereken önemli bir katılımcıdır. Çünkü Os-
manlı yönetiminde dini kurallar önemli bir faktördür. Mal ve mülk tasar-
rufunda İslamî ve hukukî kurallara göre erişkin kadın tam sahibedir. 
                                                           
1 Abdulkadir Donuk, “Çeşitli Toplumlarda ve Eski Türklerde Aile”, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, İstanbul 1982, s. 149. 
2 İsmail Gaspıralı, “Kadınlar”, İsmail Gaspıralı Seçilmiş Eserleri: 2 Fikrî Eserleri, Neşre Hazır-
layan: Yavuz Akpınar, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004, s. 287-288. 
3 Abdullah Saydam, “Trabzon Sancağı’nın Tekalif-i Örfiye Yükümlülüğü (1830-1840)”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2000, Sayı: 127, s. 70. 
4 Mehmet Akif Ceylan, “Eskişehir Tarımında Kadın İşgücü”, Türk Dünyası Araştırmaları Der-
gisi, İstanbul, 2005, Sayı: 157, s. 147 vd. 
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Sahibenin resmen ruhsatı ve vekâletnamesi olmadıkça babası, kocası, 
erkek kardeşi mali işlerine karışamaz. Malını istediği gibi idare eder. Al-
mak, satmak, kiraya vermek, hibe etmek, kadının kendine ve görüşüne 
özgüdür5. 

Anadolu Selçukluları devrinde ve beylikler zamanında önemli bir mer-
kez olan Kayseri Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı hâkimiyetine gir-
miştir. Fatih devrinde Karamanoğulları beyliğinin ortadan kalkması ile 
kesin olarak Osmanlı devletine ilhak edilmiştir. İlhakı müteakiben yeni 
teşkil edilen Karaman eyaletine bağlı bir liva (sancak) merkezi haline ge-
tirilmiştir6. Çalışmamızın temel kaynağını oluşturan ve iktisadî-içtimaî 
tarih kaynaklarımızın en önemlilerinden olan Şer’iyye Sicilleri7, merkez-
den atanan kadılar tarafından tutulan mahkeme tutanaklarından oluş-
maktadır. Öncelikle şeriat ve kanunu uygulayan bir yargı hâkimi görevi-
ni üstlenen kadı, aynı zamanda sultanın idarî ve malî emirlerinin yerine 
getirilmesini gözetlemekle de görevliydi8. Kazalarda en yüksek adli merci 
olan kadılar, merkezi hükümet tarafından tayin edilirdi. Kazalar, hem 
devletin hem de halkın temsilcisi durumunda olduklarından onların 
muhtelif vazifeleri vardı. Kadılar, şer’i ve hukukî meselelerin yanında bu-
lundukları idari bölgede, şehir ve kasabaların beledî hizmetlerini bugün-
kü manada bir noter gibi vekâletname ve alım ve satım işlerini de yürü-
türlerdi9. 

Bu çalışmada Kayseri Sancağına ait 4 adet Şer’iyye Sicili esas alına-
rak Osmanlı mahkemelerinde kadının durumu incelenmiştir. Bu siciller 
55, 61, 74 ve 77 nolu defterlerdir10. Burada Osmanlı Kayserisinde Ana-
dolu kadınının mahkemeleri nasıl kullandığı, dolayısıyla mahkemelerde 
haklarını arama tecrübeleri konu edilecektir. Osmanlı Kayserisi demog-
                                                           
5 İsmail Gaspıralı, a.g.e., s. 298. 
6 Tayyib Gökbilgin, “XVI. Asır Başlarında Kayseri Şehri ve Livası”, 60. Doğum Yılı Münasebe-
tiyle Zeki Velidi Togan’a Armağan, İstanbul 1950-1955, s. 93; Mehmet İnbaşı, XVI. Yüzyıl 
Başlarında Kayseri, İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Kayseri 1992, s. 29. 
7 Şer’iyye Sicilleri, 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasındaki döneme ait 
Osmanlı tarihi ve kültürünün hukukî, içtimaî ve siyasî kaynaklarıdır. Siciller, yargı yetkisi-
ne sahip olan kadıların vermiş oldukları kararları, tuttukları zabıtları, idarî, siyasî ve huku-
kî yazışmaları içeren tarihi vesikalardır. 
8 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı ve Kredi Yayınları, İs-
tanbul 2003, s. 122. 
9 Mehmet İnbaşı, XVI. Yüzyıl Başlarında Kayseri, İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Kayseri 
1992, s. 31. 
10 Mukaddes Yılmaz, 55/1 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1055/M. 1645) Transkripsi-
yon ve Değerlendirme, Kayseri 1998; Erdinç Demir, 61/2 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 
1061/M. 1651) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Kayseri 2002; Adem Yılmaz, 74/1 Nolu 
Kayseri Şer’iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirmesi H. 1077-1078/M. 1677, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2000; Ahmet 
Çapar, 61/1 Nolu Kayseri Şer’iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirmesi H. 1061/M. 1651, 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 
2002; Sefure Deveci, 55/2 Nolu Kayseri Şer’iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirmesi H. 
1055/M. 1645, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Kayseri 2002. 
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rafik yapısı itibarıyla Türk, Ermeni ve Rumlardan oluşmaktaydı. Osman-
lı sınırları dâhilinde yaşayan gayrimüslimler de zaman zaman hukukî 
konularda Osmanlı mahkemelerine müracaat etmekteydiler. Bu nedenle 
Şer’iyye Sicillerindeki kayıtlı belgelerde onlarla alakalı belgelerde bulun-
maktadır. Kadınlarla alakalı belgelerde gayrimüslim kadınları ilgilendi-
ren belgeler de incelenerek mukayese yapılacaktır. 

Osmanlı kadınları, tıpkı erkekler gibi, haksızlığa maruz kaldıkları za-
manlarda şer’i mahkemeleri kullanmışlardır. Davacı olarak şahsen veya 
vekilleri vasıtasıyla mahkemeye müracaat etmişlerdir. 

Mevcut dört defterde toplam 1420 belge bulunmaktadır. Bu belgeler-
den 422’si kadınlara aittir. 422 davada ismi geçen kadınların 375’i şehir-
lerde, 47’si köylerde ikamet etmektedir. Toplam dava açan kadın sayısı 
224’dür. Bu kadınlardan 164’ü mahkemeye bizzat müracaat etmeyerek 
kendilerine eş, ağabey veya babalarını vekil tayin etmişlerdir. Herhangi 
bir sebeple davalı olan kadın sayısı ise 51’dir. 

Kayseri’de yaşayan kadınlardan mahkemeye müracaat eden Müslü-
man Türk kadınlarının sayısı 311 iken gayrimüslim Kayserili kadınlar-
dan mahkemeye müracaat edenlerin sayısı 111’dir. 

Mahkeme kayıtlarında kadınların oturdukları mahalle ve köyleri kayıt 
edildikten sonra kimin kızı ve zevcesi oldukları, hangi dine mensup bu-
lundukları, vekil tayin edip etmedikleri belirtildikten sonra mahkemeye 
intikal eden konu yazılıyordu11. 

Kentte yaşayan kadın ile köylerde yaşayan kadınların mahkemeye 
müracaatları aynı olmamıştır. Eğer anlaşmazlıklar aile içerisinde çözüm-
lenmemiş ise mahkemeye müracaat edilmiştir. Zira mahkemelere belli 
miktarda para ödenmesi gerekiyordu. Maddi sıkıntılar sebebiyle mesele-
lerin çoğu mahkemeye müracaat etmeksizin çözümlenmek durumunda 
kalmıştı. Bu nedenle köylerden gelip şehirde mahkemeye müracaat eden 
kadın sayısı oldukça azdır. Ayrıca, örf, adet ve geleneklerden kaynakla-
nan yaptırımlarında etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Kadınlar; nikâh akdi, mihr, nafaka tayini, vasi ve nazır tayini, miras, 
vekâlet, boşanma, alım-satım gibi konularda mahkemeleri kullanmışlar-
dır. Yukarda sayılanların içinde sıklıkla karşılaşılan örnek ise veraset 
meselesidir. Kadınlar kendilerine ait olan malların haksız bir şekilde kar-
deşi, kocası veya akrabalarından biri tarafından alınması durumunda 
mahkemeye müracaat ederek haksızlığı gidermeye çalışmışlardır. 

Kadınlar, babasından veya kocasından dolayı birtakım mülklere mi-
ras yolu ile sahip olabilmekte idiler. Babasından veya kocasından kalan 
                                                           
11 “Medine-i Kayseriyye Mahallatından Kalenderhane mahallesi sakinlerinden Şemsi bint-i 
Cüneyd nam hatun…, Medine-i Kayseriyye mahallatından Köse Danişmendli mahallesi saki-
nelerinden Asiye Hatun tarafından husus-ı atiye vekîl olan babası Muharrem Çelebi…, Me-
dine-i Kayseriyye mahallatından Şehreküstü mahallesi sakinlerinden Isal Veled-i Menik’in 
sulbiye kızları Enne ve Turfende nam zimmiyelere…”, KŞS 55, s. 13, Belge: 40; KŞS 55, s.22, 
Belge: 59; KŞS 55, s. 77, Belge: 201. 
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mülkler oldukça büyük bir yekûn tutmakta idi. Ayrıca evlenirken aldığı 
mihir de mülk sahibi olmasında oldukça önemli bir kaynak teşkil etmek-
teydi. Bu dönemde kadının edindiği mülkler arasında ev, bağ, bahçe, 
tarla gibi yerlerin yanı sıra dükkân gibi ticarî mekanlarda yer almaktay-
dı. 

Veraset 

Davalara baktığımızda kadınların çoğunlukla veraset meselesi sebe-
biyle mahkemeye müracaat ettikleri veya mahkemelik oldukları görül-
mektedir. Kocaları ölen kadınlar mahkemeye müracaat ederek kocaların-
dan kalan malları kendisi ve çocukları arasında veya eşinin annesi, kız 
kardeşi arasında taksim ettirmekteydi. Bu nedenle miras konusunda çı-
kan anlaşmazlıkların çözüm noktasını mahkemeler oluşturmaktaydı. Ve-
raset meselesi zaman zaman kardeşler arasında mülkün zapt edilmesi 
konusunu gündeme getirmekteydi.  

Bu nedenle de haksızlığa uğrayan kadın, kardeşlerinden kendi hisse-
sine düşen malı istemek için mahkemeye müracaat etmiştir. Söz konusu 
mahkeme kayıtlarında verasetle alakalı toplam yüz kırk altı belge bulun-
maktadır. 

Mihr 

Evlenirken erkeğin kadına verdiği para veya eşya cinsinden olan be-
dele mehir mihr adı verilir. Evlenirken peşin olarak verilen bedele Mihr-i 
müeccel, evlenme sırasında erkeğin kadına sonradan vermeyi taahhüt 
ettiği, ölüm veya boşanma durumunda verilecek olanına mihr-i müeccel 
denmekteydi. Kadınlar kendisine ait olan mihrinin kocası öldükten son-
ra mahkemeye müracaat ederek karşılığını almaktadır. Konuyla alakalı 
mahkeme tutanaklarına kaydedilen belge şu şekildedir: Kayseri’nin Bah-
çevani Mahallesi’nden iken vefat eden Abdülkadir’in mirasının bir kısmı-
nın karısı Emine’ye, otuz kuruş paha biçilen bir kısmının ise mirlivaya 
ait olduğunun ve bu otuz kuruşun Emine’den istendiğinde Emine’nin 
mihrinin tutarının yirmi bin akçe olduğunu kalan menzilin bunu bile 
karşılamadığını belirtmesi üzerine karşı çıktığını, şahitlerin Emine’nin 
mihrinin on beş bin akçe olduğuna şahit olduklarını, bunun sonucunda 
Osman Ağa’nın Emine’ye taarruzdan men edilmiştir12. 

Kadın boşanma durumunda erkekten kendisine evlenirken verilen 
mihr-i muaccelini ile nafakasını alabilmekteydi. Karakeçi Mahallesi’nden 
Bali veled-i Esed Nekir adlı gayrimüslim karısı Hatun bint-i Serkiz adlı 
nasraniyeye, mihr-i müeccel ve nafaka vererek boşamış, karısı da bu 
şartları kabul ederek boşanmayı kabul etmiştir13. 
                                                           
12 KŞS 77, s. 29, Belge: 64. 
13 KSŞ 61, s. 75, Belge: 241. 
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Vasi Tayini 

Vasi, bir kimsenin mallarından veya çocuklarının işlerinden tasarruf 
etmek üzere genellikle kadı tarafından atanmaktaydılar. Vasi olan kişi 
çocukların malları üzerinde her türlü tasarrufu yapabilmekteydi14. İnce-
lediğimiz defterlerde vasi olarak çoğunlukla annenin, daha sonra dede, 
babaanne gibi akrabaların vasi tayin edildiği görülmektedir. Burada ço-
cukların haklarını en iyi derecede koruyabilecek kişi olarak anneleri gös-
terilmektedir. Bu nedenle vasi olarak eğer anneleri hayatta ise atanmak-
ta anneleri yoksa yakın akrabalardan birisi vasi olarak tayin edilmekte 
idi. 

Kayseri’nin Hunad Mahallesi’nden iken vefat eden İbrahim Halife’nin 
mirasının kızları Aişe ve Hatice’ye kaldığını, bu malların idaresine bir va-
si lazım olması üzerine Aişe ve Hatice’nin valideleri Sabire’nin vasi tayin 
edildiği kayıt edilmiştir15. Kayseri’nin Baldöktü Mahallesi’nden iken vefat 
eden İbrahim’in kızı Muhsine’ye bir vasi lazım olduğu ve ceddi Rıdvan’ın 
vasi tayin edildiği ifade edilmiştir16. 

İhtida (Din Değiştirme) 

İhtida (din değiştirme) meselesine gelince, incelediğimiz defterlerde 
sadece bir gayrimüslim kadının kendi Hıristiyan dinini bırakarak Müslü-
man olduğunu görmekteyiz17. Kadının ekonomik yönden fazla güçlü ol-
madığı göz önüne alındığında gayrimüslim bir kadının din değiştirmesi-
nin pek de kolay olmadığını söyleyebiliriz. İhtida eden kadın; O, gayri-
müslim kocasından boşanmak zorunda kalmakta veya evi terk etmek 
mecburiyeti doğmaktadır. Erkek ihtida ettiği zaman karısının da din de-
ğiştirmesi gerekmiyordu. Gayrimüslim bir kadın ihtida etmiş bir kocayla 
birlikte yaşayabiliyordu. Dolayısıyla toplumsal açıdan erkeğin başka bir 
dine girmesinin kadına nazaran daha kolay olduğu anlaşılmaktadır18. 

Müslüman olan Maryem bin-ti Temür adlı söz konusu kadın Fatma 
ismini almış, kocası Hıristiyan olarak kaldığı için boşanmıştır. Zira Müs-
lüman bir kadının Hıristiyan bir erkekle evli kalması İslamiyet’e uygun 
değildi. Bu nedenle öncelikle kocası Manas’a Müslüman olması yönünde 
telkinde bulunulmuş, kabul etmediği için karısından boşandığı ifade 
edilmiştir. Kadın evlenirken anlaştıkları 12 sikke, bir sahan, bir küçük 
leğen, bir sim yüz bağı, bir yorgan, bir döşek, bir yastık, bir kilim, bir 
                                                           
14 Hava Selçuk, Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve Girit Seferi’ne Katkısı (1645-
1669), Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yayınları, Kayseri 2008, s. 139. 
15 KŞS 77, s. 41, Belge: 87. 
16 KŞS 77, s. 66, Belge: 135. 
17 KŞS 74, s. 75, Belge: 265. 
18 Hava Selçuk, “Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri’de İhtida Eden Kadınlar ve Bunların Sos-
yal Statüleri (1650-1750 )”, Kadın/Woman 2000, Cilt: VI, Sayı: 1, Gazimagusa 2005, s. 71-
94. 
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halı, dört çuval karşılığı olan mihr-i müeccelini de mahkemeye müracaat 
ederek almıştır19. 

Boşanma 

Boşanma istenen bir durum olmamasına karşın karı ve koca evlilikle-
rini sürdüremeyecekleri düşüncesine vardıkları takdirde mahkemeye 
müracaat ederek boşanmak hakkına sahip idiler. İslam hukukuna göre 
kocanın tek taraflı olarak eşini boşamasına “talak”, eşlerin anlaşarak 
boşanmasına “muhâlea” veya “hul” denilmekteydi. Diğer bir durumunda 
da kadın kendisi mahkemeye müracaat ederek eşini boşamak istediğini 
söyleyebilirdi. Böyle bir durumda şer’i hükme göre sancak veya kaza ka-
dısının kararı gereğince boşanmanın olup olmayacağı belirlenmekteydi. 
Kadına boşanma hakkı verilmekle beraber bunun şer’i hükümlere uy-
gunluğu konusunda kadılar karar belirleyici konumda idi. Kocası hasta-
lıklı veya kusurlu olduğu durumlarda da kadın boşanabiliyordu. Mesela 
Kayseri’de kadınlar eşleri cüzamlı olduğu için mahkemeye müracaat 
ederek boşanmıştır20. 

Genellikle boşanma davalarının mahkemeye yansıması, nafaka nede-
niyle olmuştur. Çoğunlukla, evliliklerin sona ermesi ve bu durumun 
mahkeme kayıtlarına yansıması nafaka taleplerinin gündeme getirilmesi 
sonucu olmuştur. Eşlerin bizzat veya vekilleri aracılığı ile mahkemeye 
müracaat ederek “boşanıyoruz” şeklinde bir talepleri olmamıştır. Daha 
önce şahitlerin huzurunda boşandıkları ifade edildikten sonra nafaka ta-
lepleri dile getirilmiştir. Evliliğin sona ermesiyle çocuklarına kendi im-
kânlarıyla bakamayacak durumda bulunan kadın eski kocasından nafa-
ka talebinde bulunarak mahkemeye müracaat etmiştir. 

Kayseri’nin Bozatlu Mahallesi’nden Müslime Hatun’un kocası Delu Sü-
leyman’ın Ramazan Çelebi’ye borcu olduğunu, Ramazan Çelebi’nin Delu 
Süleyman’dan parasını istediğinde Süleyman’ın ertesi sabah vereceğini, ver-
mediği takdirde karısı Müslime’nin kendisinden boş olacağını söylediğini 
(Eger deyn-i mezkûr ale’s-sabah sanaedâ etmezsem zevcem mezbûre Müsli-
me benden boş olsun deyü talâk sart idüb) ancak ertesi sabah Süleyman’ın 
borcunu Ramazan Çelebi’ye vermediği için Müslime Hatun’un kocası Süley-
man’dan boş olduğu ifade edilmektedir21. Burada Müslime Hatun bizzat 
mahkemeye müracaat ederek kocasının borcunu vermediği ve kendisini 
şart koştuğu için boşanmanın gerçekleştiğini tasdik ettirmiştir. 

Nafaka ve Kisve Baha 

İslam hukukuna göre ailede reis erkektir. Bu nedenle erkeğin karısı-
nın ve çocukların geçimini sağlaması gerekmektedir. Erkek ailenin yeme 
                                                           
19 KŞS 74, s. 75, Belge: 265. 
20 Selçuk, a.g.e., s. 138. 
21 KŞS 77, s. 22, Belge: 49. 
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içme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü 
tutulmakta idi22. Erkeğin başka diyara gittiği durumlarda kadın çocukla-
rın temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar parası kalmadığı zaman mah-
kemeye müracaat ederek eşinin herhangi bir malından kendilerine nafa-
ka ve kisve-baha verilmesini talep etmekteydi. Nafaka ve kisve-baha ile 
ilgili olarak dokuz adet belgemiz bulunmaktadır. 

Kayseri’nin Molu karyesinden iken vefat eden Resul Bey’in kızı Esma’-
nın validesi Hatice’nin, Esma’nın nafaka ve kisveye ihtiyacı olduğunu, Re-
sul Bey’in emvalinden nafaka ve kisve talep ettiğini, bunun üzerine Esma’-
ya günlüğü beşer akçe nafaka takdir olunduğu kayıt edilmiştir23. 

Su-i Hal 

Aynı mahalle veya köyde yaşayan kişilerin birbirlerinden emin olma-
ları gerekmekte idi. Herhangi bir şekilde mahallede meydana gelen ve 
topluma kötü örnek olabilecek bir olayda o olaya dâhil olan kişinin iyi 
hali mahalleye sorulmakta, eğer kötü bir durum söz konusu ise mahalle-
den ihraç edilmekte idi. 

Birey oturduğu mahalleye göre tanınıyor ve mahallelinin kendisi hak-
kında vereceği bilgilere bağlı olarak mahkemede karar veriliyordu. Bu, 
aynı zamanda yaptırım ve denetim mekanizmasının varlığına da işaret 
etmektedir. Mahalleli birbirini yakından tanıdığı için herhangi bir olay-
da, bir kişinin durumu hakkında bilgiye ihtiyaç duyulursa, o kişi hak-
kında komşularının ve mahalle imamının tanıklığı büyük önem taşımak-
taydı. Bu yüzden, mahkemede kanıtlar ve görgü tanıklarının sözleri de-
ğerlendirilirken bir de davalı kişinin mahallesinde nasıl tanındığı araştı-
rılırdı24. Kayseri’de yaşayan kadınlar, herhangi bir ahlakî konuda mahal-
leden bir şahsı mahkemeye şikâyet edebiliyorlardı. Ancak söz konusu şi-
kâyet nedenini kanıtlayacak bir şahit gösteremezler ise bu durumda o 
kişinin durumu mahalle halkından sorulmakta idi. Eğer iddia edilen ah-
lakî davranışları sergilediği mahalle halkı tarafından teyit edilirse davalı 
kişi cezalandırılmakta idi. Aynı şekilde bir kadın herhangi bir şekilde ki-
şinin sû-i hâli ile ilgili olarak dava açılabilmekte idi. Konuyla alakalı ola-
rak mevcut defterlerimizde sekiz adet belge bulunmaktadır. 

Kadının hüsn-i hâl sahibi olduğunun mahkemece tescil edilmesinin 
gerektiği durumlar da olmaktaydı. Mağdur olan kimsenin hüsn-i hâlinin 
mahkemece tescili de gerekli görülmekteydi. Herhangi bir şekilde suçla-
mayla karşı karşıya kalan bir kadının töhmet altında bırakılmasını önle-
                                                           
22 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve İstilahat-ı Fıkhiyye Kamusu, C. II, İstanbul 
1985, s. 121-124. 
23 KŞS 77, s. 82, Belge: 166. 
24 Özen Tok, “Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı Şehrindeki Mahalleden İhraç Kararlarında Ma-
halle Ahalisinin Rolü (XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Sayı: 18, 2005, s. 159. 
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mek için bu tescil gerekli idi. 20 Şevval 1061 (6 Ekim 1651) tarihli bir 
belgede, Hasbek Mahallesi’nden Osman bin Mehmed, eşine hıyanet kas-
tıyla evine girdiği iddiasıyla aynı mahalleden olan Mahmud bin Ali’den 
davacı olup, davasını şahitlerin şahitlikleriyle ispat etmiştir. Mahmud’un 
sû-i hâl sahibi olduğu ve hatta hakkından gelinmesi gerektiği konusun-
da mahalleli şahitlik etmiştir. Kadının mağdur durumda bulunmaması 
için kocası Osman, eşinin keyfiyetinin dahi mahalle ahalisinden sorul-
ması ve durumunun tescilini talep etmişti. “Kendi halinde olduğu, hilâf-ı 
şer’ evzâ ve etvârının işitilmediği, sû-i hâlini görmedikleri, saliha ve mes-
tûre bir hatun olduğu” şeklinde hüsn-i hâline dair mahalleli şahitlik et-
miştir25. Bütün bunlardan hareketle üzerlerine atılan iftiradan kurtul-
mak ve korunmak için Kayserili kadınlar veya onların eşleri kendi hüsn-i 
hallerini mahkemeye onaylatmak durumunda kalmışlardır. 

Cariye 

Kayseri şehrinde köle ve cariye kullanımının çok yaygın olmadığı ile 
alakalı daha önce bir çalışma yapılmıştı26. Cariyelerle alakalı incelediği-
miz defterlerde toplam on yedi belge bulunmaktadır. Cariyelerle ilgili bel-
gelerin büyük çoğunluğu azat edilmeleri ile alakalıdır. Mesela Cami-i Ke-
bir Mahallesi sakinlerinden Asiye ibnet-i Es-seyyide bint-i Ali Çelebi adlı 
Hatun cariyesi Rus asıllı Serdanaz bint-i Abdullah ile diğer cariyesi Mü-
layim bint-i Abdullah’ı “Hasbeten li’llahi teala ... sair ahrar-i asliyyîn gibi 
hür olup üzerinde mevalim için sabite olan hakk-ı veladân gayrı hakkım 
kalmadı” diyerek azat etmiştir27. 

Alım-Satım 

Osmanlı hukukuna göre kadınlar kendilerine ait olan malları istedikle-
ri gibi satabilmekte idiler. Kendilerine ait olan bu mallar genellikle babala-
rından veya kocalarından miras kalan mallar idi. Bunun yanında evlenir-
ken aldıkları mehir de onların kullanabildikleri ve kocaların üzerinde ta-
sarrufta bulunamadığı paraları idi. Bu para ve miras kalan mülk, bağ, 
bahçeyi istedikleri gibi alıp satabilmekte idiler. Alım-satım konusunu içe-
ren yüz on dokuz belge bulunmaktadır. Mahkemeye bizzat müracaat edi-
lerek veya vekiller vasıtasıyla alım-satım işleri gerçekleşmektedir. 

Hibe ve Temlik 

Hibe ve temlik ile alakalı on beş adet belge bulunmaktadır. Sahip ol-
dukları mülklerini veya paralarını kimlere ne şekilde hibe ettikleri mah-
                                                           
25 KŞS 61, s. 115. 
26 Ali Aktan, “XVII. Yüzyıl Kayseri Kadı Sicillerinde Bulunan Köle ve Cariyelerle İlgili Bazı 
Belgeler Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11-12 
Nisan 1996), Kayseri 2000, s. 20. 
27 KŞS 77, s. 93, Belge: 197, 211. 
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keme kayıtlarına yansımıştır. Anne-baba tarafından çocuklarına, bir kişi 
tarafından terbiyesinde olan çocuklara, kadın kocasına veya kocanın ka-
rısına mülk ya da parasını hibe ettiğini görmekteyiz. Eslem Paşa mahal-
lesinden Marina bint-i Yıvan adlı kadın Eğribucak nahiyesindeki bağını 
damadına hibe etmiştir28. 

Kayseri’nin Camii Kebir Mahallesi’nden Abide Hatun’un adı geçen 
yerdeki menzilini ve içindeki eşyaları, ana bir kardeşinin kızı Mümine’ye 
hibe ettiğini mahkemeye tescillettirmiştir29. 

Keşf ve Tahrir 

Kaza nedeniyle ölen kişinin veya herhangi bir devlet malının durumu-
nun keşf ve tahrir edilmesi ile alakalı üç belge tespit edilmiştir. Erkilet 
köyünde birkaç Müslüman ve gayrimüslim kişi mahkemeye müracaat 
ederek, Erkilet köylülerinden Kirkor veled-i Gülabi’nin bir gün önce ahı-
rın direk ayaklığı ve üç tarafının üzerine yıkılmasıyla kazaen öldüğünü 
söyleyip, keşf ve tahrir olunmasını talep etmişlerdir. Kirkor’un durumu 
mahallinde görülüp tahrir edilmiştir30. 

Kayseri’de bulunan Hoca Mukbil Çeşmeleri’nin evkafının mütevellisi 
Ahmed Beşe’nin, çeşmelerin terazilerinin bozuk olduklarını ve tamire ih-
tiyaçları olduklarını, keşf ve tahrir yapılmasını istediğini, yapılan keşf ve 
tahrirden sonra çeşme terazilerinin tamirinin beş guruşa mal olacağı bil-
dirilmiştir31. 

Konularına göre mahkemede kayıt altına alınan davalar şu şekildedir: 

Nikah Yaralama Veraset Vasi 

tayini 

Vakıf Nafaka Alacak-

Borç 

Mihr Su-i 

Hal 

Diğer 

1 3 146 35 7 9 20 16 8 12 

 
Alım-

satım 

Cariye-

köle 

Hibe 

ve 

temlik 

Keşf 

ve 

tahrir 

İhtida Mülkte 

adı 

geçme 

Dem 

ve 

diyet 

Tecavüz Boşanma 

119 17 15 3 1 3 9 5 12 

Sonuç 

Bu çalışmamızda XVII. yüzyılın yarısında Kayseri’de kadınların mah-
kemeyi kullanmaları, haklarını arama gelenekleri ile ilgili bilgiler verme-
ye çalıştık. Çalışmamızın amacı Osmanlı’nın bir taşra şehri olan Kayse-
ri’de Türk kadını ve yine bu coğrafyada yaşayan gayrimüslim Ermeni ve 
Rum kadınlarının toplum içerisindeki konumlarını ortaya çıkarmak ol-
                                                           
28 KŞS 74, s. 86, Belge: 188. 
29 KŞS 74, s. 87, Belge: 176. 
30 KŞS 61, s. 12, Belge: 34. 
31 KŞS 77, s. 14, Belge: 31. 
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muştur. Belgelerden görüldüğü kadarıyla herhangi bir konuda haksızlı-
ğa uğrayan kadın şer’i mahkemelerde kendi hakkını rahatlıkla arayabil-
mekte idi. Özellikle verasetle intikal eden mallarına sahip çıkma konu-
sunda kadınların mahkemelere müracaat ettikleri görülmüştür. Bunun 
yanı sıra Osmanlı kadınları kendilerine veraset yoluyla veya evlenme yo-
luyla intikal eden malları diledikleri gibi satmışlar veya hibe edebilmiş-
lerdir. 

Türk kadınının sosyo-kültürel ve ekonomik durumu ile ilgili olarak 
verdiğimiz bu bilgiler geçmişten günümüze kadının toplumsal rol ve sta-
tüsünün değişmediğini göstermektedir. Kadınların yargı yolunu kullan-
maları onların hak ve hukuklarının farkında olduklarını ve cahil olma-
dıklarını göstermektedir. Dolayısıyla Türk kadını haksızlığa uğradığı za-
man bunun çözümünü adalet önünde aramıştır. 
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1941 NUMARALI TRABZON ŞER’İYYE 
SİCİLİNDE YER ALAN NİKAH KAYITLARI 

(H. 1205-1206 / M. 1790-1792) 

Yrd. Doç. Dr. Özcan TATAR* 

Öz 

Osmanlı tarihi araştırmalarında en önemli arşiv kaynaklarından birisi 

olan Şer’iyye Sicillerinde sosyal hayat ile ilgili önemli bilgiler bulunmak-

tadır. Evlenme, boşanma, miras takvimi vb. hususlar ile ilgili kayıtlara 

Şer’iyye Sicillerinde önemli oranda rastlamak mümkündür. 

Biz bu çalışmamızda, 1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicili’nde yer 

alan nikah kayıtlarının özetlerini verdik. 

Anahtar kelimeler: Nikah, Şer’iyye Sicili, Trabzon. 

Abstract 

The Marriage Records Taking Place On The Trabzon’s Ser’iyye 

Files Marked With A Number Of 1941 (H.1205-1206/M.1790-1792) 

There is significant information about social life on the Ser’iyye Files, 

one of the main archieve sources on the research of the Otoman History. 

It is high likely to come across the records such as marriage, divorce, divi-

sion of an estate … etc. On the Ser’iyye Files. 

In this study, we have given a summary of wedding records which is 

taken place in the Ser’iyye Files marked with a number of 1941. 

Key words: Marriage, The Ser’iyye Files, Trabzon. 

Giriş 

Kadıların (veya naiblerin) tuttuğu zabıtlar olarak adlandırabileceğimiz 
Şer’iyye Sicilleri, sosyal hayat açısından önemli bilgileri içermektedir. Bu 
                                                           
* Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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defterler içerisinde yer alan belgeler arasında evlenme, boşanma, miras 
taksimi, aile içi anlaşmazlıklar, mehir tespiti ve ödenmesi gibi belgeler 
kişilerin özel hukuku ile ilgili önemli bilgiler vermektedir1. 

Hukukî manada tescil edilmemiş bir hususun, ileriye dönük olarak 
ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda herhangi bir önemi olmadığından dola-
yı, kişilerin özel hukukunu ilgilendiren hususlarda da yapılan işlemlerin 
kayıt altına alınması, İslam hukukunca gerekli görülmüştür. Özel hukuk 
ile ilgili işlemlerin İslam hukuku çerçevesinde uygulamış olduğu Osman-
lı Devleti’nde, evlenme ile ilgili olarak yapılan işlemler de kayıt altına 
alınmıştır2. Bu çerçevede olmak üzere evlenmenin hukuken ve fiilen en 
önemli aşaması olan nikah akdinin de kayıt altına alınması büyük bir 
önem arz etmiştir. Bu amaçla akdedilen nikah kayıtları Şer’iyye Sicilleri’-
nin içerisine kaydedildiği gibi, bu hususa mahsus olmak üzere tutulmuş 
olan Nikah Defterleri’ne de kaydedilmiştir3. 

1- Trabzon Şer’iyye Sicilleri ve 1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye 
    Sicili 

Trabzon Şer’iyye Sicilleri toplam 297 defterdir. Elde bulunan ilk defter 
H. 963-965 (M. 1555-1558) tarihli 1815 nolu defterdir. Son defter ise H. 
1332-1334 (M. 1913-1916) tarihli 2098 nolu defterdir. İlk dönemdeki 
defterler Şer’iyye Sicilleri’ne ait genel karakteristikleri gösterirken, son 
dönemlerdekiler genel olarak tereke ağırlıklıdır. 

Ankara’da Millî Kütüphane’de bulunan 1941 Numaralı Trabzon 
Şer’iyye Sicili 19 x 50 cm ebadındadır. Defter H. 1205-1206 (M. 1790-92) 
yılları arasındaki olayları içerir. Bu dönem III. Selim’in tahtta bulunduğu 
döneme tekabül etmektedir4. 

Bu defter daha önce yapılan numaralandırmada sadece varak numa-
ralandırmasına tabi tutulmuştur. Sayfa ve belge numaralandırılmaları 
tarafımızdan verilmiştir. Daha önce yapılan varak numaralandırmasına 
göre defter 76 varaktan oluşmaktadır. Tarafımızdan yapılan numaralan-
dırmaya göre ise 150 sayfadan ve toplam 431 belgeden oluşmaktadır. Bu 
belgelerin 277 adeti evlilik hüccetidir. Tarafımızdan belge numaralandır-
ması yapılırken her sayfadaki belgeleri kendi içinde numaralandırmaya 
tabi tuttuk. 

Defter kadı, kassam ve naib atama müraselelerinin ardından dibace 
ile devam etmektedir. Daha sonraki 2 ile 29. sayfalar arasında evlilik 
                                                           
1 Özcan Tatar, “8 Numaralı Antakya Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 164, İstanbul, 2006, s. 217-218. 
2 Özcan Tatar, “8 Numaralı Antakya Şer’iyye Sicilinin Tanıtımı ve Fihristi”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 164, s. 218. 
3 Ayhan Yüksel, Tirebolu Kazası Nikah Kayıtları (1861-1906), s. 7-12. 
4 Ahmet Aksın-Özcan Tatar, “1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicili’nin H. 1205-1206 (M. 
1790-1792) Tanıtımı ve Fihristi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 178, s. 153-157. 
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hüccetleri yer almaktadır. Bu sayfaların her birinde 8 ile 12 arasında ev-
lilik hücceti yer almaktadır. 

Defterin 40 ile 73. sayfaları arasında sosyal içerikli belgeleri ihtiva 
eden Sicil-i Mahfuz kısmı yer almaktadır. 87 ile 116. sayfalar arasında 
merkezden gönderilen belgelerin yer aldığı Sicil-i Mahfuz Defterlü kısmı 
yer almaktadır. 138 ile 150. sayfalar arasında ise tevzi defterleri, narh, 
masraf listeleri, günlük malzeme listeleri ve sayım listeleri yer almakta-
dır. Defterin 30-39, 74-86, 117-137, 140-141. sayfalar arasında yer alan 
sayfalarla 144. sayfa boştur5. 

Defterde bulunan belgelerde talik, talik kırması, nesih kırması, divani 
ve talik-divani yazılar kullanılmıştır. Bu yazıların bazılarında harflerin 
noktaları kullanılmamış olup, yazılar birçok katip tarafından yazılmıştır. 

Hazırlamış olduğumuz bu çalışmada 279 adet belge yer almaktadır. 
Bu belgelerin 277 adeti nikah kayıtlarının özeti, 1 adeti ikinci sayfanın 
birinci belgesi olan başlangıç duasıdır. Diğer belge ise, altıncı sayfanın 
onuncu belgesi olan ve dokuzuncu belgede nikah kaydı olan bayanın es-
ki eşinin vefat ettiğine dair şahitlerin şahadetlerinin kaydedildiği belge-
dir. 

Çalışmamızda yer alan belgelerin dili, yukarıda belirttiğimiz eski eşin 
vefatına dair şahadet kaydı hariç tümü Arapça’dır. Kayıtlar genel olarak 
kronolojik sıra takip edilerek kaydedilmiştir. Belgeler takriben 16 aylık 
süreye ait nikah kayıtlarını içermektedir. En eski tarihli belge 9 Rebiüla-
hir 1205 (16 Aralık 1790) tarihli olup, en son tarihli belge ise 13 Şaban 
1206 (7 Nisan 1792) tarihlidir. 

2- 1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicili’ndeki Nikah Kayıtları 

S.2/B.1: Başlangıç duası. 
S.2/B.2: Ali bin Abdullah’ın 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 

baliğa Fatıma bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 9 Rebiülahir 1205 (16 
Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.2/B.3: Ömer Beşe bin Mehmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Ayşe bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 17 Rebiülahir 
1205 (24 Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.2/B.4: Memiş bin Osman’ın 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Ru-
kiye bint-i İbrahimle evlendiğine dair 16 Rebiülahir 1205 (23 Aralık 
1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.2/B.5: Mehmed bin Ali’nin 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i ba-
liğa Selvi bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 16 Rebiülahir 1205 (23 Ara-
lık 1790) tarihli evlenme hücceti. 
                                                           
5 1941 Numaralı Trabzon Şer’iyye Sicili’ndeki nikah kayıtları dışındaki belgelerin özetleri ta-
rafımızdan daha önce yayınlanmıştır. Bkz. Ahmet Aksın-Özcan Tatar; “1941 Numaralı Trab-
zon Şer’iyye Sicili’nin H. 1205-1206 (M. 1790-1792) Tanıtımı ve Fihristi”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 178, İstanbul, 2009, s. 153-176. 
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S.2/B.6: Seyyid Mehmed bin Halil’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Ümmü Gülsüm bint-i Mahmud ile evlendiğine dair 16 Rebi-
ülahir 1205 (23 Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.2/B.7: Mehmed bin Osman’ın 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Emine bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 18 Rebiülahir 1205 (25 
Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.2/B.8: İbrahim bin Ahmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Havva bint-i İbrahim ile evlendiğine dair 17 Rebiülahir 1205 (24 
Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.2/B.9: Ömer Efendi bin Şerafetlü es-Seyyid Mukayyid Mahmud 
Efendi’nin 20 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Esma bint-i Ka-
tib-i Gümrük Ahmed Ağa ile evlendiğine dair 21 Rebiülahir 1205 (28 
Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.2/B.10: Mehmed bin Ömer’in 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Naile bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 21 Rebiülahir 1205 (28 
Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.1: El-Hac Ebubekir Ağa bin el-Hac Nebi’nin 9 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Ayşe bint-i Ebubekir ile evlendiğine dair 18 Rebiülahir 
1205 (25 Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.2: Mehmed Odabaşı bin İbrahim’in 8 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Zeliha bint-i Osman ile evlendiğine dair 22 Rebiülahir 
1205 (29 Aralık 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.3: Hacıoğlu Mehmed bin el-Hac Hasan’ın 12 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Hadice bint-i İsmail ile evlendiğine dair 25 Rebiülahir 
1205 (1 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.4: Ali bin Mehmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i bali-
ğa Emine bint-i Hasan ile evlendiğine dair 25 Rebiülahir 1205 (1 Ocak 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.5: Sağir İsmail bin Hüseyin’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
sağire Cemile bint-i Ali ile evlendiğine dair 25 Rebiülahir 1205 (1 Ocak 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.6: Hasan bin Hüseyin’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Emine bint-i Mahmud ile evlendiğine dair 25 Rebiülahir 1205 (1 Ocak 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.7: Ali bin Mehmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i bali-
ğa Emine bint-i Hasan ile evlendiğine dair Gurre-i Cemaziyelevvel 1205 
(6 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.8: Mehmed Efendi bin Ömer Efendi’nin 18 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Ayşe Kadın bint-i İsmail ile evlendiğine dair 
evail-i Rebiülevvel 1205 (Kasım ortaları 1790) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.9: Bekir bin Halil’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Ayşe 
bint-i Osman ile evlendiğine dair Gurre-i Cemaziyelevvel 1205 (6 Ocak 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

180



Ö. TATAR / 1941 NUMARALI TRABZON ŞER’İYYE SİCİLİNDE YER ALAN NİKAH KAYITLARI 5 

S.3/B.10: Sarı Ahmed Beşe bin Hüseyin Beşe’nin 8 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Ayşe bint-i Ali Beşe ile evlendiğine dair 3 Ce-
maziyelevvel 1205 (9 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.3/B.11: Seyyid Can bin Ömer Alemdar’ın 10 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Hadice bint-i Musa ile evlendiğine dair 3 Cema-
ziyelevvel 1205 (9 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.1: İbrahim Ağa bin Katib-i Gümrük Ahmed Ağa’nın 4 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Hadice bint-i Ömer Ağa ile evlendiğine 
dair 7 Cemaziyelevvel 1205 (12 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.2: Mehmed bin Ali’nin 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i ba-
liğa Ayşe bint-i Harus İmamı Mehmed Efendi ile evlendiğine dair 8 Ce-
maziyelevvel 1205 (13 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.3: Mustafa bin Himmet’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Fatma bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 8 Cemaziyelevvel 1205 
(13 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.4: Ahmed Ağa bin İsmail’in 36 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 9 Cemaziyelevvel 
1205 (14 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.5: Hüseyin Reis bin Ahmed’in 36 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Hadice bint-i el-Hac Mehmed ile evlendiğine dair 17 Cema-
ziyelevvel 1205 (22 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.6: Hasan bin Halil’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Hadice 
bint-i Hüseyin Beşe ile evlendiğine dair 19 Cemaziyelevvel 1205 (24 Ocak 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.7: Kızıloğlu İsmail Ağa bin Mustafa Ağa’nın 6 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Fatma bint-i Hamal Veli ile evlendiğine dair 21 Cemazi-
yelevvel 1205 (26 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.8: İbrahim bin Ali’nin 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i ba-
liğa Emine bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 22 Cemaziyelevvel 1205 
(27 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.9: Es-Seyyid Mahmud Efendi bin Ahmed Efendi’nin 5 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Emine bint-i Hüseyin ile evlendiğine da-
ir 22 Cemaziyelevvel 1205 (27 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.4/B.10: Hüseyin bin Hasan Seyisoğlu’nun 10 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Ayşe bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 22 Ce-
maziyelevvel 1205 (27 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.5/B.1: Feyzullah bin Mehmed’in 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Havva bint-i Ömer ile evlendiğine dair 22 Cemaziyelevvel 1205 (27 Ocak 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.5/B.2: Hüseyin Beşe bin Abdullah’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Rukiye bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 22 Cemaziyelev-
vel 1205 (27 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.5/B.3: Ahmed bin Hamza’nın 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Azize bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 22 Cemaziyelevvel 1205 
(27 Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.5/B.4: Osman bin Hüseyin Reis’in 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Fatma bint-i Osman ile evlendiğine dair 23 Cemaziyelevvel 1205 (28 
Ocak 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.5/B.5: Osman bin Abdullah’ın 15 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Havva bint-i es-Seyyid İbrahim Alemdar Ağa ile evlendi-
ğine dair 28 Cemaziyelevvel 1205 (2 Şubat 1791) tarihli evlenme hüc-
ceti. 

S.5/B.6: Hasan bin Muhammed’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Rukiye bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 29 Cemaziyelev-
vel 1205 (3 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.5/B.7: Osman bin Mehmed’in 20 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Ayşe bint-i İsmail ile evlendiğine dair 28 Cemaziyelevvel 1205 (2 
Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.5/B.8: Hasan bin Süleyman’ın 10 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i İbrahim ile evlendiğine dair selh-i Cemaziyel-
evvel 1205 (4 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.5/B.9: Mehmed bin Mustafa’nın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Ballı bint-i Ömer ile evlendiğine dair 29 Cemaziyelevvel 
1205 (3 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.1: Osman Ağa bin Hüseyin’in 16 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Ali ile evlendiğine dair selh-i Cemaziyelevvel 
1205 (4 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.2: Süleyman bin Ömer’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Fatma bint-i İbrahim ile evlendiğine dair gurre-i Cemaziyelahir 
1205 (5 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.3: Mehmed bin Abdullah’ın 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Dudu bint-i Süleyman ile evlendiğine dair gurre-i Cemazi-
yelahir 1205 (5 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.4: Hüseyin bin Abdullah’ın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Ayşe bint-i Salih ile evlendiğine dair 13 Cemaziyelahir 1205 (17 
Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.5: Monla Mehmed bin Ahmed’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Rukiye bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 13 Cemaziyelahir 1205 (17 
Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.6: Mustafa bin Abdullah’ın bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Ayşe bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 13 Cemaziyelahir 1205 (17 Şu-
bat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.7: Hüseyin bin Süleyman’ın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 17 Cemaziyelahir 1205 (21 Şu-
bat 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.6/B.8: Mustafa bin İsmail’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Rukiye bint-i Hasan Beşe ile evlendiğine dair 14 Cemaziyelahir 
1205 (18 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.9: Hasan bin Bayramoğlu’nun 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Hadice bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 15 Cemaziyelahir 1205 (19 
Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.6/B.10: Hadice bint-i Hüseyin’in eski kocası Murtaza’nın Kuban 
Suyu’nda boğulduğuna dair Sürmene ahalilerinden Hasan bin Mustafa 
ve İbrahim bin Mustafa’nın şahadetlerine dair 15 Cemaziyelahir 1205 
(19 Şubat 1791) tarihli kayıt. 

S.6/B.11: Mehmed bin Ömer’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Esma bint-i Mahmud ile evlendiğine dair 16 Cemaziyelahir 1205 
(20 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.1: Gümrükcüzade Mehmed Ağa bin el-Hac Ömer Ağa’nın 36 
bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Rukiye bint-i Mehmed ile evlendiğine 
dair 21 Cemaziyelahir 1205 (25 Şubat 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.2: Mehmed bin Ali’nin bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Emine 
bint-i Hasan ile evlendiğine dair 25 Cemaziyelahir 1205 (1 Mart 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.3: Ali bin Mustafa’nın bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Fatma 
bint-i İbrahim ile evlendiğine dair 25 Cemaziyelahir 1205 (1 Mart 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.4: Mehmed bin Mustafa’nın bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 25 Cemaziyelahir 1205 (1 
Mart 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.5: Süleyman bin Ali’nin 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Emine bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 28 Cemaziyelahir 1205 
(4 Mart 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.6: Hüseyin bin Ahmed’in 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Ayşe bint-i Ali ile evlendiğine dair 3 Receb 1205 (8 Mart 1791) ta-
rihli evlenme hücceti. 

S.7/B.7: Osman bin Monla Muhammed’in bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Ayşe bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 5 Receb 1205 (10 Mart 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.8: Mehmed Beşe bin Monla Hüseyin’in 8 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Ayşe bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 7 Receb 1205 
(12 Mart 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.9: Ömer bin Mustafa’nın 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Esma bint-i İsmail ile evlendiğine dair 8 Receb 1205 (13 Mart 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.7/B.10: Osman bin Mahmud’un 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Havva bint-i Ali Efendi ile evlendiğine dair 11 Receb 1205 
(16 Mart 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.7/B.11: İbrahim bin Osman’ın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Emine bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 9 Receb 1205 (14 Mart 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.1: Derviş Nebi bin Nebi’nin bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Hasan ile evlendiğine dair 11 Receb 1205 (16 Mart 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.2: Ali bin Hasan’ın 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Ümmü-
han bint-i Hasan ile evlendiğine dair 13 Receb 1205 (18 Mart 1791) ta-
rihli evlenme hücceti. 

S.8/B.3: Yakub bin Hasan’ın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Fat-
ma bint-i el-Hac İbrahim ile evlendiğine dair 14 Receb 1205 (19 Mart 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.4: İbrahim bin Mehmed’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Salihe bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 11 Receb 1205 (16 Mart 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.5: Feyzullah Sipahi bin Abdullah’ın 13 bin akçe mehr-i mü’ec-
cel ile bikr-i baliğa Havva bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 17 Receb 
1205 (22 Mart 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.6: Monla İsmail bin Monla Ali’nin 3 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Havva bint-i İsmail ile evlendiğine dair 17 Receb 1205 
(22 Mart 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.7: Yeni Cuma İmamı Mahmud Efendi bin İsmail Ağa’nın 15 bin 
akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Cemile bint-i Monla Mehmed ile 
evlendiğine dair 19 Receb 1205 (24 Mart 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.8: Ömer bin Ömer’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i bali-
ğa Hafize bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 20 Receb 1205 (25 Mart 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.9: Mehmed bin İsmail’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Emine bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 27 Receb 1205 (1 Nisan 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.10: Osman Beşe bin Mahmud’un bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Ayşe bint-i Hasan ile evlendiğine dair 28 Receb 1205 (2 Ni-
san 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.8/B.11: Serdarzade Mustafa bin Hüseyin’in bin akçe mehr-i mü’ec-
cel ile dul Fatma bint-i Mehmed ile evlendiğine dair gurre-i Şaban 1205 
(5 Nisan 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.9/B.1: Mehmed Beşe bin Ahmed’in 15 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Nefise bint-i Mehmed ile evlendiğine dair gurre-i Şaban 
1205 (5 Nisan 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.9/B.2: Nuh Beşe bin İsmail’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Havva bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 3 Şaban 1205 (7 Nisan 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

184



Ö. TATAR / 1941 NUMARALI TRABZON ŞER’İYYE SİCİLİNDE YER ALAN NİKAH KAYITLARI 9 

S.9/B.3: Selim bin Abdullah’ın 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Ayşe bint-i Mahmud ile evlendiğine dair 4 Şaban 1205 (8 Nisan 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.9/B.4: Monla Mustafa bin Ebubekir’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Ayşe bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 6 Şaban 1205 
(10 Nisan 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.9/B.5: Halil bin İbrahim’in 25 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Hafize bint-i Ali ile evlendiğine dair 8 Şaban 1205 (12 Nisan 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.9/B.6: Ebubekir bin Monla İsmail’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Ayşe bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 16 Şaban 1205 (20 Nisan 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.9/B.7: Ali bin Hasan’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Rukiye 
bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 18 Şaban 1205 (22 Nisan 1791) tarihli 
evlenme hücceti. 

S.9/B.8: Hüseyin bin Mehmed’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Ümmü Gülsüm bint-i İsmail ile evlendiğine dair 25 Şaban 1205 
(29 Nisan 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.9/B.9: Süleyman bin İsmail’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Kezban bint-i Mahmud ile evlendiğine dair 27 Şaban 1205 (1 Mayıs 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.9/B.10: Ali bin Musa’nın bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Havva 
bint-i Salih ile evlendiğine dair 28 Şaban 1205 (2 Mayıs 1791) tarihli ev-
lenme hücceti. 

S.9/B.11: Hüseyin bin Ali’nin bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Havva 
bint-i Ali ile evlendiğine dair 28 Şaban 1205 (2 Mayıs 1791) tarihli evlen-
me hücceti. 

S.10/B.1: Mehmed bin Hasan’ın bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Emine bint-i Ali ile evlendiğine dair 28 Şaban 1205 (2 Mayıs 1791) tarihli 
evlenme hücceti. 

S.10/B.2: Kilercibaşı el-Hac Osman Ağa bin Abdullah’ın 20 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Havva bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 
9 Ramazan 1205 (12 Mayıs 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.10/B.3: Hüseyin Ağa bin Abdullah’ın 30 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile sağire Ümmü Gülsüm bint-i el-Hac Mustafa ile evlendiğine dair 16 
Ramazan 1205 (19 Mayıs 1791) tarihli evlenme hücceti. (Belge üzeri çi-
zilerek iptal edilmiştir.) 

S.10/B.4: Macun Ağası Hüseyin Ağa bin Abdullah’ın 30 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i sağire Ümmü Gülsüm bint-i el-Hac Mustafa ile evlendiği-
ne dair 16 Ramazan 1205 (19 Mayıs 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.10/B.5: Osman el-muhzır bin Memiş’in bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile sağire Hafize bint-i Ali ile evlendiğine dair 16 Ramazan 1205 (19 Ma-
yıs 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.10/B.6: Sağir Aziz bin Ali’nin bin akçe mehr-i mü’eccel ile sağire 
Emine bint-i Memiş ile evlendiğine dair 16 Ramazan 1205 (19 Mayıs  
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.10/B.7: Memiş bin İbrahim’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Ebubekir ile evlendiğine dair 16 Ramazan 1205 (19 Mayıs 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.10/B.8: Osman es-Samsunî bin Mustafa’nın 15 bin akçe mehr-
i mü’eccel ile bikr-i baliğa Şerife Emine bint-i Monla Mehmed ile ev-
lendiğine dair 20 Ramazan 1205 (23 Mayıs 1791) tarihli evlenme 
hücceti. 

S.10/B.9: İbrahim bin Veli’nin 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Fatma bint-i Mahmud ile evlendiğine dair 23 Ramazan 1205 (26 
Mayıs 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.1: Kudrioğlu Mehmed bin Mustafa’nın 6 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Fatma bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 25 Ra-
mazan 1205 (28 Mayıs 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.2: Hüseyin Beşe bin Ali’nin 10 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Emine bint-i Kara Hüseyin ile evlendiğine dair 26 Ramazan 
1205 (29 Mayıs 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.3: Ali bin İbrahim’in 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i ba-
liğa Fatma bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 27 Ramazan 1205 (30 Mayıs 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.4: Ahmed bin Ali’nin 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Ayşe bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 28 Ramazan 1205 (31 Ma-
yıs 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.5: Ömer bin Halil’in 20 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i ba-
liğa Fatma bint-i Hasan ile evlendiğine dair 29 Ramazan 1205 (1 Hazi-
ran 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.6: Mehmed bin Hüseyin’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Ali ile evlendiğine dair 30 Ramazan 1205 (2 Haziran 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.7: Mehmed bin Ali’nin 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Ayşe bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 30 Ramazan 1205 (2 Hazi-
ran 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.8: İbrahim bin Hüseyin’in 11 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Rukiye bint-i Emir Hasan ile evlendiğine dair 4 Şevval 1205 
(6 Haziran 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.11/B.9: Hasan Ağa bin İsmail Ağa’nın 9 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Ayşe bint-i Emir İbrahim ile evlendiğine dair 7 Şevval 1205 (9 Ha-
ziran 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.12/B.1: Mehmed bin Yusuf’un bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Ay-
şe bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 7 Şevval 1205 (9 Haziran 1791) ta-
rihli evlenme hücceti. 
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S.12/B.2: Hüseyin bin Ali’nin 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Ayşe bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 12 Şevval 1205 (14 Hazi-
ran 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.12/B.3: Osman bin Davud’un 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Hadice bint-i Osman ile evlendiğine dair 13 Şevval 1205 (15 Haziran 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.12/B.4: Monla Ömer bin Ahmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Kezban bint-i Mehmed Beşe ile evlendiğine dair 17 Şevval 
1205 (19 Haziran 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.12/B.5: Mir-i Sefercioğlu Hüseyin bin Süleyman Ağa’nın 6 bin ak-
çe mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Emine bint-i Hafız Ahmed Efendi ile 
evlendiğine dair 26 Şevval 1205 (28 Haziran 1791) tarihli evlenme hüc-
ceti. 

S.12/B.6: İbrahim bin Mehmed’in bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Havva bint-i Osman ile evlendiğine dair 27 Şevval 1205 (29 Haziran 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.12/B.7: Hüseyin bin es-Seyyid el-Hac Mustafa’nın 12 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Dudu bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 
28 Şevval 1205 (30 Haziran 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.12/B.8: Hüseyin bin Feyzullah’ın 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Emine bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 2 Zilkade 1205 (3 Temmuz 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.12/B.9: El-Hac Mustafa bin Ali’nin 10 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Hafize bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 2 Zilkade 1205 (3 Temmuz 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.1: Ali bin Musa’nın 3 kuruş akçe mehr-i mü’eccel ile dul Es-
ma bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 5 Zilkade 1205 (6 Temmuz 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.2: Hüseyin bin İbrahim’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Havva bint-i Ömer ile evlendiğine dair 5 Zilkade 1205 (6 Temmuz 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.3: Hüseyin bin Ali’nin 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Ayşe 
bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 7 Zilkade 1205 (8 Temmuz 1791) tarihli 
evlenme hücceti. 

S.13/B.4: Kahraman Ömer bin Ahmed’in 2 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Rukiye bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 8 Zilkade 1205 (9 Tem-
muz 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.5: Rıdvan Kara Çubukcu bin Hasan’ın 4 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Hafize bint-i Alemdar Mehmed Ağa ile evlendiğine dair 8 
Zilkade 1205 (9 Temmuz 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.6: Mehmed bin Süleyman’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Fatma bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 12 Zilkade 1205 (13 Tem-
muz 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.13/B.7: Debbağoğlu Ali Ağa bin Mehmed 7 bin akçe mehr-i mü’ec-
cel ile dul Fatma bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 12 Zilkade 1205 (13 
Temmuz 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.8: Ömer bin Mustafa’nın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Ümmü Gülsüm bint-i Hasan ile evlendiğine dair 14 Zilkade 1205 (15 
Temmuz 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.9: Ali bin Abdullah’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Es-
ma bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 18 Zilkade 1205 (19 Temmuz 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.10: Hamza bin Nasuh’un 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile (?) 
Ayşe bint-i Eyyub ile evlendiğine dair 19 Zilkade 1205 (20 Temmuz 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.13/B.11: Hasan bin Mehmed’in bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Ayşe bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 18 Zilkade 1205 (19 Temmuz 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.14/B.1: Ali Efendi bin İsmail Efendi’nin 2 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Ayşe bint-i İbrahim ile evlendiğine dair 21 Zilkade 1205 (22 Tem-
muz 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.14/B.2: Ahmed bin Osman’ın 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Fatma bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 3 Zilhicce 1205 (3 Ağus-
tos 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.14/B.3: Mehmed bin Hüseyin’in bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Kasime bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 3 Zilhicce 1205 (3 Ağustos 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.14/B.4: Emin bin Abdullah’ın 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Rukiye bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 3 Zilhicce 1205 (3 Ağustos 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.14/B.5: Mehmed bin Ahmed’in 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Fatıma bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 16 Zilhicce 1205 (16 
Ağustos 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.14/B.6: Ahmed bin Ali’nin bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Hanife 
bint-i Ali ile evlendiğine dair 16 Zilhicce 1205 (16 Ağustos 1791) tarihli 
evlenme hücceti. 

S.14/B.7: İbrahim bin İsmail’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Rabia bint-i Osman ile evlendiğine dair 18 Zilhicce 1205 (18 
Ağustos 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.14/B.8: Hüseyin bin Ali’nin 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Hav-
va bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 21 Zilhicce 1205 (21 Ağustos 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.14/B.9: Ali Beşe bin Mehmed’in 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i el-Hac Hasan ile evlendiğine dair 25 Zilhicce 1205 (25 
Ağustos 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.14/B.10: Baba Ahmed bin İsmail’in 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Havva bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 26 Zilhicce 1205 (26 
Ağustos 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.1: Mehmed bin Osman’ın 18 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Havva bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 13 Muharrem 
1206 (12 Eylül 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.2: Mehmed bin Mehmed’in bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Dudu bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 14 Muharrem 1206 (13 Eylül 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.3: Monla Ahmed bin Mehmed’in 15 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Havva bint-i Oflu Abdullah ile evlendiğine dair 19 Mu-
harrem 1206 (18 Eylül 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.4: Süleyman bin es-Seyyid İbrahim’in 5 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Hadice bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 6 Muharrem 
1206 (5 Eylül 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.5: Cebehanecibaşı Mehmed Alemdar Ağa bin Halil’in 10 bin 
akçe mehr-i mü’eccel ile dul Emine bint-i İsmail ile evlendiğine dair 15 
Muharrem 1206 (14 Eylül 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.6: Osman bin Ahmed’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 23 Muharrem 1206 (22 Eylül 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.7: Süleyman Efendi bin Veli’nin 9 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Esma bint-i Ali ile evlendiğine dair 28 Muharrem 1206 (27 Eylül 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.8: Hüseyin Beşe bin Ahmed Beşe’nin 3 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Zeyneb bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 28 Muharrem 
1206 (27 Eylül 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.15/B.9: Mehmed bin İbrahim’in 9 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Hadice bint-i Yusuf ile evlendiğine dair 28 Muharrem 1206 (27 Eylül 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.16/B.1: el-Hac Süleyman bin Ali’nin 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Havva bint-i Osman ile evlendiğine dair 17 Safer 1206 (16 
Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.16/B.2: Ahmed bin Abdülkerim’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Havva bint-i Osman ile evlendiğine dair 13 Safer 1206 (12 Ekim 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.16/B.3: Erzurumî Ahmed bin Musa’nın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Havva bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 17 Safer 1206 (16 Ekim 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.16/B.4: Osman Beşe bin Ali Beşe’nin 10 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Emine bint-i Osman Beşe ile evlendiğine dair 18 Safer 1206 (17 
Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.16/B.5: Mahmud Beşe bin Mehmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Fatma bint-i Memiş Beşe ile evlendiğine dair 19 Safer 
1206 (18 Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.16/B.6: Ahmed bin Ahmed’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i İsmail ile evlendiğine dair 19 Safer 1206 (18 Ekim 1791) ta-
rihli evlenme hücceti. 

S.16/B.7: Çarşucu Mustafa bin Mehmed’in 10 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Ümmü Gülsü bint-i Emi ile evlendiğine dair 19 Safer 
1206 (18 Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.16/B.8: Genc Ali bin Hüseyin’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 21 Safer 1206 (20 
Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.16/B.9: Hüseyin Beşe bin Mustafa’nın 6 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Rabia bint-i Hacı Ömer ile evlendiğine dair 23 Safer 1206 (22 
Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.1: İsmail bin Mustafa’nın 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 23 Safer 1206 (22 Ekim 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.2: İbrahim bin Mehmed’in 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 25 Safer 1206 (24 
Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.3: Sadullah bin Hüseyin’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 25 Safer 1206 (24 Ekim 1791) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.4: Süleyman Beşe bin Mustafa’nın 3 bin akçe mehr-i mü’ec-
cel ile bikr-i baliğa Fatma bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 28 Safer 
1206 (27 Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.5: Osman Beşe bin Halil Beşe’nin 7 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Ayşe bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 28 Safer 1206 (27 
Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.6: İsmail Reis bin Mehmed’in 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Ümmühani bint-i Molla İsmail ile evlendiğine dair 28 Safer 
1206 (27 Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.7: Tamgacıoğlu Mehmed bin Ahmed’in 4 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Fatma bint-i Hasan ile evlendiğine dair gurre-i Rebiülev-
vel 1206 (29 Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.8: Mustafa Beşe bin Hamza Beşe’nin 8 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Emine bint-i Emir Abdullah ile evlendi-
ğine dair 2 Rebiülevvel 1206 (30 Ekim 1791) tarihli evlenme hüc-
ceti. 

S.17/B.9: Mehmed Ali bin İbrahim’in 10 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Hadice bint-i Osman ile evlendiğine dair 2 Rebiülevvel 1206 
(30 Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

190



Ö. TATAR / 1941 NUMARALI TRABZON ŞER’İYYE SİCİLİNDE YER ALAN NİKAH KAYITLARI 15 

S.17/B.10: Durmuş Mehmed bin Ömer’in 12 bin akçe mehr-i mü’ec-
cel ile bikr-i baliğa Fatma bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 8 Rebiülev-
vel 1206 (5 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.17/B.11: Osman bin Ali’nin 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Halise bint-i İsmail ile evlendiğine dair 3 Rebiülevvel 1206 (31 
Ekim 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.1: Ömer bin Hacı Mehmed’in 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Hadice bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 9 Rebiülevvel 
1206 (6 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.2: Mehmed bin Osman’ın 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Havva bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 12 Rebiülevvel 
1206 (9 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.3: Kazza Monla İbrahim bin Ahmed’in 10 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Fatma bint-i Molla Mehmed ile evlendiğine dair 
12 Rebiülevvel 1206 (9 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.4: Sağir Ahmed bin Yakuboğlu İbrahim Ağa’nın 12 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile sağire Ayşe bint-i Halil ile evlendiğine dair 19 Rebiül-
evvel 1206 (16 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.5: Molla İsmail bin Mehmed’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Fatma bint-i Ali ile evlendiğine dair 20 Rebiülevvel 1206 (17 Kasım 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.6: Ali Beşe bin Gömüsü’nun 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Emine bint-i Hasan ile evlendiğine dair 20 Rebiülevvel 1206 (17 Ka-
sım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.7: Hasan bin Abdullah’ın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Ayşe bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 20 Rebiülevvel 1206 (17 Kasım 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.8: Osman bin Osman’ın 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Emine bint-i İbrahim ile evlendiğine dair 20 Rebiülevvel 1206 (17 
Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.9: Ahmed bin Mehmed’in bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Es-
ma bint-i Osman ile evlendiğine dair 25 Rebiülevvel 1206 (22 Kasım 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.10: Mehmed bin Salih Beşe’nin 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Uluvve bint-i Hüseyin Beşe ile evlendiğine dair 25 Rebiülev-
vel 1206 (22 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.18/B.11: Çavuş Mustafa bin Numan’ın 3 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Hadice bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 26 Rebiülevvel 1206 (23 
Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.1: Ali bin Hasan’ın 15 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i ba-
liğa Ümmü Gülsüm bint-i Ali ile evlendiğine dair 26 Rebiülevvel 1206 
(23 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.19/B.2: Monla Mehmed bin Süleyman’ın 9 bin akçe mehr-i mü’ec-
cel ile bikr-i baliğa Ayşe bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 27 Rebiülev-
vel 1206 (24 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.3: Çukadar-ı Enderun Mustafa Ağa bin Mustafa’nın 6 bin ak-
çe mehr-i mü’eccel ile dul Emine bint-i Yalnız Hasan ile evlendiğine dair 
28 Rebiülevvel 1206 (25 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.4: Ahmed bin Hüseyin’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Havva bint-i Hasan ile evlendiğine dair 27 Rebiülevvel 1206 (24 
Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.5: Mustafa bin Ömer’in 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Rukiye bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 27 Rebiülevvel 1206 (24 
Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.6: Monla Ali bin Seyyid Mustafa’nın 11 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Emine bint-i Seyyid Mustafa ile evlendiğine da-
ir 27 Rebiülevvel 1206 (24 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.7: Saka Mehmed bin Ahmed’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Havva bint-i Hamza ile evlendiğine dair selh-i Rebiülevvel 
1206 (27 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.8: Ali bin Süleyman’ın 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Emine bint-i Abdullah ile evlendiğine dair gurre-i Rebiülahir 1206 
(28 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.9: Ali bin Hüseyin’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i ba-
liğa Hafize bint-i Hasan ile evlendiğine dair gurre-i Rebiülahir 1206 (28 
Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.10: Sandıkcıoğlu Mehmed bin Süleyman’ın 8 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Ayşe bint-i İbrahim ile evlendiğine dair gurre-i 
Rebiülahir 1206 (28 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.11: İsmail bin Hüseyin’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Hamal Osman ile evlendiğine dair gurre-i Rebiülahir 1206 
(28 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.19/B.12: Hasan bin el-Hac Musa’nın 12 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Ayşe bint-i Ali Efendi ile evlendiğine dair gurre-i Rebiülahir 1206 
(28 Kasım 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.1: Mustafa Ağa bin Hacı Osman’ın 12 bin akçe mehr-i mü’ec-
cel ile bikr-i baliğa Rukiye bint-i Hasan ile evlendiğine dair 8 Rebiülahir 
1206 (5 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.2: Osman bin Kara Mahmud’un 8 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Hute(?) bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 11 Rebiülahir 
1206 (8 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.3: İsmail bin Süleyman’ın 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Fatma bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 11 Rebiülahir 1206 
(8 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.20/B.4: Timur bin Abdullah’ın 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Ümmühani bint-i Hasan Beşe ile evlendiğine dair 12 Rebi-
ülahir 1206 (9 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.5: Halil bin Ahmed’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Üm-
mü Gülsüm bint-i Ali ile evlendiğine dair 14 Rebiülahir 1206 (11 Aralık 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.6: Ali Beşe bin İsmail’in 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Ayşe bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 16 Rebiülahir 1206 (13 
Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.7: Ali Beşe bin Abdullah’ın 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Emine bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 18 Rebiülahir 1206 (15 Aralık 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.8: İbrahim bin Mustafa’nın 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Rukiye bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 18 Rebiülahir 
1206 (15 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.9: Aşcıoğlu Osman bin Ali’nin 14 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Dudu bint-i Hasan ile evlendiğine dair 19 Rebiülahir 1206 
(16 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.10: Molla Mehmed bin Ömer Reis’in 15 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Fatma bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 19 
Rebiülahir 1206 (16 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.20/B.11: Mehmed bin Osman’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Hadice bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 19 Rebiülahir 1206 (16 Aralık 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.21/B.1: Mehmed bin Salih Alemdar’ın 6 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Fatma bint-i Osman ile evlendiğine dair 21 Rebiülahir 1206 (18 
Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.21/B.2: Ahmed Beşe bin Osman’ın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Rukiye bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 22 Rebiülahir 1206 (19 
Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.21/B.3: Mustafa bin Süleyman’ın 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Rukiye bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 28 Rebiülahir 
1206 (25 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.21/B.4: Osman bin Hüseyin’in 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Molla İbrahim ile evlendiğine dair 28 Rebiülahir 1206 (25 
Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.21/B.5: Hafız Mehmed Efendi bin el-Hac Hasan’ın 42 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Şerife Havva bint-i el-Hac Mehmed 
Efendi ile evlendiğine dair 27 Rebiülahir 1206 (24 Aralık 1791) tarihli ev-
lenme hücceti. 

S.21/B.6: Musa bin Mehmed’in 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Rukiye bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 27 Rebiülahir 1206 (24 
Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 
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S.21/B.7: Osman bin Mustafa’nın 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i İsmail ile evlendiğine dair 27 Rebiülahir 1206 (24 Aralık 
1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.21/B.8: Ömer bin Mehmed’in 15 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Fatma bint-i İbrahim ile evlendiğine dair selh-i Rebiülahir 1206 
(26 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.21/B.9: Es-Seyyid İsmail Ağa bin Bünyadzade es-Seyyid İbrahim 
Ağa’nın 60 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Şerife Hadice bint-i 
Gınanizade Zaim Derviş Mustafa Ağa ile evlendiğine dair gurre-i Cemazi-
yelevvel 1206 (27 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.1: Mehmed bin Mustafa’nın 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Rukiye bint-i İsmail ile evlendiğine dair gurre-i Cemaziyel-
evvel 1206 (27 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.2: Gülşen Ali Beşe bin Mehmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Saliha bint-i Ahmed ile evlendiğine dair gurre-i Cemazi-
yelevvel 1206 (27 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.3: Hoca-ı mekteb Mehmed Efendi bin Ömer’in 2 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile dul Emine bint-i Hacı Ahmed ile evlendiğine dair 5 
Cemaziyelevvel 1206 (31 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.4: Monla Mehmed bin Osman’ın 12 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Ayşe bint-i İsmail ile evlendiğine dair 5 Cemaziyelevvel 
1206 (31 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.5: Ömer bin Mehmed’in 9 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Emine bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 5 Cemaziyelevvel 1206 
(31 Aralık 1791) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.6: Mustafa bin Mehmed’in 10 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Dülger Halil ile evlendiğine dair 11 Cemaziyel-
evvel 1206 (6 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.7: Ahmed bin Mustafa’nın 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Gülsüm bint-i Memiş ile evlendiğine dair 11 Cemaziyelevvel 
1206 (6 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.8: Osman bin Salih’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Rukiye bint-i Ali ile evlendiğine dair 11 Cemaziyelevvel 1206 (6 
Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.9: Ömer bin Osman’ın 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Havva bint-i Osman ile evlendiğine dair 13 Cemaziyelevvel 1206 (8 Ocak 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.10: Yusuf bin Monla Salih’in 11 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Keziban bint-i Ali ile evlendiğine dair 12 Cemaziyelevvel 
1206 (7 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.22/B.11: Ahmed bin Hasan’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 12 Cemaziyelevvel 1206 (7 
Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 
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S.22/B.12: Bekir bin Mustafa’nın 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Fatma bint-i Osman ile evlendiğine dair tarih kısmı kopuk evlenme hücceti. 

S.23/B.1: Ahmed bin Mehmed’in 10 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Rukiye bint-i İsmail ile evlendiğine dair 17 Cemaziyelevvel 
1206 (12 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.23/B.2: Ömer bin Ahmed’in 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Rukiye bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 17 Cemaziyelevvel 1206 
(12 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.23/B.3: Hasan bin Mehmed’in 11 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Rukiye bint-i Ali ile evlendiğine dair 17 Cemaziyelevvel 
1206 (12 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.23/B.4: Ali bin Ali’nin 15 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa 
Emine bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 20 Cemaziyelevvel 1206 (15 
Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.23/B.5: Mehmed bin Ahmed’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Hadice bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 20 Cemaziyelevvel 
1206 (15 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.23/B.6: Hüseyin Beğ bin el-Hac Bekir Beğ’in 60 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Şerife Hadice Hanım bint-i Solakzade İbrahim 
Beğ ile evlendiğine dair 25 Cemaziyelevvel 1206 (20 Ocak 1792) tarihli 
evlenme hücceti. 

S.23/B.7: Kerim Beşe bin Osman’ın 9 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Ayşe bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 25 Cemaziyelevvel 
1206 (20 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.23/B.8: Monla Ali bin Bekir’in 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Hadice bint-i İsmail Efendi ile evlendiğine dair 25 Cemaziyelev-
vel 1206 (20 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.23/B.9: Hasan Beşe bin Bayram’ın 22 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Emine bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 28 Cemaziyelevvel 
1206 (23 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.1: Yazıcı Mustafa bin İbrahim Beşe’nin 18 bin akçe mehr-i mü’-
eccel ile bikr-i baliğa Şerife Havva bint-i Seyyid Mehmed Efendi ile evlendi-
ğine dair 28 Cemaziyelevvel 1206 (23 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.2: Osman Beşe bin Hasan’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Bülbül bint-i İbrahim ile evlendiğine dair 28 Cemaziyelevvel 1206 
(23 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.3: Mehmed Beşe bin Süleyman’ın 7 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Havva bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 28 Cemaziyel-
evvel 1206 (23 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.4: Hafız Mustafa Efendi bin el-Hac İsmail’in 30 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Rukiye bint-i el-Hac Osman Efendi ile 
evlendiğine dair gurre-i Cemaziyelahir 1206 (26 Ocak 1792) tarihli evlen-
me hücceti. 
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S.24/B.5: Mehmed Beşe bin Hasan’ın 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Osman ile evlendiğine dair gurre-i Cemaziyela-
hir 1206 (26 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.5: Mehmed Beşe bin Hasan’ın 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Osman ile evlendiğine dair gurre-i Cemaziyela-
hir 1206 (26 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.6: Hüseyin Beşe bin Mehmed’in 2 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Havva bint-i Osman ile evlendiğine dair gurre-i Cemaziyelahir 
1206 (26 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.7: İbrahim Alemdar bin Mahmud’un 3 bin akçe mehr-i mü’-
eccel ile bikr-i baliğa Fatma bint-i Osman ile evlendiğine dair 3 Cemazi-
yelahir 1206 (28 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.8: Ömer Beşe bin Mehmed’in 20 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Molla Mustafa ile evlendiğine dair 5 Cemazi-
yelahir 1206 (30 Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.9: Mustafa Beşe bin Monlaoğlu’nun bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Elife bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 6 Cemaziyelahir 1206 (31 
Ocak 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.24/B.10: İsmail bin Mehmed’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Emine bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair tarihsiz evlenme hücceti. 

S.24/B.11: İbrahim bin Hüseyin’in bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Havva bint-i Ali ile evlendiğine dair 11 Cemaziyelahir 1206 (5 
Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.1: Ali bin İbrahim’in 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i ba-
liğa Hadice bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 13 Cemaziyelahir 1206 (7 
Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.2: Ahmed bin Osman’ın 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Havva bint-i Ömer ile evlendiğine dair 15 Cemaziyelahir 1206 (9 
Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.3: Ali bin Osman’ın 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i bali-
ğa Ayşe bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 15 Cemaziyelahir 1206 (9 Şu-
bat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.4: Ahmed bin Mehmed’in 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Saliha bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 15 Cemaziyelahir 
1206 (9 Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.5: Hacı Süleyman bin Hacı Mustafa’nın 7 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile dul Fatma bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 18 Cemaziyel-
ahir 1206 (12 Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.6: İbrahim bin Mehmed’in 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Ayşe bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 20 Cemaziyelahir 1206 (14 Şu-
bat 1792) tarihli evlenme hücceti. 
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S.25/B.7: Mustafa bin Abdullah’ın 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Dudu bint-i Ömer ile evlendiğine dair 22 Cemaziyelahir 1206 (15 Şubat 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.8: Süleyman bin Ahmed’in 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Havva bint-i İbrahim ile evlendiğine dair 23 Cemaziyelahir 1206 (17 Şu-
bat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.9: Hüseyin bin Hamza’nın 9 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Emine bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 123 Cemaziyel-
ahir 1206 (17 Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.10: İsmail bin Ali’nin 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul Ruki-
ye bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 18 Cemaziyelahir 1206 (12 Şubat 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.25/B.11: Ali Ağa bin Hüseyin’in 11 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Ayşe bint-i Mahmud ile evlendiğine dair 27 Cemaziyelahir 
1206 (21 Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.26/B.1: Mehmed Emin bin Monla Bekir’in 8 bin akçe mehr-i mü’-
eccel ile bikr-i baliğa Fatma bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 29 Cema-
ziyelahir 1206 (23 Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.26/B.2: İbrahim Çavuş bin Ali’nin 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Fatma bint-i Ali ile evlendiğine dair gurre-i Receb 1206 (24 Şubat 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.26/B.3: Abdurrahman bin Osman’ın 15 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile bikr-i baliğa Hafize bint-i Osman ile evlendiğine dair 3 Receb 1206 
(26 Şubat 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.26/B.4: Osman bin Hüseyin’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Zeyneb bint-i Hasan ile evlendiğine dair 7 Receb 1206 (1 Mart 1792) ta-
rihli evlenme hücceti. 

S.26/B.5: Hüseyin bin Mehmed’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Emine bint-i Abdullah ile evlendiğine dair 7 Receb 1206 (1 Mart 1792) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.26/B.6: Mehmed bin Ömer’in 8 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Bağşış bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 8 Receb 1206 (2 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.26/B.7: Mehmed bin İbrahim’in 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Emine bint-i Hasan ile evlendiğine dair 9 Receb 1206 (3 Mart 1792) ta-
rihli evlenme hücceti. 

S.26/B.8: Mehmed bin Ahmed’in 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Ayşe bint-i Hasan ile evlendiğine dair 11 Receb 1206 (5 Mart 1792) ta-
rihli evlenme hücceti. 

S.26/B.9: Ali Ağa bin Hasan’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Fatma bint-i Osman ile evlendiğine dair 12 Receb 1206 (6 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 
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S.26/B.10: Mustafa bin Salih’in 9 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Hafize bint-i Salih ile evlendiğine dair 14 Receb 1206 (8 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.26/B.11: Hasan Beşe bin Mehmed’in bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Esma bint-i İbrahim ile evlendiğine dair 16 Receb 1206 (10 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.1: Abdullah bin Abdullah’ın 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Zeyneb bint-i Mehmed ile evlendiğine dair 19 Receb 1206 
(13 Mart 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.2: Ahmed bin Kerim’in 9 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Rukiye bint-i Ahmed ile evlendiğine dair 19 Receb 1206 (13 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.3: İsmail Efendi bin Mehmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Ümmü Gülsüm bint-i Ali ile evlendiğine dair 22 Receb 1206 (16 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.4: Mehmed bin Osman’ın 9 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Hadice bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 22 Receb 1206 (16 
Mart 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.5: Mustafa bin Mahmud’un 12 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Emine bint-i Ömer ile evlendiğine dair 23 Receb 1206 (17 
Mart 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.6: Osman bin Mehmed’in 5 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-
i baliğa Rukiye bint-i Hüseyin ile evlendiğine dair 23 Receb 1206 (17 
Mart 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.7: El-Hac İsmail bin Abdullah’ın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel 
ile dul Rabiş bint-i Yahya ile evlendiğine dair 23 Receb 1206 (17 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.8: Hasan bin Osman’ın 7 bin akçe mehr-i mü’eccel ile bikr-i 
baliğa Emine bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 25 Receb 1206 (19 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.27/B.9: Ömer bin Mahmud’un 3 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Havva bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 30 Receb 1206 (24 Mart 1792) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.28/B.1: Mehmed Emin Efendi bin el-Hac Ahmed’in 40 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Havva bint-i Ömer Ağa ile evlendiğine 
dair selh-i Receb 1206 (24 Mart 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.28/B.2: Müezzin Molla Abdulgani bin Hüseyin’in 24 bin akçe 
mehr-i mü’eccel ile bikr-i baliğa Nefise bint-i Arab ağası Mustafa Ağa ile 
evlendiğine dair selh-i Receb 1206 (24 Mart 1792) tarihli evlenme hücce-
ti. 

S.28/B.3: Osman bin Ahmed’in 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Emine bint-i Ömer ile evlendiğine dair 29 Receb 1206 (23 Mart 1792) ta-
rihli evlenme hücceti. 
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S.28/B.4: Molla Halil bin Mustafa’nın 4 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
bikr-i baliğa Fatma bint-i Mehmed ile evlendiğine dair selh-i Receb 1206 
(24 Mart 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.28/B.5: Mahmud bin Hasan’ın 15 bin akçe mehr-i mü’eccel ile dul 
Rukiye bint-i Mustafa Ağa ile evlendiğine dair 3 Şaban 1206 (27 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.28/B.6: Bakkal Ömer Beşe bin Mustafa’nın 6 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Emine bint-i Ali ile evlendiğine dair 3 Şaban 
1206 (27 Mart 1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.28/B.7: Monla Ali bin Mehmed’in 1500 akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Havva bint-i Mustafa ile evlendiğine dair 4 Şaban 1206 (28 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.28/B.8: Karlığlı Osman bin Ali’nin 2 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Emine bint-i Süleyman ile evlendiğine dair 6 Şaban 1206 (30 Mart 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.28/B.9: Mustafa bin Mahmud’un 6 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Fatma bint-i İsmail ile evlendiğine dair 11 Şaban 1206 (5 Nisan 
1792) tarihli evlenme hücceti. 

S.28/B.10: Mustafa bin Osman’ın 10 bin akçe mehr-i mü’eccel ile 
dul Hadice bint-i Ali ile evlendiğine dair 13 Şaban 1206 (7 Nisan 1792) 
tarihli evlenme hücceti. 

S.29/B.1: Mehmed bin Debbağoğlu Ali Ağa’nın 12 bin akçe mehr-i 
mü’eccel ile bikr-i baliğa Rukiye bint-i Mumcu Monla Mehmed ile evlen-
diğine dair 13 Şaban 1206 (7 Nisan 1792) tarihli evlenme hücceti. 

Sonuç 

Hazırlamış olduğumuz bu çalışmamızda; 1941 Numaralı Trabzon Şeriyye 
Sicili’nde yer alan nikah kayıtlarının özetlerini vermeye çalıştık. Çalışmamızda 
yer alan 277 nikah kaydı belgesinde evlenen bayanlardan 6’sı buluğ yaşına gir-
memiş (sağire) olup, 271’i yetişkindir. Bu bayanlardan 162’si’sı bikr-i baliğa, 
114’ü ise dul olup, biri ile ilgili bilgi verilmemiştir. Evlenen erkeklerden 3’ü bu-
luğ yaşına girmemiş (sağir) olup, 274’ü yetişkindir. Evlenme sırasında belirle-
nen ve evlenen kadına verilmesi gereken mehir miktarlarına baktığımızda, bu-
nun miktarının bin akçe ile 60 bin akçe arasında değiştiği, ortalama olarak 5 
bin ile 10 bin arasında olduğu görülmektedir. Belirlenen en yüksek mehir mik-
tarı 60 bin akçe olup, babası Seyyid kökenli olan bir bayan için belirlenmiştir. 
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KOÇZADE MEHMET ŞÜKRÜ BEY VE FİKİR 
HAYATI 

Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ* 

Öz 

Milli Mücadele yıllarında hiç şüphesiz en önemli karargâh Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi olmuştu. Bu süreci yöneten Birinci Dönem Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi’nde çeşitli fikir hareketleri doğmuştu. Bunlardan biri de 

Komünizmdir. Milli Mücadele yıllarında bu ideolojinin en önemli temsilci-

lerinden biri de Afyonkarahisar Mebusu Mehmet Şükrü Bey olmuştur. 

Mehmet Şükrü Bey komünizm fikrini memleketin kurtuluşunda sadece bir 

araç olarak görmüştü. Meclisin en fazla konuşan mebuslarından olan 

Mehmet Şükrü Bey Milli Mücadele sürecine çok önemli katkılar sağlamış-

tır. Bu çalışmada Mehmet Şükrü’nün yaşamı ve fikir hayatı ortaya koyul-

maya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Komünizm, İkaz, Milli Mücadele. 

Abstract 

Koczade Mehmet Sukru Bey And His Intellectual Life 

Certainly, the Grand National Assembly of Turkey was the most impor-

tant headquarter during the Turkish National Struggle. Various ideological 

movements appeared in the Grand National Assembly of Turkey, which the 

period ruled from. One of those ideologies was communism. Mehmet Şükrü 

Bey, the deputy of Afyonkarahisar, was one of the most important repre-

sentatives of this ideology during the National Struggle years. Mehmet Suk-

ru Bey had seen the idea of communism only as a way for reaching inde-

pendence. Mehmet Sukru Bey, one of the deputies that made a lot of speec-

hes in the Assembly, had provided very important contribution to the pro-
                                                           
* Afyonkocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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cess of National Struggle process. In this study, Mehmet Sukru Bey’s life-

story and his intellectual life is going to be mentioned. 

Key words: Communism, İkaz, The National Struggle. 

Giriş 

Milli Mücadele yılları Türk Milleti için ölüm kalım anlarıydı. Türk Mil-
leti Mustafa Kemal Paşa liderliğinde bu savaştan başarıyla çıkabilmiştir. 
Bu başarı işçisi, köylüsü, memuru, aydını, askeri kısacası bütün kesim-
lerin birlik ve beraberliği sayesinde gerçekleşmiştir. Milli Mücadelenin en 
önemli karargâhı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştu. Meclisin Bi-
rinci döneminde hiç olmadığı kadar renklilik ve çok seslilik hâkimdi. Bu-
nunla beraber milli çıkarlar söz konusu olduğunda tartışmasız kenetle-
nen bir ortam oluşmuştu. 

Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarında farklı düşünenlerden 
biri de Mehmet Şükrü Beydir. Hukukçu, gazeteci ve politikacı kimliğiyle 
ön plana çıkmıştı. Meclisin Birinci Devresine kadar Afyon ve çevresinde 
Milli direnişi kuvvetlendirmeye çalışan Şükrü Bey mebus olmasıyla bera-
ber Mustafa Kemal Paşa ve mevcut hükümete karşı muhalefete geçmişti. 
Mehmet Şükrü Bey bu devrede bir moda haline gelen Komünizm ideolo-
jisine inanmış ve fikir hayatını bu yönde şekillendirmişti. Hiç şüphesiz 
onun hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yapılacak çalışmalar Türk Milli Müca-
dele tarihinin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

1. Mehmet Şükrü Bey’in Hayatı ve Çalışmaları 

Koçzade Mehmet Şükrü Bey1, 1887’de Afyon’da dünyaya geldi. Meh-
met Şükrü Bey, Afyon’un ileri gelen ailelerinden Koç Ağazade Abdullah 
Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Afyon’da tamamladıktan sonra 
İstanbul Hukuk Mektebine girdi2. 12 Ağustos 1911’de İstanbul Üniversi-
tesi hukuk fakültesinden mezun oldu. Mehmet Şükrü Bey hukukçu 
kimliğini aldıktan sonra, Halep ve Kilis’te savcılık görevlerinde bulundu3. 
Kilis savcı yardımcılığı memuriyetinde iken 1919’da görevinden istifa 
ederek Afyon’a dönmüştür4. Mehmet Şükrü Bey Halep ve Kilis’te bulun-
duğu süre zarfında dört sene Divan-ı Harb savcılığı ve kolordu müşavirliği, 
beş sene de Divan-ı Harb Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur5. 
                                                           
1 Koçzade Mehmet Şükrü Bey, soyadı kanunuyla beraber Koçoğlu soyadını almıştır. Bkz: 
Mehmet Şükrü Bey’in Kısa Olumluluğu; Tercümeihali, TBMM Arşiv Dosyası, sicil no: 241. 
2 Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem 1919-1923, C. III, 
TBMM Vakfı Yay., Ankara 1994, s. 572. 
3 Mehmet Şükrü Bey’in Kısa Olumluluğu; Tercümeihali, TBMM Arşiv Dosyası, sicil no: 241; 
TBMM Zabıt Ceridesi, C. 7, s. 458; Çoker, a.g.e., s. 572. 
4 Mehmet Şükrü Bey’in Kısa Olumluluğu; Tercümeihali, TBMM Arşiv Dosyası, sicil no: 241; 
Çoker, a.g.e., s. 572. 
5 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 1, 28.4.1920, TBMM Matbaası, Ankara 1959, s. 118-119; TBMM 
Zabıt Ceridesi, C. 4, 11.9.1920, TBMM Matbaası, Ankara 1981, s. 99-100. 
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Mehmet Şükrü Bey’in Mustafa Kemal Paşa ile ilk tanışması 5 Temmuz 
1917’de Halep’te olmuştu. Divan-ı Harp Savcılığı görevindeyken Mustafa 
Kemal Paşa 7. Ordu Komutanlığına atanmıştı. Mehmet Şükrü Bey’in 
Mustafa Kemal Paşa ile ilk buluşması da burada olmuştu6. Mondros 
Ateşkes Antlaşması sonrası Halep ve civarının elden çıkması sonrasında 
İstanbul’a dönmüştü. Kısa bir süre sonra ise Afyon’a dönmüş ve avukat-
lık mesleğine başlamıştı. Bunun yanı sıra Mehmet Şükrü Bey, kardeşi 
Arif ve Doyranlı Abdülgani Ahmet Beylerle birlikte 16 Haziran 1919’da 
bir matbaa kurmuşlardı7. Kısa süre İkaz gazetesini çıkarmaya başlamış-
lardı8. Bu gazete Afyon ve çevresinde Milli Mücadelenin kuvvetlenmesine 
çok önemli katkılar sağlamıştır9. İkaz gazetesinin çalışmaları Milli Müca-
dele aleyhtarı Afyon Mutasarrıfı Mahmut Mahir Bey tarafından tehlikeli 
olarak addedilmişti. Mahir Bey, 11 Ağustos 1919’da İkaz gazetesinin ka-
patılması için İstanbul’a bir şikayet ihbarnamesi göndermişti. Bu şikâyet 
üzerine yapılan soruşturmayla gazete Meclis-i Vükela tarafından 16 
Ağustos 1919’da süresiz kapatılmıştır. Bu karara rağmen gazete 18 
Ağustos’ta Öğüd10 adıyla yayınına devam etmiştir11. Mutasarrıf Mahir 
Bey, bu durumu da hemen İstanbul’a bildirmişti. Osmanlı Dahiliye Ne-
zaretine çektiği telgrafta, İkaz gazetesinin bazen Öğüd bazen de İkaz ad-
larıyla yayınını sürdürdüğünü, bunların yazarlarının İttihatçı olduğunu 
ve Afyon’daki Kaymakam ve Fırka Kumandanlarının da aynı fikrin tem-
silcileri bulundukları ihbarında bulunmuştu. Bunun üzerine Öğüd gaze-
tesi de kapatılmıştı. Öğüd gazetesinin kapatılmasından sonra Mehmet 
Şükrü ve arkadaşları Halk Sözü adlı yeni bir gazeteyle fikir hayatını sür-
dürmeye başlanmıştı. 

Bu esnada Sivas’ta toplanacak kongre için memleketin her yerinden 
olduğu gibi Afyon’dan da Fırka Kumandanlığı aracılığıyla üç temsilci is-
tendi. Afyon Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti, Koçzade Mehmet Şükrü, Kes-
rizade Salih Sıdkı, Gümüşzade Hafız Bekir Beyleri seçmişti12. Sivas Kon-
gresi için Afyondan temsilci seçilen Mehmet Şükrü Bey ve arkadaşları 
önce Ankara’ya gittiler. Orada, Ankara Sultanisi Matematik öğretmeni 
Ömer Fevzi ve 20. Ordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) ile görüştükten 
                                                           
6 Süha Ünsal, İkazcı Mehmet Şükrü, Dipnot Yay., Ankara 2007, s. 38-39. 
7 Ünsal, a.g.e., s. 46. 
8 Gazetenin büyük ihtimalle 18 Temmuz tarihinde yayın hayatına başlamıştı. Bkz: Aynı 
Eser, s. 50. 
9 Ömer Fevzi Atabek, Afyon (Vilayeti) Tarihçesi, Yayına Haz. Turan Akkoyun, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Yay., Afyon 1997, s. 342. 
10 Öğüd gazetesi, Afyon’da haftalık olarak 96 sayı yayınlamıştı. 97. sayısı 1 Temmuz 1919’-
dan itibaren Konya’da 500 adet olarak basılmaya başlanmıştır. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in iş-
gali üzerine gazete Konya’ya taşınmıştır. Bkz: Yücel Özkaya, Milli Mücadele’de Atatürk ve Ba-
sın (1919-1921), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1989, s. 14-15. 
11 Atabek, a.g.e., s. 356-364. 
12 Atabek, a.g.e., s. 363. 
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sonra gizlice Sivas’a geçtiler. 2 Eylül 1919 tarihinde Mehmet Şükrü Bey, 
Sivas Kongresine katılabileceğine dair bir hüviyetname belgesi almıştır13. 
Mehmet Şükrü Bey, kongrede kâtiplik görevine getirilmiş ve bu vazifeyi 
başarıyla yerine getirmişti14. Bundan başka kongre kararıyla Amerika 
Birleşik Devletleri Seneto Başkanlığına gönderilen mektubun altında 
Mehmet Şükrü Bey’in de sekreter olarak imzası bulunmaktadır15. Meh-
met Şükrü Bey Sivas Kongresi sürecinde önemli bir görevi daha üstlen-
mişti. Kongre tarafından alınacak kararların Türk ve Dünya kamuoyuna 
duyurulması için Meclisin ilk gününde İsmail Fazıl Bey İrade-i Milliye ad-
lı bir gazete çıkarılmasını istemişti. Kongrenin son günü bu öneri kabul 
edilmişti. Gazetenin çıkarılması için oluşturulan komisyonda Mehmet 
Şükrü Bey de bulunmuştur. Nitekim kısa süre içinde gazete 14 Eylül 
1919’da ilk nüshasını çıkarmıştır16. Görüleceği üzere Mehmet Şükrü 
Bey, Sivas kongresinde kâtiplik görevini yaptığı gibi gazetecilik tecrübesi-
ni de İrade-i Milliye’nin kurulmasında kullanmıştır. 

Mehmet Şükrü Bey ve arkadaşları, 5 Ekim 1919’da Sivas’tan Afyon’a 
döndüler17. Sivas’ta alınan kararların bütün memlekette olduğu gibi Af-
yon’da da temellenmesi gerekliydi. Fakat Afyon’da bulunan Mutasarrıf 
Mahir Bey Sivas Kongresi kararlarını tanımadığı gibi Milli Mücadele aley-
hinde çalışmaktaydı. Mehmet Şükrü Bey Sivas Kongresinden döndükten 
sonra İkaz gazetesi ciddi anlamda yeniden yayın hayatına devam etmiş-
tir18. Heyet-i Temsiliye ve Afyonlu Milli Mücadele yanlılarının baskıları 
sonucunda mutasarrıf görevinden ayrılmış ve Denizli’ye kaçmak zorunda 
kalmıştır. Yerine ise Milli Mücadele yanlısı biri getirilmişti. Afyon’da bu-
lunan silahlı 300 İngiliz birliği ise Sivas kararlarının Afyon’da yayılması-
nın önüne geçmeye cesaret edememişti. Bütün bu gelişmeler sayesinde 
Sivas Kongresi kararlarının ve Heyet-i Temsiliye egemenliğinin Afyon’da 
sağlanması kolaylaşmıştı19. 

Bu sıralarda Mehmet Şükrü Bey, hareket tarzını Mustafa Kemal Pa-
şa’dan aldığı talimatlara göre belirlemişti. Mustafa Kemal Paşa 7 Ekim 
1919’da, Mehmet Şükrü Bey’e çektiği telgrafta Milli Mücadeledeki sami-
                                                           
13 Atabek, a.g.e., s. 363-364; Ali Fuat Bey hatıralarında Afyon delegelerinin Ankara üzerin-
den Sivas’a gittiklerini belirtmekle birlikte, delegelerle görüştüğüne dair herhangi bir bilgi 
vermemiştir. Bkz: Ali Fuat Cebesoy, Kuva-yı Milliye’nin İçyüzü, haz. Osman Selim Kocahan-
oğlu, Temel Yay., İstanbul 2002, s. 141. 
14 Fahreddin Başel, Sivas Bülteni, Kamil Kitap ve Basımevi, Sivas 1935, s. 31; Kemal Arı-
burnu, Sivas Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 1997, s. 70; Sadi Irmak, 
Atatürk’ün Çevresi, Hisarbank Kültür Yay., 1981, s. 98. 
15 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, I. Kitap, Bilgi Yay., Ankara 1991, s. 237. 
16 Turan, a.g.e., s. 242. 
17 Atabek, a.g.e., s. 377. 
18 Atabek, a.g.e., s. 375-385. 
19 Cebesoy, a.g.e., s. 197. 
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mi çabaları için teşekkür etmiş, Afyon’a sağ salim ulaşmasını tebrik et-
miş ve Sivas Kongresi kararlarını Afyon’da yaymasını istemişti. 11 Ekim 
1919 tarihinde çektiği bir başka telgrafta ise İzmir’le olan irtibatı Meh-
met Şükrü Bey’den sağlaması ve alacağı haberleri kendisine bildirmesini 
istemişti. 15 Ekim 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın Mehmet Şük-
rü Bey’e çektiği başka bir telgrafta ise Sivas Kongresi kararlarını taşıyan 
gizli nizamnamenin yeterli sayıda basılıp, Denizli, Burdur, Isparta, An-
talya, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İzmit, Adapazarı, Bebek, Kar-
tal, İznik, Gemlik, Bandırma, Balıkesir, Mudanya, Çanakkale, Biga ve 
Kandıra Merkez Heyetleri ve İdarelerine acilen ve gizlice gönderilmesini 
istemiştir. Mehmet Şükrü Bey, bu isteği hemen yerine getirmiştir. Onun 
bu faaliyeti Mustafa Kemal Paşa tarafından takdirle karşılanmıştır. 19 
Ekim 1919’da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i 
Temsiliyesi imzasıyla çekilen telgrafta, Nizamnameyi bildirilen yerlere 
gönderdiği için Mehmet Şükrü Bey’e teşekkür edilmiştir20. Mehmet Şük-
rü Bey İkaz gazetesinde İtilaf Kuvvetleri aleyhinde haber ve yorumlarını 
artırmıştı. Bu durum Osmanlı Hükümetini rahatsız etmişti. 2 Mart 
1920’de Dâhiliye Nazırlığından Afyon Mutasarrıflığına bir telgraf çekil-
miştir. Telgrafta, İkaz gazetesinin İtilaf Devletleri aleyhinde yürüttüğü 
neşriyatın durdurulması istenmiştir21. 

Mehmet Şükrü Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci dönem se-
çimlerinde Afyon mebusluğuna seçilmeyi başarmıştı. 11 Nisan 1920’de 
seçim mazbatasını almış, 23 Nisan 1920’de de mebusluğu encümenlik 
tarafından onaylanmıştır22. Mehmet Şükrü Bey 23 Nisan 1920’de Mecli-
sin açılışında hazır bulunmuştu23. Adalet, Anayasa, İrşad, Program, Mali 
Kanunlar, Dışişleri ve Sayıştay Komisyonlarında çalıştı. Birinci toplantı 
yılında Adalet Komisyonu Başkanlığı, Üçüncü toplantı yılında Kâtipliği, 
Mali Kanunlar ve Anayasa Komisyonluklarının sözcülüğünü yaptı. Ayrı-
ca ilk toplantı yılında beşinci şubenin başkanlığını, ikinci toplantı yılında 
ise Kâtipliğini yaptı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Grubunun 
kurulmasıyla beraber muhalefetin merkezi olan İkinci Gruba katıldı24. 
Dönem içinde 53’ü gizli oturumlarda olmak üzere 330 konuşma yapmak 
suretiyle Meclisin en çok konuşan mebuslarından biri oldu. 3 soru, 7 
gensoru önergesi verdi. Yaptığı 9 kanun teklifinden 29 Nisan 1920 gün 
ve 2 sayılı Vatan-ı Hıyanet ve 10 Aralık 1921 gün ve 170 sayılı Hıyanet-i 
Vatan Hükümlülerinden Bir Kısmının Aflarına dair olanları kabul edil-
                                                           
20 Atabek, a.g.e., s. 373-378. 
21 Atabek, a.g.e., s. 375-385. 
22 Koçzade Mehmet Şükrü Bey’in Seçim Mazbatası, TBMM Arşivi, sicil no: 241. 
23 Çoker, a.g.e., s. 572-573; Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le 
Beraber, C. II, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1988, s. 572; Atabek, a.g.e., s. 387. 
24 Mahmut Goloğlu, Cumhuriyet’e Doğru 1921-1922, Başnur Matbaası, Ankara 1971, s. 
3408; Çoker, a.g.e., s. 572-573. 
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di25. Mehmet Şükrü Bey, Mecliste bulunduğu dönemde ön plana çıkmayı 
başarabilmiş mebuslardandı. Samet Ağaoğlu, Kuva-yı Milliye adlı eserin-
de, “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde öyle yüzler vardır ki, 
bunlar bu meclisin tarihi ile beraber yaşayacaklardır ve bu tarihin birer 
parçasıdır” ibaresini kullandıktan sonra, bu kişiler arasında Afyon Me-
busu Mehmet Şükrü Bey’i de vermişti26. Mehmet Şükrü Bey mebusluk 
yıllarında sahibi olduğu İkaz matbaasını Matbuat ve İstihbarat Müdürlü-
ğüne satmayı kabul etmişti. Ankara’da bu zamanlarda ciddi bir matbaa 
bulunmamaktaydı. Bu durum da neşriyatın geri kalmasına yol açmıştı. 
Bu sorunun ortadan kaldırılması için Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü, 
Afyon’da çok iyi durumda olan İkaz Matbaasını bütün donanımlarıyla 
beraber, Mehmet Şükrü Bey’den 29 Eylül 1920’de 5.000 liraya satın al-
mıştır27. Antlaşma gereği, 28 Ekim 1920’de Bakanlar Kurulu 1500 lira 
avans verilmesine karar vermiştir28. Matbaa başta Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin olmak üzere farklı kamu gereksinimleri için kullanılacaktı. 

Bununla beraber Mehmet Şükrü Bey meclis sürecinde, sonraki yaşa-
mını derinden etkileyecek bir yol seçmişti. Bu da Mustafa Kemal Paşa ile 
fikir ayrılığına düşmekti. Mecliste komünist grupların yanında yer alan 
Mehmet Şükrü Bey devamlı surette Mustafa Kemal Paşa ve mevcut hü-
kümeti tenkit etmişti. Muhalif tavrından olsa gerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin İkinci Döneminde yer alamadı. Mehmet Şükrü Bey mebuslu-
ğu sona erdikten sonra tekrar Afyon’a dönerek, avukatlık ve gazetecilik 
görevine yeniden başlamıştı. Mecliste yer alamamasının getirdiği kızgın-
lıkla muhalifliğini artırarak sürdürmüştü. Hedef aldığı kişilerin başında 
ise İsmet Paşa gelmişti. Mehmet Şükrü Bey, gazetesinde kaleme aldığı 
yazılarla Halk fırkasını baskıcı bir yönetim gütmekle suçlamıştı. Halk 
Fırkasını, en küçük bir eleştiriyi bile kaldıramamakla ve ülkenin tek ha-
kimi olmaya çalışmakla itham etmişti. Şükrü Bey, İsmet Paşa kabinesi-
nin çekilmesini ya da muhaliflerin Halk Fırkasından ayrılıp yeni bir parti 
kurmasını arzulamaktaydı29. Onun arzusu kısa zaman sonra gerçekleş-
miş ve Halk Fırkasından kopmalar başlamıştı. Halk Fırkasından ayrılan 
ve yeni parti kurma sürecine girenleri, kayıtsız şartsız Milli Egemenliği 
isteyen kişiler olarak değerlendirmişti. Halk Fırkasında kalanları ise 
“Kuvvet ve kudrete tapan bendeler” olarak adlandırmıştır. Yine Rauf Bey, 
                                                           
25 Çoker, a.g.e., s. 572-573; Hıyanet-i Vataniye kanunu gereği daha sonra İstiklal Mahke-
meleri kurulacaktır. Bkz: Ahmet Eyicil, “İstiklal Mahkemelerinde Yargılanan K.Maraşlılar”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 102, Haziran 1996, s. 189. 
26 Samet Ağaoğlu, Kuva-yı Milliye Ruhu, Ağaoğlu Yay., İstanbul 1964, s. 209. 
27 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 30.18.1.1, Dosya: 146-2, Sayı: 283, Yer No: 
1.15.19, Tarih: 10/10/1920. 
28 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 30.18.1.1, Dosya: 146-3, Sayı: 311, Yer No: 
1.17.8, Tarih: 28/10/1920. 
29 Mehmet Şükrü, “İntâk-ı Hakk”, İkaz, 13 Teşrini Sani 1340 / 13 Kasım 1924, No: 467-
468. 
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Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaları vatanperver ve dürüst insanlar ola-
rak göstermişken Halk Fırkası mensuplarını ise Cumhuriyetin gereğini 
yapmamakla, istibdadın önünü açmakla itham etmiştir. Ona göre yeni 
partiyle beraber Cumhuriyet rejiminin gereği olan çok seslilik sağlana-
caktı30. Mehmet Şükrü Bey, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurul-
duktan sonra yeni partinin Afyon’da en önemli destekçilerinden ve savu-
nucularından olmuştu. Ona göre halk yeni partiyi benimsemiş ve deste-
ğini tam olarak vermişti. Buna karşın İsmet Paşa Hükümeti ve Halk Fır-
kası zayıflamaktadır. Şükrü Bey bunun sebebini ise şöyle yazmaktaydı: 
“Millete istinat etmeyen hükümetler her vakit için za’iftir.”31 

Mehmet Şükrü Bey bir yandan memleketin genel siyasetiyle ilgili duy-
gu ve düşüncelerini belirtirken diğer yandan Afyon’da yerel yönetime 
karşı eleştirilerde bulunmaktaydı. Afyon’da Belediye Başkanı Halil Ağa’-
ya karşı sert bir politika yürütmüştü. Halil Ağa’nın Belediye Başkanlığı 
görevinde bulunamayacağını savunan Mehmet Şükrü, İkaz gazetesinde 
bu meyanda görüşlerini ortaya koymuştu. Ona göre Belediye, şehir hal-
kını temsil eden önemli bir kurumdur. Belediyenin halka karşı, çok 
önemli görevleri vardır. Buna karşın Afyon Belediyesinin yeterince çalış-
madığını, mahallelerin karanlıktan, çöplükten, enkaz yığıntılarından ge-
çilmediğini, çarşılarda adeta yürünemediğinden şikâyetçidir. Tüm bunla-
rın sebebini ise Belediye Başkanının vurdumduymazlığına bağlamaktay-
dı. Yine Belediye Başkanı Halil Ağa’nın gelirleri halka yansıtamadığı ve 
birtakım kanunsuz işler yaptığını iddia etmiştir. Bu türden yazılarla Be-
lediye Başkanını halk nazarında yıpratmaya çalışmıştır. Mehmet Şükrü 
Bey’in amacı yapılacak seçimlerde halkı Belediye başkanı aleyhine yön-
lendirmekti32. 

Mehmet Şükrü’nün eleştirilerine rağmen yapılan seçimlerde Saraçza-
de Halil Ağa yeniden Belediye Başkanı seçilmişti. Bunun üzerine tenkit-
lerini daha da artırmıştır. Gazetesinde valiliğe ve Dahiliye Vekaletine hi-
taben kaleme aldığı bir yazısında Halil Ağa’nın okuma yazma bilmediğini 
iddia etmişti. Bu durumun ise Belediyeler Kanunundaki “okuma yazma” 
şartına aykırı olması nedeniyle Başkanlığının onaylanmaması istemişti33. 
Fakat Dahiliye Vekaleti bu iddiayı dikkate almamıştı. Mersin Mebusu 
Besim Bey de Mehmet Şükrü’nün iddiasını Meclise taşımış ve Dahiliye 
Vekaletine bir soru önergesi vermişti. Dahiliye Vekili ise Halil Ağa’nın 
okur-yazar olduğunun tespit edildiğini, iddiaların ise doğru olmadığını 
                                                           
30 Mehmet Şükrü Bey, “Hakikat Çâmur İle Sıvanmaz”, İkaz, 20 Teşrini Sani 1340/20 Kasım 
1924, No: 468-469. 
31 Mehmet Şükrü Bey, “İsmet Paşa’nın İsti’fâsı ve Yeni Parti”, İkaz, 27 Teşrini Sani 1340/27 
Kasım 1924, No: 469-470. 
32 Mehmet Şükrü, “Belediye ve İntihâbât”, İkaz, 18 Kânunuevvel 1340/18 Aralık 1924, No: 
462-463. 
33 Mehmet Şükrü, “Şehir İşleri”, İkaz, 22 Kanunu Sani 1341/22 Ocak 1925, No: 467-468. 
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belirtmişti. Dahiliye Vekilinin bu söylemi ise Mehmet Şükrü Bey tarafın-
dan şiddetle tenkit edilmişti34. 

Bu esnada Ülkenin doğusunda çok Şeyh Sait isyanı çıkmıştı. İsyan 
kısa sürede yayılmış ve ciddi bir tehlike yaratmıştı. Bunun üzerine İsmet 
Paşa Kabinesi kurulmuş ve isyanın bastırılması için Takrir-i Sükun ka-
nunu çıkarılmıştı. Nitekim alınan ciddi tedbirlerle isyan kısa sürede bas-
tırılmıştı. Bununla beraber Mehmet Şükrü Bey’in de mensubu olduğu 
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştı. Bunun da ötesinde 11 
Mart 1925’te Dahiliye Vekaleti, İkaz gazetesinin ülkenin huzur ve güven-
liğini ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılmasını istemiştir. Bakanlar Kurulu 
da bu konu hakkında Dahiliye Vekaletinin görüşünü benimsemiş ve 
Takrir-i Sükûn Kânûnu’nun yedinci maddesi gereğince gazetenin yayın-
lanmasını 11 Mart 1925 tarihinde yasaklanmıştır35. Böylece Mehmet 
Şükrü Bey’in gazetesi de Şeyh Sait isyanıyla bir şekilde bağlantı kurula-
rak kapatılmış oluyordu36. Bu gelişmelerle birlikte Mehmet Şükrü Bey 
politik hayattan büyük oranda tasfiye edilmişti. Bunun farkında olan 
Mehmet Şükrü Bey bundan sonra siyasetten uzak olarak avukatlık mes-
leğiyle uğraşmıştı. Nihayetinde ise 10 Mart 1938’de vefat etmiştir. Vefatı 
Afyon’da yayınlanmakta olan Haber Gazetesi’nde kısa bir haberle kamu-
oyuna duyurulmuştu. Gazetenin 10 Mart 1938 tarihli nüshasında haber 
“Avukat Mehmet Şükrü Koç dün gece zatürreden vefat etmiştir. Kardeşi 
Çocuk Esirgeme Başkanı Arif Koç’u ve aile efradını taziye ederiz” ibaresiy-
le halka duyurulmuştu37. Mehmet Şükrü Bey, vefat ettiğinde evli ve üç 
çocuk babasıydı38. 

2. Fikir Hayatı 

2.1. Milli Mücadele 

Mehmet Şükrü Bey Milli Mücadeleyi başından beri desteklemiş ve za-
fere olan inancını hiçbir zaman yitirmemişti. Meclise girmeden önce Af-
yon’da Milli direnişin yerleşmesi ve güçlenmesinde çok önemli roller üst-
lenmişti. Mecliste de bu tavrını sürdürmüştü. Yunanlılara karşı mücade-
le eden Kuvayı Milliyecilere Yörük Ali Efe şahsında bir tebrik telgrafı dahi 
çekilmesini istemişti. Ona göre gönderilecek telgrafla Yörük Ali ve diğer 
Kuvayı Milliyeciler arkalarında Meclisin olduğu bilinciyle mücadelelerine 
daha sıkı bağlanacaklardı39. Elde edilen Türk zaferlerinin tam bağımsız-
                                                           
34 Mehmet Şükrü, “Açık Mektup”, İkaz, 19 Şubat 1341/13 Şubat 1925, No: 471-472. 
35 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 30.18.1.1, Dosya: 86-46, Sayı: 1597, Yer No: 
13.13.7, Tarih: 11/3/1925. 
36 “Afyon’da On Senelik Matbuat Hayatı”, Taşpınar, C. I, Sayı: 12, Ekim 1933, s. 303. 
37 Haber Gazetesi, 10 Mart 1938, No: 1829. 
38 Mehmet Şükrü Bey’in Kısa Olumluluğu, Tercümeihali, TBMM Arşiv Dosyası, sicil no: 241; 
Çoker, a.g.e., s. 573; Arıburnu, a.g.e., s. 275. 
39 TBMM Zabıt Ceridesi, C. I, 25.4.1920, s. 43. 
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lığı beraberinde getireceğine inanmıştı. Birinci İnönü zaferini değerlendi-
rirken, Osman Gazi’nin de İnönü civarında kazandığı bir zafer sonrasın-
da Osmanlı Devletinin kurulduğunu belirterek şimdiki zaferle de yeni bir 
çığırın açılacağını ifade etmişti40. Milli Mücadelenin yalnızca Batı Anado-
lu’da yapılmadığını ifade ederek Karadeniz’deki Pontus meselesine dik-
katleri çekmiştir. 26 Ağustos 1922’de meclisin gizli toplantısında yaptığı 
konuşmasında Karadeniz’de çıkan Pontus olaylarının ancak bölgeye gön-
derilecek İstiklal Mahkemesiyle sona erdirilebileceğini savunmuştur. 
Ona göre Pontus meselesi halledilemediği taktirde ülkenin gelecekte çok 
büyük bir azınlık problemiyle karşılaşılacağını iddia etmişti41. Mehmet 
Şükrü Bey Milli Mücadelenin en zor zamanlarında dahi umudunu yitir-
memişti. Örneğin savaşın şiddetli zamanlarında meclisin Ankara’dan ay-
rılması gündeme geldiğinde buna şiddetle karşı çıkmıştı. Bu anlarda ba-
zı mebusların Ankara’dan izinsiz ayrılmalarını tepkiyle karşılamıştı. Bu 
hareket tarzını görevden kaçmak olarak değerlendiren Şükrü Bey, me-
busların isimlerinin tarihe geçmesi için zabıtlara geçirilmesini istemişti42. 

Mehmet Şükrü Bey muhalif arkadaşları gibi Mustafa Kemal Paşa’nın 
gittikçe tek adamlılığa doğru gittiğini savunmaktaydı. Bu meyanda Mus-
tafa Kemal Paşa’nın Başkumandanlık yetkisini tenkit etmekteydi. 5 Ma-
yıs 1922 tarihinde Başkumandanlık yetkisinin üç aylık uzatılması tekli-
fine karşı çıkması buna örnektir. Ona göre, bu yetki çerçevesinde Teka-
lif-i Milliye ve Tekalif-i Harbiye gibi halkı mağdur eden kararlar çıkarıl-
mıştı43. Başkumandanlık tartışmalarının Gizli Celsede yapılmasını da 
tenkit ederek gerçeklerin halktan saklanamayacağını ifade etmişti44. 

Mehmet Şükrü Bey zengin, fakir herkesin birlikte vatan savunmasına 
katılması gerektiğini, ancak bu şekilde ülkenin kurtulabileceğini belirt-
mekteydi. Bununla beraber ona göre zengin çocukları askerlik yükümlü-
lüklerini yerine getirmemekteydiler. Bu durum da köylü çocuklarının as-
kerden kaçmalarına sebep olmaktaydı. Mehmet Şükrü Bey gerek vergi 
gerekse askerlikte ayrımcılığın olmadığı taktirde halk şikâyet etmeyip 
cepheden kaçmayacaktı45. Mehmet Şükrü Bey, seferberlik esnasında ba-
zı memuriyetlerin askerlikten istisna tutulmasını eleştirmiştir. Ona göre 
askerlik vazifesi herkes için zorunlu ve kutsaldır. Bu düşüncesini: “Kan 
                                                           
40 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VII, 13.1.1921, TBMM Matbaası, Ankara 1944, s. 285. 
41 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. III, 26.8.1922, s. 727-728. 
42 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XII, 12.9.1921, TBMM Matbaası, Ankara 1958, s. 183-184. 
43 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. III, 4.5.1922, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Ankara 
1985, s. 318-319. 
44 Mustafa Kemal Paşa ise Mehmet Şükrü’nün bu tavrını Büyük Nutku’nda eleştirmişti. 
Başkumandanlık gibi önemli bir meselenin memleketin geleceği için gizli yapılmasına ina-
nan Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Şükrü Bey’in bu düşüncesini “Komedya oynatmak” ola-
rak değerlendirmişti. Bkz: Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi 
Yay., Ankara 2004, s. 444. 
45 TBMM Zabıt Ceridesi, C. III, 2.9.1920, TBMM Matbaası, 1981, s. 481-482. 
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vergisi başka suretle telafi edilemez” sözleriyle dile getirmiştir46. Askerlik-
ten muaf tutulan Medrese öğrencilerini ve işgaller karşısında orduya ka-
tılmayıp kahvehanelerde boşa vakit geçiren bazı subayların da derhal as-
kere alınmalarını istemişti47. Mehmet Şükrü Bey Milli Mücadelede ihti-
yaç duyulduğu takdirde kendisinin yeniden askere gidebileceğini ifade 
etmişti48. 

2.2. Milli Hâkimiyet 

Mehmet Şükrü Bey, halk egemenliğine ve meclisin otoritesine yürek-
ten inanmış biriydi. Meclisin aldığı tüm kararlara saygılı olunması gerek-
tiğini her fırsatta dile getirmişti49. Bu meyanda İtilaf Devletlerinin Son 
Osmanlı Mebusan Meclisini basmalarını şiddetle tenkit etmişti. Bu du-
rumu tarihte örneği görülmemiş feci bir olay olarak değerlendirmişti. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ise dağıtılan Meclisin seçilmiş mebusla-
rını kendi bünyesine kabul etmelerini desteklemişti50. 

Mehmet Şükrü Bey, meclisin Milli Mücadele yıllarında hiç ara verme-
den çalışması gerektiğini düşünmekteydi. Bu anlayışını: “Bu meclisin sıfatı 
tatil meselesini kaldırmıştır” diyerek göstermiştir51. Meclisteki mebusların 
milletin geleceğini belirleme gibi ağır bir yükün altına girdikleri bilincinde 
olan Şükrü Bey ülke için gerekli katkıları yapamadıkları takdirde Türk 
milletinin kendilerini idam dahi edebileceğini ifade etmişti52. Görüleceği 
üzere milletin geleceği için büyük bedeller ödemeyi dahi göze almıştı. 

Mehmet Şükrü Bey, milli hâkimiyetin olmazsa olmazı seçimlere bü-
yük önem vermişti53. Uygulanan çift dereceli seçim usulü yerine tek de-
receli sistemi savunmuştu. Tek dereceli seçimle milli hâkimiyetin Meclise 
daha fazla yansıyacağına inanmaktaydı54. Halkın seçimlere katılımın 
sağlanmasını katılmayanların ise cezalandırılması gerektiğini düşün-
mekteydi. 7 Haziran 1922 tarihinde mecliste İslam tarihinden tartışmaya 
açık bir örnek vermişti. Ona göre Hz. Peygamber vefat ettikten sonra ya-
pılan seçime katılmak istemeyen Hz. Ali zorla getirilmiştir55. Mehmet 
Şükrü Bey, Milli Hâkimiyetin kaçınılmaz sonucu Cumhuriyet rejiminin 
gereksinimine de inanmıştı. Cumhuriyet rejiminin gereği olarak ülkedeki 
kanunsuz uygulamaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirt-
                                                           
46 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VII, 30.1.1921, s. 452-453. 
47 TBMM Zabıt Ceridesi, C. II, 10.7.1920, TBMM Matbaası, 1981, s. 248. 
48 TBMM Zabıt Ceridesi, C. II, 10.7.1920, s. 248. 
49 TBMM Zabıt Ceridesi, C. III, 2.8.1920, s. 42-45. 
50 TBMM Gizli Zabıt Ceridesi, C. I, 9.5.1920, s. 17. 
51 TBMM Zabıt Ceridesi, C. III, 5.9.1920, s. 539-540. 
52 TBMM Zabıt Ceridesi, C. IV, 11.9.1920, TBMM Basımevi, Ankara 1981, s. 99-100. 
53 TBMM Zabıt Ceridesi, C. I, 24.4.1920, s. 7. 
54 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXVIII, 3.4.1923, s. 340. 
55 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XX, 7.6.1922, s. 235. 
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mişti. Aksi takdirde istibdat yönetimine geri dönüleceğini savunmuştu56. 
Cumhuriyetin birinci yıldönümünde İkaz gazetesinde, “Cumhuriyet’in 
Devriyesi” başlıklı yazısında bu rejimi övmüştür. Halkın da Cumhuriyeti 
her yönüyle anlayıp benimsediğini savunmuştu57. 

Mehmet Şükrü Bey milli hâkimiyetin ülke içerisinde yeterince uygula-
namadığından şikâyetçidir. Tenkitlerinin başında milli hâkimiyetin zen-
gin sınıfının kontrolünde olduğu vardı. Bunun da milli hâkimiyet ruhu-
na aykırı olduğunu düşünmekteydi. Bu sınıfsal egemenliğe acilen son 
verilmesini istemişti58. Yine bir başka konuşmasında da “Halk hâkimdir 
diyoruz. Fakat onu lâfzen söylüyoruz ve halka da onu vermekten çekiniyo-
ruz böyle olmaz” ifadesini kullanmıştı59. Milli Hâkimiyetin sağlanmasın-
da halkı istekli ve haksızlıklara karşı yılmadan hakkını savunmaya ça-
ğırmıştı. Milletin, hâkimiyeti ancak hakkını arayarak kavuşabileceğine 
inanmıştır60. 

Şükrü Bey halkı temsil eden mebusların ikinci bir memuriyet sürdür-
melerine de karşı çıkmaktaydı. Aksi takdirde kişisel istibdada varacak 
suiistimallerin yapılacağına inanmaktaydı. Kendisine avukat olması ne-
deniyle dava teklifleri yapıldığını fakat mebusluk görevi nedeniyle kabul 
etmediğini belirtmiştir61. 

2.3. Bolşevizm 

Mehmet Şükrü Bey, Mecliste Komünist ideolojisini destekleyen önem-
li mebuslardan biriydi. 1920’li yıllarda memlekette Rusya’ya ve dolayısıy-
la Bolşevizme eğilim artmıştı62. Kısa süre içinde bu eğilime sahip olanlar 
teşkilatlanmışlardı. Teşkilatlardan birisi de 7 Aralık 1920’de Halk İştira-
kiyun Fırkası olmuştur. Fırkanın kurucu ve yöneticileri arasında Afyon 
Mebusu Mehmet Şükrü Bey de bulunmuştu63. Mehmet Şükrü Bey, eme-
ği temel ilke kabul eden fırkada64 Tokat mebusu Nazım, Bursa Mebusu 
                                                           
56 Mehmet Şükrü, “Cûmhuriyetin Devriyesi”, İkaz, 30 Teşrini Evvel 1340/30 Ekim 1924, 
No: 465-466. 
57 Mehmet Şükrü, “Cûmhuriyetin Devriyesi”, İkaz, 30 Teşrini Evvel 1340/30 Ekim 1924, 
No: 465-466. 
58 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. I, 5.7.1920, s. 88-89. 
59 TBMM Gizli Zabıt Ceridesi, C. I, 5.7.1920, s. 88. 
60 Mehmet Şükrü, “Eskişehir Mektûbu”, İkaz, 2 Teşrini Evvel 1340/2 Ekim 1924, No: 461-462. 
61 TBMM Zabıt Ceridesi, C. V, 14.10.1920, TBMM Basımevi, Ankara 1981, s. 79. 
62 Ülke içerisinde bu eğilimin nedeni Ankara Hükümetinin Sovyet Rusya ile antlaşma zemi-
ni aramasıydı. Böyle bir ortamda komünizme eğilim artmış, bu doğrultudaki girişimler gör-
memezlikten gelinmişti. Kurtuluş yıllarında Türk Sovyet ilişkileri için bkz: Ülkü Çalışkan, 
“Kurtuluş Savaşında Türk Sovyet Rusya İlişkileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
160, Şubat 2006, s. 93-110. 
63 Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), Bilgi Yay., Ankara 1967, s. 96. 
64 İhsan Güneş, Birinci TBMM’nin Yapısı (1920-1923), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., An-
kara 1997, s. 142-143; İhsan Sabri Balkaya, Ali Fethi Okyar (29 Nisan 1880-7 Mayıs 1943), 
TTK Yay., Ankara 2005, s. 103. 
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Şeyh Servet Beylerle çalışmalara başlamıştı65. Mehmet Şükrü Bey’in de 
içinde bulunduğu yönetici ekip fırkanın ve ideolojinin Mecliste yayılması-
nı amaçlamıştı. Damar Arıkoğlu hatıralarında Mehmet Şükrü Bey’in, Ko-
münizm faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler vermektedir. Hatıralarında, 
Mehmet Şükrü, Nazım ve Servet Beyler ve arkadaşlarının Mecliste Türki-
ye komünizminin liderleri olarak algılandıklarını belirtmektedir. Mehmet 
Şükrü Bey ve arkadaşlarının mecliste bir grup kurmak için Hacı Bayram 
Veli Camii civarında bir kulüp açtıklarını belirtir. Arıkoğlu, bu kulüpte 
tertip ettikleri toplantılara mebusların çağrıldığını ve onlara komünizm 
propagandası yaptıklarını belirtmektedir. Ona göre Mehmet Şükrü Bey 
bu toplantılarda komünizm lehinde konuşmalar yapmakta ve misafirler-
le yakından ilgilenmekteydi66. 

1921’in başlarında Komünist hareketler oldukça güçlenmiştir. Bu 
meyanda ülke içinde komünistlerin koruyuculuğunu üstlenen Çerkez 
Ethem ve Rusya desteğiyle Anadolu hareketine alternatif olma iddiasın-
daki Mustafa Suphi ön plana çıkmışlardı. Ankara Hükümeti ise güçle-
nen komünizm hareketini zararlı olarak telakki etmiş ve tasviye hareke-
tine başlamıştı. İlk olarak ülke içinde ve dışındaki komünistlerin faali-
yetleri yakın takibe alındı ve birçoğu gözaltına alınarak yargılandılar. 
Yargılananlar arasında Afyon Mebusu Mehmet Şükrü Bey de vardı. Halk 
İştiraküyün Fırkası adlı gizli bir teşkilat kurmak ve komünistlik faaliyet-
leri yürütüp, propagandasını yapmak ve hükümeti devirmeye çalışmakla 
suçlanmıştı67. İstiklal Mahkemesi, yargılanmaları için Mehmet Şükrü 
Bey ve arkadaşlarının durumunu Büyük Millet Meclisine bildirdi. Büyük 
Millet Meclisi ise 21 Mart 1921’de gizli bir oturum yaptı ve Afyon Mebu-
su Mehmet Şükrü, Tokat Mebusu Nazım, Bursa Mebusu Şeyh Servet 
Efendilerin dokunulmazlıklarını kaldırdı. Alınan karara göre mebusların 
mahkemeleri yapılacak ve bu esnada mebusluk görevleri de devam ede-
cekti68. Bu kararla beraber Mehmet Şükrü Bey tutuklanarak İstiklal 
Mahkemesine sevk edilmiştir69. Mehmet Şükrü Bey savunmasında, ça-
lışmalarının gizli olmadığını, tüm faaliyetlerin Mustafa Kemal Paşa’nın 
izni ile yapıldığını iddia etmişti70. 9 Mayıs 1921’de mahkeme sonuçlan-
mıştı. Buna göre, Çerkez Ethem ve kardeşleri gıyaplarında idama, Tokat 
Mebusu Nazmi Bey, Baytar Binbaşı Hacı oğlu Salih, Şerif Manatov, Yeni 
                                                           
65 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Bateş Yay., İstanbul 1984, s. 258. 
66 Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, Tan Gazetesi ve Matbaası, İstanbul 1961, s. 206. 
67 “İstiklal Mahkemesinde”, Hakimiyet-i Milliye, 10 Mayıs 1337/10 Mayıs 1921; Numara: 
181, s. 2; Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, C. I-II, 1920-1927, İzmir 1988, s. 58-59-63; 
Ahmet Yeşil, Türkiye Cumhuriyeti’nde İlk Teşkilâtlı Muhalefet Hareketi Terakkiperver Cumhu-
riyet Fırkası, Cedit Yay., Ankara 2002, s. 64. 
68 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. II, 21.3.1921, s. 14-26. 
69 Yavuz Aslan, Türkiye Komünist Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi, TTK Yay., Ankara 
1997, s. 359. 
70 Goloğlu, a.g.e., s. 32. 
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Dünya gazetesi sahibi Arif Oruç Bey ve diğer ileri gelen Komünistler çe-
şitli cezalara çarptırılmışlardı. Mehmet Şükrü Bey ise takipsizlik kararıy-
la beraat etmiştir71. Beraat ettikten sonra tekrar mebusluğa dönmüş-
tür72. 

Mehmet Şükrü Bey’in Komünist ideolojiden etkilendiği ve bu doğrul-
tuda düşüncelerini şekillendirdiği bir gerçektir. Bununla beraber Komü-
nizm düşüncesine körü körüne bağlı, Rusya hayranı bir tutum sergile-
memiştir. Memleketin çıkarı söz konusu olduğunda Rusya’yı dahi şid-
detle tenkit etmişti. Mehmet Şükrü Bey, Bolşevik Ruslarla olan ilişkiye 
“Düşmanımızın düşmanı dostumdur” ilkesiyle bakmıştır73. Baskıcı yöne-
timleri eleştirirken, Fransa’da Napolyon, İngiltere’de Kromvel, İtalya’da 
Mussoloni’nin yanı sıra Rusya’da Lenin’i dikta yönetimler olarak tanım-
lamıştı74. Yine ideolojisi gereği katı bir devletçi olması gerekirken liberal 
düşünceye daha fazla inanmıştır. Yani komünizm ideolojisine ve Rusya’-
ya körü körüne bağlanmamış, bu ideoloji vasıtasıyla tam bağımsızlığa 
erişilebileceğine inanmıştı. 

2.4. Mehmet Şükrü ve Batı 

Mehmet Şükrü Bey, komünist ideolojiye inanmasının da getirdiği he-
yecanla Batı dünyasına büyük bir şüphe ve nefret duymaktaydı. İtilaf 
Devletlerinin elde edilen zaferler sonrasında Türkiye’ye mütareke teklifle-
rinin birer aldatmacadan ibaret olduğunu düşünmekteydi. Mütareke 
tekliflerinin, İngilizlerin “şeytani bir oyunu” olarak görmüş75, bu nedenle 
Türkiye’nin başta İngiltere olmak üzere Batı Devletleriyle yakınlaşmama-
sına inanmıştı76. 24 Mart 1922’de meclisin gizli oturumunda yaptığı ko-
nuşmada ise asıl düşmanın İngilizler olduğunu Yunanlıları kendi çıkar-
ları doğrultusunda kullandıklarını belirtmişti77. Bu sebeplerden dolayı 
İtilaf Kuvvetlerine karşı milli hedeflerin ancak savaş yoluyla elde edilebi-
leceğini düşünmekteydi. 3 Mart 1923’de Meclisin Gizli Oturumunda Lo-
zan Antlaşması süreci tartışılırken bu düşüncelerini ortaya koymuştu78. 

Mehmet Şükrü Bey, Milli Mücadele sonrasında Batının oyuncağı hali-
ne geldiğini iddia ettiği Patrikhanenin etkisiz hale getirilmesi taraftarıydı. 
                                                           
71 “İstiklal Mahkemesinde”, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Mayıs 1337/10 Mayıs 1921; Numara: 
181, s. 2; Mustafa Kemal Paşa Mehmet Şükrü Bey’in Büyük Nutkunda bu yargılanma süre-
ciyle ilgili Mehmet Şükrü Bey’i sert bir şekilde suçlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Mehmet 
Şükrü Bey için Nutkunda “Yakalandığı kanun pençesinden ne kadar büyük bir alçalma ile 
kurtulduğunu, unutacak kadar çok zaman geçmemiştir” sözlerini sarf etmişti. Bkz: Atatürk, 
Nutuk, s. 444. 
72 Goloğlu, a.g.e., s. 33. 
73 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. I, 17.10.1920, s. 185. 
74 Mehmet Şükrü, “Buhrân ve Sükûn”, İkaz, 15 Kanuni Sani 1341, no: 466-467 (15 Ocak 1925). 
75 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. III, 24.3.1922, s. 132-133. 
76 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. III, 13.3.1922, s. 47-48. 
77 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. III, 24.3.1922, s. 132-133. 
78 TBMM Gizli Celse Zabıt Ceridesi, C. IV, 3.3.1923, s. 34-35. 
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Bu meyanda Patrik Arapoğlunun mübadeleye tabi tutulup sınır dışı edil-
mesine tam destek vermişti. Bu olay sonrasında Yunanistan’ın Türkiye’-
ye bir nota vermesini ise şiddetle tenkit etmişti. Yunan notasına karşı 
hükümetin verdiği cevabi notayı ise desteklemiştir. Gerektiği takdirde 
Yunanlılara savaş meydanlarında yeniden gerekli cevabın verilebileceğini 
belirtmiştir. Şükrü Bey, ayrıca İstanbul Rumlarını ve Patrikhaneyi Yuna-
nistan lehine çalışmakla suçlamış ve bundan vazgeçmedikleri takdirde 
gerekli cezaya çarptırılacakları tehdidinde bulunmuştu. Yunanistan’ın 
Patrikhane sorununu Cemiyet-i Akvam’a götürmesini de şiddetle tenkit 
etmişti. Ona göre cemiyetin Türkiye’nin iç işlerine karışma hakkı bulun-
mamaktaydı79. 

2.5. Sosyal Meseleler 

Mehmet Şükrü Bey, gerek meclis gerekse sonraki hayatında sosyal 
meseleleri yakından takip etmiştir. Bu meseleleri ve çözüm yollarını gün-
deme taşımıştır. Mehmet Şükrü Bey’in en fazla üzerinde durduğu mese-
lelerden biri köylülerin sorunlarıydı. Onların sıkıntılarını temel anlamda 
sağlık, ekonomi ve eğitim olarak üçe ayırmaktadır80. Savaş sebebiyle hic-
ret etmek zorunda kalan muhacirlerin sorunları da Mehmet Şükrü Bey 
tarafından gündeme getirilmişti. Muhacirin Müdüriyetinin özellikle iaşe 
görevini yeterince yapamadığını öne sürmüştür. Bu nedenle Muhacirin 
Müdüriyetinin lağvedilmesini önermişti. Muhacirlerin sorunlarını artık 
belediyelerin çözmesi düşüncesindeydi81. 

Ona göre en önemli sorunlardan biri toplumun eğitilmesiydi. Mehmet 
Şükrü Bey, eğitime büyük önem verilmesini çünkü memleketin ilerleme-
sinin ancak yetişmiş insanlar sayesinde olacağına inanmaktaydı. Bu dü-
şünceden hareketle eğitime önemli miktarda ödeneğin ayrılmasını iste-
mekteydi82. Şükrü Bey, eğitimle ilgili sorunları da gündeme getirmişti. 
Bunlardan biri uzun zamandır maaşlarını alamayan öğretmenlerin ge-
çim sıkıntısıydı. Mehmet Şükrü Bey öğretmenlerin bu sorununu mecliste 
gözler önüne sermiştir. Öğretmenlerin maaşlarını ödeyen Özel İdarenin, 
Maliye Bakanlığından alacaklarını tahsis etmesi halinde paraların kolay-
lıkla ödenebileceğini belirtmişti83. Kapatılmış ve koğuş veya ahır olarak 
kullanılan okulların varlığını da Meclise getirerek Maarif Nezaretinden 
bu soruna acilen çözüm bulmasını istemişti84. 

Mehmet Şükrü Bey İtilaf kuvvetlerinin devamlı olarak kullandıkları 
azınlık meselesini de ret etmiştir. Ona göre ülke içerisinde azınlık olarak 
                                                           
79 Mehmet Şükrü, “Baş Papaz Meselesi”, İkaz, 12 Şubat 1341/12 Şubat 1925, No: 470-471. 
80 Mehmet Şükrü, “Köylünün Dertleri”, İkaz, 5 Şubat 1341/5 Şubat 1925, No: 469-470. 
81 TBMM Zabıt Ceridesi, C. II, 5.6.1920, s. 92. 
82 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VII, 13.1.1921, s. 270-272. 
83 TBMM Zabıt Ceridesi, C. III, 6.9.1920, s. 582-583. 
84 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VI, 4.12.1920, TBMM Matbaası, Ankara 1943, s. 212-213. 
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telakki edilen Kürtler ve Çerkezler Türklerle iç içe girmişlerdi. Kürtlerin 
Türklerle kardeş olduklarını ve geleceklerini onlarla beraber paylaşacak-
larını Çerkezlerin ise, çok azının Yunanlılarla ortak hareket ettiğini, ço-
ğunluğunun memlekete bağlı bulunduklarını belirtmişti85. Rum ve Er-
meni gibi azınlıkların çoğunun Büyük Taarruzla beraber Yunanlılarla 
kaçtıklarını ifade etmişti. Türkiye içerisinde kalan az da olsa Rumların 
ise mübadeleyle sınır dışı edilmelerine inanmaktaydı86. 

Mehmet Şükrü Bey, kanunlara aykırı, memur alımı, küçük yaşta işçi 
çalıştırma, haksız terfii, adam kayırma, zimmete para geçirme gibi ka-
nunsuz hareketleri de Mecliste deşifre etmişti. Örneğin Hazineyi 400.000 
lira zarara sokan Reji Genel Müdürü Mithat Bey’in azline rağmen Maliye 
Nezaretine bir soru önergesi vermişti. 14 Ağustos 1922 tarihli önergesin-
de, Mithat Bey’in azlinden başka, zarara uğrattığı paranın kendisinden 
ne için alınmadığını ve soruşturmanın yapılmadığını sormuştu87. Meh-
met Şükrü Bey, bazı memurların yıllardır terfi ettirilmezken, bazılarının 
dört beş derece birden terfi ettirildiklerini iddia etmiştir88. Bunlardan 
başka sosyal ahlakı bozan kumar ve fuhşa da dikkat çekmiştir. Bu faali-
yetlerin topluma büyük zararlar verdiğini ve ortadan kaldırılmasının 
“Farz-ı Ayn” (yapılması zorunlu olan farz) olduğunu belirtmişti89. 

2.6. Ekonomi 

Mehmet Şükrü Bey’in fikir hayatı büyük oranda inandığı komünizm 
ideolojisine göre şekillenmişti. Ekonomide ise bu durum çok fazla görül-
memektedir. Fikirlerinin temelinde işçi ve köylü emeğinin kutsallığı ol-
makla beraber halkın tamamının ekonomik hayata katılmasını arzulaya-
rak Liberalizme daha yakın olmuştur. 

Ona göre ekonomik anlamda en önemli sorun yoksulluktu. Bunun 
için yoksulluğun bir an önce ortadan kaldırılması için gerekli adımlar 
atılmalıydı. Özellikle halktan alınan vergilerdeki gelir adaletsizliğine dik-
kat çekmekteydi. Hükümet ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin alt taba-
kaya yüksek vergiler yüklediğini yoksul halkın ise vergileri ödemekten 
kaçtığını belirtmekteydi. Bunun engellenmesi için halk zenginleştirilme-
liydi. Devlet bunu sağlamak için öncelikle yoksul halkın ticaret yapabil-
mesini sağlamalıydı. Mehmet Şükrü Bey, köylüye son derece iyimser 
bakmıştır. Köylünün vergi veren, vatanı müdafaa eden, memleketin bü-
tün yükünü çekenler olduğunu düşünmektedir. Bununla beraber köylü-
ye yeterince değer verilmediği, işlerinin, yollarının yapılmadığı, mahke-
                                                           
85 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXIV, 3.11.1922, TBMM Matbaası, Ankara 1960, s. 358-359. 
86 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXIV, 3.11.1922, s. 358-359. 
87 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 30.10.0.0, Dosya: 630, Yer No: 5.28.33; Tarih: 
17/8/1922. 
88 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XVIII, 23.3.1922, TBMM Matbaası, Ankara 1959, s. 363. 
89 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XII, 1.9.1921, s. 124-125, 127-129, 137-138. 
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melerden ve hükümet konaklarından kovulduklarını iddia etmektedir. 
Bu noktada memleketin temeli saydığı köylülere gerekli önemin verilme-
sini istemiştir90. 

Mehmet Şükrü Bey, Türk ekonomisinin temelini ise tarım ve hayvan-
cılık olarak görmekteydi. Bu nedenle savaş sonrasında büyük zararlara 
uğrayan köylü ve çiftçilerin yeniden üretime başlatılmaları için gerekli 
önlemlerin alınmasını savunmuştu. 13 Kasım 1922 tarihinde bu düşün-
cesinin gerekçesini şöyle dile getirmişti: “Çünkü devletin temel direği çift-
çilerdir. Ve memleketimizde yegâne membaı iktisadi ziraattır”91. Bu doğ-
rultuda köylülere tohum, hayvan, ormanlık arazi ve kredi verilmesini sa-
vunmuştu92. Köylü ve çiftçi için yapılacak yardımların kâğıt üzerinde 
kalmamasını ısrarla vurgulamıştır93. Ziraat bankasının kredi vermekte 
yetersiz olduğunu savunmaktaydı94. Bankanın köylülerden ziyade zen-
ginlerin ihtiyaçlarına hizmet ettiğini iddia etmekteydi95. Mehmet Şükrü 
Bey, seçim bölgesinin en önemli tarım ürünü olan afyon üretimine ayrı-
ca önem vermişti. Mecliste “men-i müskirat” tartışmaları yapılırken, afyo-
nun da yasaklanması önerisine şiddetle karşı çıkmıştı. Afyon üretiminin 
başta seçim bölgesi olmak üzere tüm Ege Bölgesinin önemli bir gelir kay-
nağı olduğunu hatırlatmıştı. Bu nedenle afyonun bu kanun dışında bıra-
kılmasını istemişti96. Yine afyonun haşhaşı, yağı için üretildiğini, kesin-
likle morfin yapımında kullanılmadığını belirtmişti97. 

Mehmet Şükrü Bey, Milli Mücadele yıllarında Anadolu’da oluşan ha-
yat pahalılığına da dikkat çekmekteydi. Ticaretin başta İstanbul olmak 
üzere belirli ellerde toplanmasının hayat pahalılığının ana sebebi olarak 
göstermişti.  

Bunun çaresini ise, herkesin ticaret sahasına girebilmesi olarak gör-
mekteydi98. Yine İstanbul’dan Anadolu’ya gelen bir malın 15-16 değişik 
aracıyla gelmesinin de fiyatları artırdığını belirtmekteydi. Devletin her 
aracıdan vergi almasıyla fiyatların tavan yaptığını verdiği örneklerle sa-
vunmaktadır. Örneğin İstanbul’da 110 kuruş olan lastik Anadolu’da altı 
liraya, arşını beş on kuruş olan bir astarın, 35 kuruşa kadar çıkmaktay-
dı. Mehmet Şükrü Bey, halkın yoksulluğunun şiddetini ortaya koymak 
için: “Biz hariçten gelen düşman kuvvetlerinin altında ezilecek değiliz. 
                                                           
90 TBMM Zabıt Ceridesi, C. III, 7.8.1920, s. 131. 
91 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXIV, 13.11.1922, s. 484. 
92 TBMM Zabıt Ceridesi, C. IV, 4.10.1920, s. 526-531; TBMM Zabıt Ceridesi, C. 24, 13.11.1922, 
s. 484. 
93 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXIV, 13.11.1922, s. 489. 
94 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXI, 2.7.1922, TBMM Matbaası, Ankara 1959, s. 215. 
95 Mehmet Şükrü, “Köylünün Dertleri”, İkaz, 5 Şubat 1341, 5 Şubat 1925, No: 469-470. 
96 TBMM Zabıt Ceridesi, C. IV, 14.9.1920, s. 139. 
97 TBMM Zabıt Ceridesi, C. IV, 16.9.1920, s. 172. 
98 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VII, 13.1.1921, s. 270-272. 
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Buhranı iktisadi ve mali altında içimizden yıkılacağız” ifadelerini kullan-
mıştır99. 

Mehmet Şükrü Bey Hükümetin maliye politikalarını da eleştirmektey-
di. Ona göre Maliye Vekâletinin takip ettiği bir sistemi yoktur. Hükümet 
ne devletçi ne de liberaldir. Hükümetin sigara kâğıdı, kibrit gibi madde-
lerin vergilerini arttırarak maliyeyi düzelmeye çalıştığını oysaki bunun 
ancak sağlam bir ekonomik sistemle halledilebileceğini savunmuştur. 
Bu meyanda ağır sanayinin varlığına dikkat çekerek fabrikaların açılma-
sının ekonomiyi güçlendireceğini savunmuştur100. Mehmet Şükrü Bey 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1920 tarihli ilk bütçesini de ekonomik 
sorunları çözemeyeceği gerekçesiyle tenkit etmiştir. Hükümetin sağlam 
esaslara dayanan, köylünün, işçinin hakkını gözeten bir bütçeyi oluştu-
ramadığını iddia etmiştir101. 

Mehmet Şükrü Bey, ekonominin düzeltilmesinin Milli Mücadelenin kaza-
nılmasında hayati rol oynadığına inanmaktaydı. Ona göre ekonomi demek 
para demektir. Milli savunma için de paraya ihtiyaç vardır. Bu noktada 
memleketin savunulabilmesi için ekonominin acilen düzeltilmesi gerekmek-
tedir102. Mehmet Şükrü Bey, ülke ekonomisinin düzeltilmesinde İktisat Ba-
kanlığının hayati roller üstlenebileceğini düşünmektedir. 29 Nisan 1922 ta-
rihinde Kütahya Mebusu Cemil Bey’in İktisat Vekâletine gerek olmadığı yö-
nündeki kanun teklifine karşı çıkmıştır. Mehmet Şükrü Bey: “İktisat Vekâle-
tinin lüzumu yoktur demek; bizim iktisat işleriyle uğraşmaya kudretimiz ve ik-
tidarımız yoktur demektir” diyerek tepkisini ortaya koymuştur103. 

Mehmet Şükrü Bey ekonominin dış boyutunda ise tam bağımsızlığın 
gerekliliğine inanmıştır. Osmanlı Devletinden kalan borçları tahsis et-
mek için kurulmuş olan Düyunu Umumiye’nin bu devletin yıkılmasıyla 
sona erdiğini belirtmişti. Borçların bundan sonra Osmanlı Devleti bakıy-
yelerinden tahsil edilmesini, Türkiye’nin de üzerine düşen payı ödeyeceği 
görüşünü savunmuştu. Bu görüşünü ise Lozan görüşmelerine giden he-
yete iletmişti104. Yüz yıllardır Türk Milletinin ekonomik hayatını “zincire 
bağlayan” Kapitülasyonların ise tamamen kaldırılması fikrindeydi105. 

2.7. Hukuk ve Asayişin Sağlanması 

Mehmet Şükrü Bey, hukukçu olması hasebiyle Mecliste bu konudaki 
tartışmalara ve alınan kararlara büyük oranda katkıda bulunmuştur106. 
                                                           
99 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VI, 27.11.1920, s. 57-58. 
100 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XI, 1.8.1921, TBMM Matbaası, Ankara 1958, s. 384. 
101 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VII, 13.1.1921, s. 270-272. 
102 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VII, 13.1.1921, s. 270-272. 
103 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XIX, 29.4.1922, TBMM Matbaası, Ankara 1959, s. 442. 
104 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXIV, 3.11.1922, s. 357-358. 
105 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXIV, 3.11.1922, s. 360. 
106 TBMM Zabıt Ceridesi, C. I, 11.5.1336, s. 276; TBMM Zabıt Ceridesi, C. 4, 29.9.1920, s. 441. 
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Hukuk alanında yanlış olduğunu düşündüğü uygulamalara dikkat çek-
mişti. Bu meyanda Hukuk görevlilerinin ehli olmayanlara verildiğini, bu 
durumun da memlekette adli kanunsuzluğun önünü açtığını belirtmiş-
tir107. Kanunların memlekette hâkim olmadığını, kişilere göre uygulandı-
ğını iddia etmiştir. Kanun egemenliğinin sağlanması gerektiği düşüncesi-
ni gerek mecliste gerekse İkaz gazetesinde sıklıkla dile getirmiştir. 29 
Ocak 1921’de İkaz gazetesinde kanun egemenliğinin ancak sözde var ol-
duğunu, tatbik sahasına koyulamadığını savunmuştur108. 17 Mart 1922 
tarihinde Mecliste yaptığı konuşmada ise memleketin refahının sağlan-
ması için tek çarenin kanun egemenliğinin sağlanması olduğunu ısrarla 
vurgulamıştır109. 

Mehmet Şükrü Bey hukuk önünde herkesin eşit olduğu düşüncesiyle 
Milli Mücadele sırasında ihmali görülen subay ve askerlerin dahi ceza-
landırılmalarını savunmaktaydı. Örneğin Yunan taarruzunun önleneme-
mesinde ihmalleri olduğu gerekçesiyle Bursa Komutanı Bekir Sami, Vali 
Hacim Muhittin ve Alaşehir Komutanı Aşir Beylerin Harp Divanında yar-
gılanmalarını istemiştir110. Mehmet Şükrü Bey savaş suçlularının affedil-
mesine de tamamen karşı olmuştu. Vatana ihanet edenlerin halka ibret 
olması için özellikle cezalandırılmalarını düşünmekteydi. Ona göre bu 
suçu gerçekleştirenlerin affedilmeleri olumsuz sonuçlar doğuracaktı111. 
Yunanlılarla işbirliği yapıp Yunanistan’a kaçmış olanların dahi ülkeye 
getirtilip gerekli cezaya çarptırılmalarını arzulamıştır112. 

Mehmet Şükrü Bey Milli Mücadele esnasında ülkede asayiş ve güven-
liğin sağlanamadığını düşünmekteydi. Asayişsizliğin nedenini ise şehir 
merkezlerinde Emniyet Genel Müdürlüğünün, kırsal kesimlerde ise Jan-
darmanın bu görevi üstlenmesi olarak göstermekteydi. Ona göre bu iki 
başlılık memleketin asayişinde karmaşaya yol açmaktadır. Mehmet Şük-
rü Bey, asayişin ve güvenliğin ancak sağlam bir teşkilata sahip tek bir 
kuruluş tarafından sağlanması gerekliliğini savunmuştur113. Yine o Em-
niyet teşkilatında Emniyet-i Umumiye müfettişlerine gerek olmadığını bu 
görevi komiserlerin rahatlıkla yapabileceklerini düşünmekteydi. Mehmet 
Şükrü Bey böylece teşkilat içinde karmaşanın giderileceği gibi giderlerin 
de azalacağına inanmıştı114. Yine yerel bölgelerde hukukun işletilmeme-
sinin de asayiş ve güvenliğin sağlanamamasına neden olduğunu düşün-
                                                           
107 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XVIII, 23.3.1922, s. 364-365. 
108 Mehmet Şükrü, “Kanun Mefhumu Önünde”, İkaz, 29 Kanunu Sani 1341/29 Ocak 
1925, No: 468-469. 
109 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XVIII, 13.3.1922, s. 193. 
110 Atatürk, Nutuk, s. 316. 
111 TBMM Zabıt Ceridesi, C. IV, 23.9.1920, s. 299. 
112 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XXIV, 3.11.1922, s. 360. 
113 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XX, TBMM Matbaası, Ankara 1959, s. 175-176. 
114 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XX, 4.6.1922, s. 359. 
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mekteydi. Şükrü Bey Jandarmanın özellikle kırsal alanlarda verilen ce-
zaları infaz etmede görevini yerine getirmediğini iddia etmekteydi115. 

Mehmet Şükrü Bey Milli Mücadele esnasında çıkan isyanlara ve is-
yancılara sert tepki göstermişti. Ona göre, Milli Mücadele sürerken çıka-
rılan isyanlar düşman amacına hizmet etmektedirler. Büyük Millet Mec-
lisi’nin isyanlara katılanları vatana hıyanet suçlamasıyla yargılaması ve 
seri bir şekilde, millete ibret olacak tarzda cezalandırılmalarını istemiş-
tir. Bu doğrultuda Meclise bir takrir dahi vermişti. Vatana ihanet cezası-
nın bütün dünyada idam olduğunu söyleyerek ülke içerisinde de aynı 
yolun izlenmesini talep etmişti. Onun bu kanun teklifi Hıyanet-i Vatani-
ye adıyla Mecliste kabul edilmişti116. Yine isyancıların affedilmesine de 
karşı çıkmıştır. Buna karşın isyana katılan kandırılmış halkın affedilebi-
leceği düşüncesindeydi117. 

2.8. Ulaşım, Posta, Telgraf ve İmar 

Mehmet Şükrü Bey’in meclisteki konuşmalarından memleketin ula-
şım, posta, telgraf ve imarıyla ilgili düşüncelerini de öğrenmekteyiz. Ona 
göre memleketin kara yolları çok yetersizdir. Mehmet Şükrü Bey, şehir-
lerarası yolculuğun çok zaman aldığını bu nedenle yeni yollar açılmasını 
ve mevcut olanların tamir edilmesini savunmaktadır. Demiryolları ve şo-
seleri ise halkın “kan damarları” olarak değerlendirmekteydi. Bu yolların 
halkın özellikle ekonomik gelişmesini sağlayacağına inanmaktaydı118. 

Mehmet Şükrü Bey, posta ve telgraf memurlarının milli mücadelede 
çok önemli görevler üstlendiğine dikkat çekmektedir. 19 Haziran 1922 
tarihinde Mecliste yaptığı konuşmada, posta ve telgraf memurlarına 
emeklerinin karşılığının verilemediğini savunmuştur. Yine o, posta pulla-
rının yurt dışında basılması nedeniyle çok miktarda paranın dışarı gitti-
ğini belirtmekte, bunların yurt içinde basılabilecek teknolojinin elde edil-
mesi gerektiğine dikkat çekmekteydi119. 

Mehmet Şükrü Bey, ülkenin savaşlarla harap olduğunu bu nedenle 
imar faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini istemekteydi. İmar işlerinde 
Yunan esirlerinin kullanılması taraftarıydı. Onların boş yere beslenmeme-
si gerektiğini, yıkıp yaktıkları şehir, köy ve kasabaların yeniden imarında 
çalıştırılmaları yönündeki görüşlerini 25 Eylül 1922 tarihinde Mecliste ifa-
de etmişti120. Ayrıca barış sürecinde Rumlar tarafından yakılıp yıkılan yer-
lerin zararlarının da tazmin edilmesini ısrarla vurgulamıştı121. 
                                                           
115 TBMM Zabıt Ceridesi, C. II, 6.7.1920, s. 199-200. 
116 TBMM Zabıt Ceridesi, C. I, s. 53, 63-65, 81-83, 100, 106. 
117 TBMM Zabıt Ceridesi, C. I, 25.4.1920, s. 49. 
118 TBMM Zabıt Ceridesi, C. VII, 13.1.1921, s. 270-272. 
119 TBMM Zabıt Ceridesi, C. XX, 19.6.1922, s. 508-509. 
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Sonuç 

Mehmet Şükrü Bey, yaşamı ve fikirleriyle zamanın önemli şahsiyetleri 
arasına girmiştir. Hukukçu, gazeteci, politikacı ve komünist kimliğiyle 
tanınmıştı. Bununla beraber onun komünizm düşüncesi ülkenin bağım-
sızlığını elde etmede yalnızca bir araç olmuştu. Milli Mücadelenin ilk yıl-
larında Sivas Kongresine katılmış, akabinde kongre kararlarının Afyon 
ve çevresinde yayılmasında önemli katkılar sağlamıştır. Sahibi olduğu 
İkaz gazetesi vasıtasıyla Milli Mücadeleyi desteklemiş, Afyon ve çevresin-
de Milli Mücadele ruhunu kuvvetlendirmiştir. 

Mebusluk hayatında ise son derece aktif olmuştur. Meclisin en fazla ko-
nuşma yapan, öneri ve gensoru veren mebuslarından olmuştur. Mecliste 
memleketin hemen her meselesi hakkında görüş beyan etmiştir. Bununla 
beraber Mustafa Kemal Paşa ile fikir ayrılığına düşmüş ve İkinci Gruba ka-
tılmıştır. Muhalif kimliğiyle Hükümeti sıklıkla eleştirmiştir. Eleştirdiği her 
konuda kendine göre çözüm yollarını da ortaya koymuştur. Halk egemenliği 
merkezinde milliyetçi söylemleriyle ön plana çıkan Mehmet Şükrü Bey Ko-
münizmi gizli yollarla Mecliste teşkilatlandırmak ve hükümeti devirmek 
suçlamalarıyla İstiklal Mahkemesinde yargılanmışsa da beraat etmiştir. 

Mehmet Şükrü Bey, mebusluk sonrasında muhalif tavrını sürdürerek 
Terakkiperver Fırkasına katılmıştır. Partinin Afyon ve civarında kökleş-
mesi için İkaz gazetesinde yazılar kaleme almıştı. Fakat gazetesi ve des-
teklediği parti Şeyh Sait isyanı gerekçesiyle kapatılmıştır. Bunun üzerine 
Mehmet Şükrü Bey siyasetten uzak kalarak hayatının sonuna kadar asıl 
mesleği olan avukatlığı sürdürmüştür. 

Özetle Mehmet Şükrü Bey, Milli Mücadele’de özellikle gazetesi vasıta-
sıyla çok önemli yararlar sağlamıştır. Mecliste de farklı düşünceleriyle ön 
plana çıkmış, meselelere yeni açılımlar getirebilmiş önemli bir Türk aydı-
nı kimliğini hak etmiştir. 
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ALİ CANİP YÖNTEM’İN MİLLÎ EDEBİYAT 
GÖRÜŞLERİ 

Arş. Gör. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI* 

Öz 

Millî Edebiyat dönemi içerisinde önemli bir yere sahip olan Ali Canip 

Yöntem’in “Millî Edebiyat” kavramına bakışı, Millî Edebiyatı algılayışı, dil 

üzerine görüşleri, bu dönemin sanat anlayışına uygun şiirleri Millî Edebi-

yat dönemi ve Türk edebiyatı açısından belirgin bir öneme sahiptir. Çalış-

mamızda bu kavramlardan hareketle Ali Canip Yöntem’in Millî Edebiyat 

görüşleri incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat, Lisan, Şiirler. 

Abstract 

Ali Canip Yöntem’s Views Of National Literature 

The view of Ali Canip Yöntem, who has a crucial place in National Li-

terature period, to National Literature concept, his sensatin of National Li-

terature, reviews on language and his poems which are suitable for this 

period are important for National Literature period and Turkish literatur. 

In this article, Ali Canip Yöntem’s National literature views are analyzed 

by virtue of these concepts. 

Key words: Ali Canip Yöntem, National Literature, Language, Poems. 

Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu yeni hayatın izdüşümü Millî Ede-
biyat’ın Yeni Lisan hareketinde önemli bir yer sahibi olan Ziya Gökalp ve 
Ömer Seyfettin’in öncüsü Ali Canip Yöntem’in “Millî Edebiyat” kavramını 
ilk kullanan kişi olduğu söylenebilir. Bu noktada Ali Canip Yöntem’in 
önemi Yeni Lisan hareketi doğrultusunda kaleme almış olduğu yazılara 
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bağlanmaktadır. Ayrıca “Millî Edebiyat” kavramının belirsizliğine binaen 
yapılan tartışmalarda üstlendiği rol de Ali Canip Yöntem’in bu dönemde-
ki önemini ortaya koyan sebeplerdendir. Yeni Lisan’ın şiir türünde ilk ör-
neklerini veren Ali Canip Yöntem, sade dil ile yazma fikrini Muallim Na-
ci’den alır. Ali Canip Yöntem, Servet-i Fünûn, Âşiyan, Hüsn ü Aşk mec-
mualarında yazı yazmış ve 1911’de Genç Kalemler mecmuasının başmu-
harrirliğini yapar. İlmî ve edebî neşriyatına Türk Yurdu, Kitaplar, Yeni 
Mecmua, Hayat ve Türkiyat mecmualarında devam eder. Ali Canip’in 
edebiyat tarihi araştırmaları bakımından en değerli yazıları, Hayat ve 
Türkiyat mecmualarında yayınlanan 18. asır Türk edebiyatına, Türk şair 
ve tarihçilerine ait devamlı neşredilen makaleleridir1. 

Fuat Köprülü, Süleyman Nazif, Cenap Şehabettin gibi Yeni Lisan’a 
inanmayan kişilerin yazdıklarına cevap veren Ali Canip, halk için ve hal-
ka doğru edebiyat kavramlarını açıklayarak halka doğru edebiyat kavra-
mını benimser. Edebiyatın dili, vezni üzerinde de duran Ali Canip’e göre, 
Millî Edebiyat halktan bahseden ve halkta millî duygular uyandıran ede-
biyattır. Bir topluluğa millet olma şuurunu kazandıran edebiyat, konula-
rını kendi milletinin hayatından almalıdır. Bir milletin kendi edebiyatın-
dan başka, diğer milletlerin edebiyatıyla da ilgilenmesi gerektiğini söyle-
yen yazar orijinalitenin bundan sonra mümkün olabileceğine inanır. 
“Millî Edebiyat Meselesi” başlıklı yazılarında “Millî Edebiyatın şalvarlı 
edebiyatla bir görmekten vazgeçmeyecekler” diyerek Millî Edebiyat yerine 
yaratıcılığı ön plana çıkan “İbda Edebiyat” kavramını teklif eder ve bu-
nunla ne demek istediğini açıklar. Edebiyatta üslûp ve edebî ekoller ko-
nusundaki fikirleri de Ali Canip’i devrinin ileri gelen tenkitçilerinden 
yapmıştır2. Yukarıda ifade ettiğimiz polemiklerde doğru fakat birbirinden 
kopuk fikirler görülmektedir. Burada mütefekkirin hareket noktası, dev-
rin edebiyatının tenkidi ve yeni bir edebiyata duyulan ihtiyaçtır3. Bu ihti-
yaç neticesinde ortaya atılan “Millî Edebiyat” kavramının temelinde bulu-
nan lisanı ve örnek olması dolayısıyla şiirlerini Millî Edebiyat bağlamın-
da ele almak Ali Canip Yöntem’in görüşlerini açıklamak yönünden fayda-
lı olacağı kanaatindeyiz. 

Millî Edebiyat Kavramı: 

Ali Canip’e göre, “Millî edebiyat hakikî mânâsı hâcis ve ibtikârî bir ede-
biyat demektir ki müşterek bir vicdandan mahrûm kalpte millî gurur taşı-
                                                           
1 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 121; Yusuf Ziya Öksüz, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalem-
ler ve Yeni Lisan Hareketi, TDK Yayınları, Ankara, 1995, s. 133; Nihat Sami Banarlı, Resimli 
Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul, 1998, s. 1108-1109; Ramazan Korkmaz vd., 
Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2004, s. 206. 
2 Ramazan Korkmaz vd., Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2004, s. 206. 
3 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 121. 
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mayan fertlerden mürekkep milletlerde bulunmaz.”4 Bu edebiyat halka 
doğru gitmeli, halk için olmamalıdır. Edebiyat halk seviyesine inemese 
bile, halkın ruhundan edebiyata bir şiirsellik akar. Millî hayatı aksettir-
mesi gereken edebiyatın bir şubesi olan Türk edebiyatında bunu görmek 
mümkün değildir. Bu sebeple, edebiyatın nasıl olacağına karar vermek 
yerine Batının tekniğini almaya çalışarak bazı soyut sorunlardan kurtu-
labilir ve canlı ve hakiki bir edebiyat oluşturulabilir5. 

Türk edebiyatının Batı Edebiyatına açılışı Tanzimat dönemiyle birlikte 
başlar. Bir medeniyet kriziyle6 başlayan bu edebiyata çeviriler ve telif 
eserler dolayısıyla Batı Edebiyatının etkisi olduğu söylenebilir. Bu etki 
Servet-i Fünûn döneminde artarak devam eder. Batılılaşmanın etkisiyle 
Türk edebiyatının bu dönemlerinde millî hassasiyetler taşıyan eserler 
bulmanın zor olduğu söylenilebilir. Buradan hareketle Ali Canip Yön-
tem’in yalnızca Batı’nın tekniğini almak istediği kanaatine ulaşabiliriz. 

Mütefekkir, “Garp Mektebinin Amilleri” adlı yazısında edebiyatımızın 
Batıya yönelişinin sebeplerini araştırır ve Hippolyte Taine’in ortaya atmış 
olduğu “ırk, muhit, an” teorisinin artık çürümüş olduğunu ve bu teoriyle 
artık birçok şeyin açıklanamayacağını düşünerek, Türk edebiyatında 
Garp Mektebi’nin doğuşunu üç sebebe bağlar: 

1. Siyasî uyanış, 
2. Edebiyatımızın kendi kendini tekrara düşmesi, 
3. Tercümeler vasıtasıyla Batıdaki yeniliğin keşfi7. 
“Millî Edebiyat” kavramının temelinde yer alan millet mevzuu ile aynı 

anlamda kullanılan kavim arasında ince bir fark olduğunu söylemek ge-
rekir. “Tarihî ve siyasî inkişafı neticesinde şekillenmesi tamamlanmış her 
kavim millettir”8 diyen Sadri Maksudi Arsal’ın fikrinden hareketle kavmin 
gelişerek belirli bir seviyeye ulaşması neticesinde millet oluşmaktadır. 
Bu noktada kavim konusuna da açıklık getiren Yöntem, kavmi şöyle ta-
nımlar: “Kavim bizce ‘lisanî bir cemaat’ten başka bir şey değildir. Bir li-
sanla tekellüm edenlerin mecmûu bir kavimdir.” Lisanî cemaatlere kavim 
adını veren, ancak Türk kavmini Türk ırkıyla eş değer tutmayan, Tür-
kün9 mazinin en kahraman kavmi, istikbâlin de en mütekâmil milleti 
                                                           
4 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Yayın-
ları, Konya 2005, s. 359. 
5 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım -1328/1529-, 
İstanbul 1918, s. 84-85. 
6 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2000, s. 
104. 
7 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 122. 
8 Sadri Maksudi Arsal, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, Ötüken Yayınları, İstanbul, 
1972, s. 66. 
9 Ancak bu talihsiz millet eskiden beri her husûsta en büyük zararları başka milletlere ait 
fertlerden değil, kendi münevver çocuklarından görmüştür: Yunan felsefesini yabancı lisan-
lara tercüme eden, yabancı lisanlarla felsefe lûgat şiir yazan, başka milletlerin, kendi zararı-
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olacağını söyleyen ve milliyetin10 vicdanda yaşadığını ifade ederek Türk 
olmak için “Ben Türk’üm” lafzını yeterli gören Yöntem, “mezhebî cemaat-
ler”e “ümmet” kelimesine karşılık “mezhebiyyet” kavramını kullanır. Ona 
göre millet11 ise, kavim ve ümmeti bir arada devlet nüfuzu altında tutan 
“Osmanlılık” kavramıdır. Bu fikirlerin yanında şarklılar dışında bütün 
kavimlerin kendileri dışındaki kavimleri küçük gördüğünü, böylece kav-
mî gururlarını muhafaza ettiklerini, ancak bizim böyle bir gururdan 
mahrum olduğumuzu açıklamaktan da geri kalmaz. Bunun sebebi ola-
rak da şahsımızda bir kıymet ve iktidar gördüğümüzü, buna karşılık, 
kavmimizi tahkîr, tezyîf ve tezlîl etmemizi gösterir12. 

Ali Canip Yöntem, lisanı temel alarak kavmi açıklama yoluna git-
miştir. Ancak “millet” kavramını Osmanlı Devleti’nden hareketle açık-
lamaya çalışmıştır. Oysa Sadri Maksudi Arsal, kavmin ancak bir dev-
let içinde olduğunu söylemektedir. Buna bağlı olarak Ali Canip Yön-
tem’de “kavim” kavramı ile “millet” kavramının yer değiştirdiğini söy-
leyebiliriz. 

Edebiyatın Temeli Olarak Lisan: 

Dilde sadeleşme çabaları Tanzimat dönemiyle birlikte başlar. Şinasi 
ile Arapça ve Farsça dil kaidelerinin Osmanlı Türkçesi içinde kullanılma-
ması gerektiği düşüncesine ulaşılır. Ali Suavi, Türkçenin anlaşılmaz bir 
lisan hâline dönüştüğü kanaatindeyken, Ahmet Midhat Efendi Şinasi’nin 
yaptığı sadeleştirmeyi daha da ileri seviyeye götürme isteğindedir. Süley-
man Paşa ve Şemsettin Sami Osmanlı Türkçesi için kullanılan “Osmanlı-
ca” kavramının yanlışlığından bahsederler. Hatta dil konusunda sözlük 
çalışmalarıyla ön plana çıkan Şemsettin Sami’nin Kamus-ı Türkî adlı söz-
lüğünde “Türk” kavramını kullanması, “Osmanlıca” kavramı yerine 
“Türkçe” kavramını tercih ettiğini gösterir. Ahmet Vefik Paşa ve Süley-
man Paşa da Türkçe üzerine fikir beyan etmeleriyle ön plana çıkarlar. 
Tanzimat döneminin ardından edebiyat sahasında vücut bulan diğer 
edebi topluluk Servet-i Fünûn’dur. Bu dönemde Türkçenin değiştirilme-
sine karşı çıkılır ve özel bir dil olduğu kabul edilmemeye çalışılır. Dilde 
sadeleşme çabasının arttığı ve manifesto olarak ortaya çıktığı dönem, bi-
zim incelediğimiz Ali Canip Yöntem’in de içerisinde bulunduğu Millî Ede-
                                                                                                                                        
na, isyânına iştirâk eden ve nihayet memleketini parçalattıran hep Türklerdendir. Ahmet 
Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Yayınları, Kon-
ya 2005, s. 345. 
10 “Hangi kitle milliyetinden mahrûm ise -şimdiye kadar bizim başımıza geldiği gibi- ne me-
deniyete küçük bir ışık verir ve -heyhat- ne de yaşar...” Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in 
Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Yayınları, Konya 2005, s. 356. 
11 Ali Canip Yöntem’e göre, kavim, millet, ümmet gibi cemiyetler fertlerin vicdanlarında ya-
şar birer “kuvvet-fikir”den başka bir şey değildir. Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni 
Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Yayınları, Konya 2005, s. 330. 
12 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 325-330. 
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biyat dönemidir13. Millî Edebiyat veya Yeni Lisan hareketi içerisinde yer 
alan ve edebiyatın temeli olarak lisanı gören Ali Canip Yöntem, lisanında 
kendini ifade etmeyen bir edebiyatın hasta olduğunu belirtir. Çünkü di-
lin konuşulmadığı bir coğrafya vatan olmadığı gibi, buradaki edebiyatın 
da Türk edebiyatı olmayacağını söylemek çok büyük bir mübalağa olma-
yacaktır. Bunun yanında anlaşılmamak bir dil için en büyük problemdir 
ve konuşulmamak ile anlaşılmamak arasında büyük bir farkın olmadığı 
söylenilebilir. 

Bu sebeple Ali Canip, edebiyatın temeline dili koyarak, dili edebiyat 
vasıtasıyla geliştirmek ve onu terkiplerin yalancı ihtişamından kurtar-
mak isteğindedir. Aslında Ali Canip için esas yenilik “Yeni Lisan’la milli 
edebiyat” meselelerini birlikte ele almış olmasıdır. Halkın dilini esas alan 
bir edebiyatla sade Türkçenin savunuculuğunu yapmış olan mütefekkir, 
bütün fikirlerini milli edebiyat meselesi ve buna bağlı olarak Yeni Lisan 
konusu etrafında geliştirmiştir. 

Birçok altını bir arada tutan testi ise, milletleri bir arada tutan da 
zengin bir dil ve bu dilin üstünde yükselen zengin bir edebiyattır. 
Bundan dolayı Ali Canip, geçmişte birçok milletin istiklalini kaybet-
miş olsa bile, bu dil ve edebiyat sayesinde tekrar meydana çıktıklarını 
ifade eder14. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmani Edebiyatı Hakkında Bazı 
Mülahazatı Şâmildir” adlı makalesinden etkilenen mütefekkir, Namık 
Kemal’in orada Araplar için kullandığı ibareyi, bütün milletler için 
kullanmıştır. Fikirleri bu meyanda devam eden Ali Canip, Cenap Şe-
habettin’e sorduğu, “Beraber tekrar edelim, aziz üstad: Rum ili, Ah ni-
çin beş asırda Türk ili olamadı?” sorusuyla da aynı gerçekleri dile geti-
rir. Hatta Yeni Lisanın Türkleri birbirinden koparacağı konusundaki 
itiraza karşılık, Ali Canip, bu lisanın tüm Türkleri birleştireceğini sa-
vunur15. 

Her lisanın içinde müşterek herkesin anladığı bir lisan bulunur. Bu 
lisan âlim, cahil; kadın, erkek herkes tarafından anlaşılır. Bu lisana “ke-
der” kelimesi örnek olarak verilebilir. Ancak bu lisan içinde bulunan ke-
limelerin yalnızca avam için olmaması gerektiğine inanan Yeni Lisancılar 
ve dolayısıyla Ali Canip bu konuda şu fikirdedir: 
                                                           
13 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
2007, s. 747-764. 
14 Nitekim Rusya’da Türkler için aynı sistemi kullanan Ruslar, oradaki Türkleri asimile et-
mek için dilini ve diğer mukaddes yönü olan İslamiyet’i ellerinden almış, bu sayede Türklü-
ğü orada yok etmeye çalışmıştır. Bazı yerlerde olumlu sonuç veren bu hareket, kendini bilen 
Türk topluluklarında amacına ulaşamamıştır. İşte Ali Canip’in farkına vardığı bu durumun 
somut örneklerinden biri, Rusya’nın Türklere yaptığı bu asimilasyon hareketidir. Günümüz-
de ortak Türkçenin kabulü noktasında çeşitli çabalarda bulunulduğunu ifade etmek gere-
kir. Geniş bilgi için bkz. Sadettin Gömeç, “Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Genel 
Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 183, s. 159-176. 
15 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım -1328/1529-, 
İstanbul 1918, s. 44-46, 72. 
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“İşte biz ‘Yeni Lisan’ı koca Türk neslinin istikbal lisanı olarak tanıttı-

ğımız için tasfiyecilerden ayrıldık, bir avam lisanı husulüne çalışma-

dık; mesela ‘tahrir heyeti’ yerine ‘yazı heyeti’ demek bu esasa muha-

lif olduğu için bir kısmın değil, bütün bir kavmin lisanı olacak olan 

Yeni Lisanca kabul edilmeyecektir. Çünkü ‘hat’ manasına kullanıldığı 

taktirde bir kısmı hatırlatmayan ‘yazı’ ‘tahrir’ mukabili olarak kullanı-

lırsa şiddetle bir sınıfı, avamın en bir şey bilmez sınıfını hatırlatır.”16 

Her kavmin kullandığı dilin yanı sıra mevcut kelimelere yeni anlam-
lar yükleyerek gelişen sanat dili bulunur. Türk dili içerisinde bulunan 
sanat diline karşın, ediplerimiz Türk diline birçok lüzumsuz yabancı 
kelime alır17. Sonunda, Şemsettin Sami, üç lisandan mürekkep bir li-
san olamayacağını söyler. Daha sonra Hüseyin Cahit, Türk diline ya-
bancı kelimelerin yanı sıra onların kaidelerinin de alındığını ifade eder. 
Yeni Lisana karşı çıkan Yakup Kadri de, daha sonra yeni lisanın dedik-
lerini kabul ederek, sade dille yazılan eserlerin onun ruhunda yeni 
alevler yaktığını itiraf eder18. Ancak Ali Canip bu konudaki fikrini şöyle 
açıklar: 

“Makalenizde ‘çiçek’ varken ‘şükûfe’nin ‘koku’ varken ‘buy’un kala-

cağına bizim inandığımızı söylüyorsunuz. Siz, fikirlerinizde herkesten 

fazla serbestsiniz; bu muhakkak; böyle bir şey düşünmediğimizi ar-

za müsaade buyurunuz, siz müsaade buyurmasanız bile tetkik et-

mekte olduğumuz ‘salikiyyat olmaz!’ diyor.”19 

Eski Türkçe kelimeleri tekrar kullanmak istediğini düşündüğü Türk-
çülere Cenap Şehabettin muhalif olur. Burada itiraza cevap veren Ali Ca-
nip “budun” kelimesinin kullanılmasına itiraz eden Cenap Şehabettin’e 
karşı fikrinin “millet” kelimesinden yana olduğunu açıklar. Ancak iki ke-
limenin de kullanılması taraftarı olduğunu da dile getirir20. 

Kelimelerin içinde bir Türk ruhu bulan Ali Canip Yöntem bunu başka 
yerde muarızlarıyla kendilerini karşılaştırarak, “Kendileri bir ihtiyacın 
mahsulüdür diye kelimelerin şekilleşmiş ruhi hadiseler olduğuna kanaat 
ediyorlar, bizce de böyledir”21 diye dile getirir. 
                                                           
16 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 1328/1529, 
İstanbul 1918, s. 52. 
17 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 353. 
18 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 1328/1529, 
İstanbul 1918, s. 44. 
19 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 1328/1529, 
İstanbul 1918, s. 54. 
20 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 1328/1529, 
İstanbul 1918, s. 53. 
21 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 1328/1529, 
İstanbul 1918, s. 51. 
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Ali Canip Yöntem, her ne kadar Yeni Lisancıların lisan konusundaki 
fikirlerini kendilerine yakın görüp de peşinden gitmek istedikleri Cenap 
Şehabettin’in dildeki kelimelerden yabancı olanlarını lügatlerden atmak 
istemesine karşı çıkararak, bu kelimelerin Türkçeleşmesini ister. Ali Ca-
nip’e göre, bunlar Türkçeleştirilmediği takdirde esirlik mefhumu ortaya 
çıkar ve esirin hürriyetini kazanmadan böyle bir şey yapmaya hakkı yok-
tur22. 

Cenap Şehabettin’in Yeni Lisan’dan korkmasının sebebini ise, Ali ca-
nip şu cümlelerle anlatır: 

“Uyandıkça Türk23 hakimliğini yıkmak isteyen kulların her gün yeni 

bir cinayetini gördükçe milliyetçiliğimizin kuvvetlendiğini hissettik. O 

zaman karşımıza bir Türk güneşi doğdu. Bu güneşin, artık her taraf-

ta tütmeye başlayan Türk Ocaklarını aydınlatan ışıkları, velev ki mu-

vakkaten olsun, zeki nazarlarınıza isabet etse -Ah bu kabil olsa!- 

emin olunuz, Yeni Lisandan bu kadar ürkmeyiniz, zavallı üstad!...”24 

Millî Edebiyat: 

Ali Canip’e göre “kavmî edebiyat”ın temelinde lisan ve lisanın işlenmiş 
olan son beliğ şekli vardır. Bundan dolayı edebiyatı “üst tabaka” olarak 
adlandırırken, edebiyatın alt tabakasına “lisanı” dâhil eder. Çünkü ede-
biyat lisanın bütün şekilleri üzerine inşa edilecektir. Edebiyatın lisanı 
ise, “Lisan hadsî bir edebiyat olduğundan edebî bir ruha, bedîî bir istidâ-
da, şiirî birçok seciyelere mâliktir. Edebiyat lisanının bu gizli ve müstevlî 
bedâatından azâde kalamaz. Buna bağlı olarak edebiyat için en yakın 
muhit, lisandır: 

“Vezin ve kafiye için kolaylıklar arayan, koflukları gizlemek için ter-

kiplerin yalancı ihtişâmlarına ilticâ eden bir edebiyat hastadır, âciz-

dir; miskindir. Hattâ yoktur! Lisan edebiyatın temelidir. Edebiyat te-

melinin sağlam olmasına itiraz edilemez. Lisan istiareleriyle, mecaz-

larıyla, hayâlleriyle, her türlü bedîî güzellikleriyle bir “hadsî edebi-

yat”tır. Edebiyat lisanın ihzâr ettiği ibtidâî maddeleri, isti’mâl etmek 

mecburiyetindedir. Lisanın ibtidâî yahut mütekâmil, muttarid yahut 

memsûh şekillerde bulunmasının üzerinde kuvveti tesirleri vardır; 

edebiyat için en yakın muhit lisandır.”25 
                                                           
22 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 1328/1529, 
İstanbul 1918, s. 18-55. 
23 Türklük bir milletin hususi vasfıdır. Türkçülük bu vasfı haiz milletin iyiliği için, yüksel-
mesi için çalışanların mesleğini gösterir. Bir millet için başka milletlere mensup fertler de 
gayret edebilirler. Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 
1328/1529, İstanbul 1918, s. 81. 
24 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 1328/1529, 
İstanbul 1918, s. 66. 
25 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 324. 
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Kavmî edebiyatın temelinde yer alan kavmin taklit döneminden sonra 
başlayan “yaratıcılık” devresinde “ibdâ”cı bir özellik görmek mümkün-
dür. Bu döneme ulaşan kavmin özel bir şahsiyeti ve üslubu olacaktır. 
Şahsiyete ulaşmış kavim ise, kendi edebiyatını oluştururken konusunu 
uzak diyarlardan ve kendi hayatından alabilir. Kavmî edebiyatın oluşu-
mundan sonra, yeni oluşan neslin arzularına “Türk ruhu”, bu belirsiz ar-
zuların gayelerine verilen kıymetlerle yeni oluşan hayata “Türk hayatı”, 
bu hayatı “vukûa gelmemiş, fakat vukûa gelebilir” bir tarih suretinde bize 
hikâye edecek eserlere de “Türk edebiyatı” adını vereceklerini söyleyen 
Genç Kalemler dergisi ve dolayısıyla Ali Canip, yeni lisan ve yeni hayata 
kıymet vermektedir. Dolayısıyla kavmî edebiyatı, yeni lisan ve yeni haya-
tın sanat eserlerine yansıması olarak düşündüğünü söyleyebiliriz26. Bu 
edebiyat sadece, kendi hazineleri ile oluşacak bir edebiyat değildir: “Gar-
bın bütün hazinelerini iktitâf ettikten sonra bunları kendi idealimize göre 
terkîb edelim; kendimize göre yeni bir husûsî bir alem yaratalım. Mahsûl-
lerimizin ‘unsurları’ muktetif olmakla beraber ‘terkîbleri’ bizim olsun muh-
telif taklitleri terkîb ederek ibdâ’lar yapalım.”27 şeklinde yeni ve millî bir 
edebiyatın oluşacağını söylemektedir. 

Fakat şu hususu göz ardı etmediği görülür. Buna göre, millî eserlerin 
izleri bulunan edebiyat, millî hayatın bir manzarasıdır ve “her terkipte, 
her teşbihte, her istiârede mensûb olduğu millete ait husûsiyet”i barındı-
rır. Bundan dolayı Ali Canip Yöntem’e göre, millet ve millî edebiyat psi-
kolojik bir gerçek olup, milletlerin hafızasında yaşayan ve nesilden nesile 
intikal eden ortak bir vicdandır. Buna bağlı olarak, “Millî edebiyat” olmaz 
diyen insanlara, vatanı kurtarmak için millî lisan ve millî edebiyatı şart 
koşar28. Bu fikirlerinde Ziya Gökalp’in tesirini görmek mümkündür29. 

Ali Canip, Genç Kalemler Dergisi’nin ikinci baskısında “İlim beynelmi-
lel bir mahiyeti haiz, siyaset millî bir kıymete malik olduğu gibi lisan ve 
edebiyat da kavmî bir hususiyete sahiptir, memleketimizde Turan edebi-
yatından başka Ermeni, Bulgar, Rum edebiyatları da vardır”30 diyerek 
edebiyatın millî bir özellik taşıdığını belirtir. Ancak, yine Osmanlıcılık 
zihniyetine bağlı olarak dönemin şartları doğrultusunda her milletin 
kendine özgü bir edebiyatı olduğunu vurgulamak ihtiyacı hissettiğini 
söylemek yerinde olur kanaatindeyiz. Çünkü 1911 yılında hâlâ Osmanlı 
                                                           
26 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 324-327. 
27 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 329. 
28 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 333-344. 
29 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 129. 
30 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 323. 
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Devleti’ni kurtarma düşüncesi altında çeşitli fikir akımları ortaya atıl-
maktadır. Fakat Ali Canip Yöntem’in bu cümlelerinden Türk unsurunun 
kendi kimliğine dönüşünün de gerçekleştiğini ifade etmekte fayda vardır. 

Millî Edebiyatın şiirle değil, hikâye ile anlaşılabileceğini düşünen Ca-
nip, bu edebiyatın eserlerinin Türk kimliğini yansıtması, doğrudan bir 
ifadeyle hakiki Türk olması gerektiğini düşünür. Bu düşünceye örnek 
olarak Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu romanı ile Refik Halit’in Hakk-ı Sukût 
ve Nebbaş romanını karşılaştırır. Refik Halit’in eserlerinin Türk kimliğini 
taşıdığı için millî olduğunu ifade eder. O, millîliği şekilde yenilikte ara-
madığı için Mehmet Emin’in Türkçe Şiirlerini de iyi şiirler kabul etmez. 
Burada Halit Ziya’nın ve Mehmet Emin’in eserlerini kozmopolit bir edebi-
yat olarak gördüğünü de belirtmekte fayda vardır. Kozmopolit edebiyat, 
tam Türk olmayan biraz İngiliz, biraz Fransız, “biraz bilmem ne” olmayan 
edebiyattır. İşte bu sebeple Aşk-ı Memnu ve Mehmet Emin’in Türkçe Şiir-
ler’i Millî Edebiyatın tam olarak mahsulü değildir31. 

Yazar, yukarıdaki yazısında Millî Edebiyatı açıkça tarif etmez ve şekil 
değil, muhteva ve ruh üzerinde durur. Mehmet Emin’in Türkçe Şiirler’ini 
Millî Edebiyat içinde görmemesinin sebebi ise, onun sanat yönünden ve 
şekil itibariyle millî olmaması sorunundan kaynaklandığını düşünmek 
mümkündür32. Bilge Ercilasun, II. Meşrutiyet Devrinde Tenkit adlı kita-
bında bu konuyu şöyle irdeler: 

Ali Canip seviyeli eserlerde yalız Bravo Maestro, Mösyö Kanguru gibi 
yabancı tiplerin ele alınmasına veya Aşk-ı Memnu’daki gibi alafranga tip-
lerin işlenmesine karşıdır. Bunların, kozmopolit bir edebiyatın malı oldu-
ğunu açıkça söyler. O halde Halit Ziya’nın seviyeli bir sanat anlayışı da, 
Mehmet Emin’in sanat endişesinden uzak, sade bir Türkçe anlayışı da, 
Milli Edebiyatın kurulması için yetmemektedir. Ali Canip Türk hayatın-
dan alınmış Türk tiplerinin eserlerde sanat endişesiyle işlenmesini ister 
ve Refik Halid’in eserlerini örnek verir. Yazar burada Halit Ziya’nın eser-
lerini tenkit ederken, onun yalnızca alafranga veya yabancı hayatlardan 
kesitler vermediğini, Ali’nin Arabası hikâyesinde olduğu gibi konulara, 
Dilhoş Dadı gibi tiplere hikâyelerinde daha geniş bir yer ayırdığını unut-
muş görünmektedir. Demek ki Ali Canip milli edebiyat için üçüncü bir 
noktanın varlığını da elzem saymaktadır. Bu da “millî endişe” (milli kay-
gı) veya millî şuur diyebileceğimiz bir bakış tarzıdır. Halit Ziya eserlerini 
meydana getirirken millî bir endişe ile hareket etmemiş, toplum hayatı-
mızdan çeşitli kesitler vermekle yetinmiştir. Bunlar yabancı, alafranga 
veya Türk olabilmektedirler. Halit Ziya bu tipleri aynı bakışla ele almıştır 
ki Ali Canip onun bu “millî” kavramına karşı olan kayıtsızlığını tenkit et-
                                                           
31 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 335. 
32 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 123. 
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mektedir. O halde Ali Canib’in millî edebiyat anlayışının unsurlarını şöy-
le belirtebiliriz: 

1- Tahkiyeli eserlerde Türk olan tipler veya şahsiyetler işlenmelidir. 
2- Gerek şiirde, gerekse hikâye ve romanda Türk dilini kullanmak 

esastır. Fakat sanat endîşesi de gözetilmeli, edebî bir Türkçe kullanılma-
lıdır. 

3- Bunlara ilaveten yazarda millî bir endîşe, millî bir bakış ve yönlen-
dirme olmalıdır. Ali Canip, diğer iki şart mevcut bulunsa da bunları millî 
bir sanat için kâfi görmez ve sanatkârda millî bir şuur arar. Edebiyatımı-
zın, cemiyetimizin ve milletimizin buna ihtiyacı olduğuna da inanır33. 

Tam olarak anlaşılmayan ve taklitle başlayan millî edebiyat kavramı 
yerine ‘ibda’ edebiyat kavramını daha uygun gören Canip, bu edebiyata 
ilk önce “hayır” denilmesini normal karşılar ve bunu Batı edebiyatından 
da örnekler getirerek açıklar: 

“İşte bizim bugüne kadar ‘millî edebiyat’ dediğimiz şey!... Karşımızda 

anlaşılmaz şikâyetler duyuyoruz. İddia ederim ki bu sesler yeniliği 

daima haylıran ‘istemezük’den başka bir şey değildir. Tıpkı onlar gi-

bi ‘zekâ’larıyla değil, ‘nühâ’ı şevkî’leriyle bağırıyorlar; 

‘İstemezük!..’ Fakat neyi? İşte cevabı: Yeniliği, yeniliği...”34 

Edebiyatta mektep konusuna da değinen Ali Canip, edebî şahsiyetleri 
mutlak kaideler üstünde yürütmek isteyen mektebi “taklit” kavramıyla 
açıklamaya çalışır35. Mektebin yanı sıra halka yönelmenin halk içinden 
çıkan eserler ile vücut bulacağından hareketle Doğu ve Batı edebiyatla-
rında genellikle şaheserlerin halk menkıbelerinden alındığını söyleyen 
Yöntem, buna örnek olarak Homere’in İlyada ve Odise’si ile Firdevsi’nin 
Şehnamesini verir36. Edebiyatın halka yönelmesini, Ziya Gökalp’tan şu 
alıntıyı vererek anlatır: 

“Türk edebiyatı ne Âşık Paşa ne Nevâî ile başlar. Edebiyatımızın 

menba’larını bir taraftan taş mahkûkelerde, ceylan derilerinde, diğer 

taraftan da halkın koşmalarında, masallarında, destanlarında ara-

malıyız.... Edebiyatımızdan yabancı telmihleri atmalıyız. Lisan ve 

edebiyatımıza an’anesinin mebde’inden başlarsak uğradıkları mu-

vakkat istilâların ârızî ve marazî devreler olduğunu anlayacağız. 

Türklüğün kelimelerde, mesellerde, masallarda, destanlarda izleri 

kalmış bir millî mefkûresi vardır ki bunu, bu dağınık enkaz altında 
                                                           
33 Bilge Ercilasun, İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 123-124. 
34 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 341-358. 
35 Ali Canip Yöntem, Millî Edebiyat Mes’elesi ve Cenâb Bey’le Münakaşalarım 1328/1529, 
İstanbul 1918, s. 38. 
36 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 344. 
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bulup çıkarmak ve bunda mündemiç ırkî ‘mâba’de’t-tarih’i keşfetmek 

en büyük vazifemizdir.”37 

Buradan hareketle, halkın hafızasında yaşayan Türk ruhu ne zaman 
toplanırsa Türklerin o zaman lisan ve edebiyatlarını yapacakları fikrinde-
dir. İlk dönemlerde ortaya koydukları halka doğru edebiyat fikrini telaf-
fuz eden mütefekkir, halka doğru ve halk için edebiyatın birbirinden 
farklı kavramlar olduğunu ve kendisinin halka doğru edebiyat fikrini sa-
vunduğunu şu cümlelerle anlatır: 

“Halka doğru gitmekle başlayacak edebiyatı, taraftarlarından birçok-

ları bile pek yanlış anlıyor ve ‘halk için’ edebiyat yapmağa çalışıyor-

lar ki büyük bir tehlikedir; ben bu makalemde onu da ‘halka doğru 

edebiyat’la ‘halk için edebiyat’ arasındaki farkı da anlatmağa çalışa-

cağım. Şurada hulâsa olarak söyliyeyim ki ‘halka doğru edebiyat’ 

demek, edebiyatı halkın idrâki için aşağı bir seviyeye indirmek değil, 

mevzûundan bünyesine kadar her şeyi halkın ruhunda yaşayan 

Türk ruhiyyet ve lisanından alarak yüksek bir edebiyat meydana çı-

karmak demektir.”38 

Sanatkârlar, halka doğru giderek milletin ruhuna inebilirler. Halk 
için sanat yapmak, bedîî bir özellik taşımadığı için bir önem taşımaz. An-
cak bu sanatçı, “yüksek hâcis ve ibtikâri bir edebiyat” yaparak milletine 
faydalı olabilir. “Türkler hakikî, millî bir edebiyata mazhar olacaklardır; 
çünkü ‘millî vicdanları’ doğmuştur.”39 

Millî Edebiyatın Temel Konularından Tarih: 

Osmanlı Devleti içerisinde 16. yüzyılda Osmanlı tarihinden önceki 
Türk tarihi silindiği ifade edilmektedir40. Buradan hareketle Millî Edebi-
yat döneminde İslamiyet’ten veya Osmanlı Devleti’nden önceki Türk tari-
hine dikkat çekilir. Buna bağlı olarak da tarih konusu üzerinde tekrar 
düşünülmeye başlanır. Ali Canip Yöntem de tarih konusu üzerinde dü-
şünen kişilerinden biridir. Ona göre tarih, bir tekerrür olmayıp, kendini 
meydana getiren kuvvetlerin “muhassılasına” göre zarûrî bir şekil alır41. 
Burada Ziya Gökalp’in tesirini görmek mümkündür. Özellikle Ziya Gö-
kalp’in Türkçülüğün Esasları adlı kitabının “Tarihi Maddecilik ve İçtimai 
Mefkûrecilik” bahsinde farklı bir ifadeyle açıklandığını görebiliriz. 
                                                           
37 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 347. 
38 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 347. 
39 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 357-360. 
40 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul, 1998, s. 1067. 
41 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 333. 
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Sosyal hâdiselerin tefsir ve izahında birbirine hem yakın hem de uzak 
olan iki sosyoloji sistemi vardır. Bunlar “tarihi maddecilik” ve “içtimai 
mefkûrecilik” sistemidir. Bu sistemlerden birincisi Karl Marx tarafından, 
ikincisi Emile Durkheim tarafından meydana atıldı. 

İlk bakışta, bu iki sistemin birbirine yakın olduğunu görürüz. Çünkü, 
ikisi de, sosyal hâdiselerin tabiî sebeplerin neticeleri olduğunu; madde, 
hayat ve ruh hâdiseleri gibi tabii kanunlara tâbi bulunduğunu esas ola-
rak kabul ediyor. Bu telakkiye ilim dilinde muayyeniyet (determinizm) 
adı verilir42. 

Buna bağlı olarak tarih, sosyal hadiselerin sonucu oluşan bir bilim 
dalıdır. Ziya Gökalp’ın bu fikrinden hareket eden Ali Canip Yöntem’in ta-
rihin dış kuvvetler neticesinde oluştuğu fikrinde olduğunu söyleyebiliriz. 
Bunun yanı sıra Ziya Gökalp’ın Emile Durkheim’in fikrini kabul ederek 
“kollektif tasavvur”dan bahsetmesi tarihi sosyolojik bir olgu olarak gör-
düğünü göstermektedir. Buna bağlı olarak Ali Canip Yöntem’de de aynı 
fikrin uzantısının bulunduğu söylenebilir. Tarihin tekerrür etmediği nok-
tasında ancak farklı bir açıdan bakarak Mehmet Akif Ersoy’un şu şiirini 
kaleme almıştır: 

“Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey! 
Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? 

‘Tarîh’i tekerrür diye ta’rif ediyorlar; 
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”43 

Ali Canip Yöntem’in Şiirlerinde Millî Edebiyat: 

Vasattan aşağı düşmeyen Ali Canip’in şiirleri, dil, söyleyiş ve şiir an-
layışı bakımından devrinin birçok şiirinden üstün olup genellikle aşk ve 
tabiat konularında yazılmış izlenimi veren ince duygulu bir yapıya sahip-
tir. Sade Türkçenin arûza uygulanışında ciddi bir başarı sayılabilecek 
olan bu şiirlerde millî lisan havası bulunmakla beraber, millî şekillere 
bağlı kalmayan özellikler görülmektedir44. Kendisi ise şairin nasıl olması 
gerektiğini şu cümlelerle dile getirir: 

“Bir Türk şâirine mensûb isem, parlak semâyı, bu semânın bin bir çe-

şit renklerini ve her rengin rikkat ve ihtizâzını keşfe çalışırım; bu 

memleketin sazlıklarında heykeller, kuğular görmem, göllerinde ba-

taklıklarında öyle yılanlar, kurbağalar bulur çıkarırım ki, onları sey-

reden her nazara, tevekkül ve lâkaydînin bitmez tükenmez esrâr ve 

hülyâsını çizmekle meşguldürler.”45 
                                                           
42 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, MEB Yayınları, İstanbul, 2004, s. 69. 
43 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Akvaryum Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 474. 
44 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul, 1998, s. 1108. 
45 Ahmet Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Ya-
yınları, Konya 2005, s. 349. 
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Ali Canip Yöntem şiirlerinde genellikle aruzu kullansa da, bazen hece 
veznine de yer verir. Genç Kalemler hareketinin sonuna kadar aruzu 
kullanmış olması, millîliği muhtevada kabul ettiğinin göstergesidir. 
Türkçenin içerisinde aruzu değerlendiren Ali Canip’in vezinde de bir yer-
lileşme çabası içinde olduğunu belirtmek mümkündür. O, aruzun en çok 
kullanılan kalıplarını kullanır; hecenin ve aruzun uzun kalıplarını kulla-
narak ritmik bir dize yapısı oluşturmayı amaçlar46. 

Şair, hem divan şiirinden hem de Batı şiirinden alınmış nazım şekille-
rini kullanır. İlk şiirlerinde divan şiirinde kullanılan “gazel” nazım şek-
liyle şiirler kaleme alan şair, daha sonra buna itibar etmeyerek Batı ede-
biyatından gelen “sone” formuyla şiirler yazar. Batı edebiyatındaki diğer 
form olan terza-rimayı ise, ömrünün son dönemlerinde, düz kafiyeyi ise 
hayatının her devresinde kullanır. Buna ek olarak, heceyle kaleme aldığı 
“Mandolin” başlıklı şiirinde kullanılan terza-rima biçimi sentezi amaçla-
yan çabalarının örneğidir denilebilir. Şiirlerinde bütün kafiye türlerini 
kullansa da, tam kafiyeye daha çok rağbet ettiği görülür. Kafiyenin ses 
yönüne önem verdiğinden kulağa göre kafiye örneklerini şiirlerinde gör-
mek mümkündür47. 

Muhteva olarak şairin ilk şiirlerinde meyhane, sevgili, şarap, aşk gibi 
konular işlenir. Bunun yanı sıra günlük hayatın küçük olayları da onun 
şiirlerinin konusu olur. Daha sonra kaleme aldığı şiirlerinde propaganda 
dikkati çeker ve ileriki yıllarda şiirinin temelini bu konu oluşturur. Doğa 
ise, onda hüzün verici bir olgu olarak ele alınır. Doğaya bir bütün olarak 
yaklaşan şair, doğayı sübjektif bir şekilde ele alır. Dolayısıyla doğa, onun 
şiirlerinde insanî özellikler kazanan canlı bir varlık olarak ifadesini bu-
lur. Şair bu bakımından Tevfik Fikret’in tesiri altındadır48. 

Pastoral tür, Ali Canip’te şehir yaşantısının insanda yarattığı bıkkınlı-
ğı içeren ve doğa hayranlığına ağırlık veren romantik tarzda işlenir. Aşk 
temasını kullanma yönünden ise Servet-i Fünûnculara benzediği söyle-
nilebilir. Kararsız, romantik, acı çekmeyi ve üzülmeyi seven âşık tipi, ha-
yatı coşkusuz, heyecansız, aşksız geçirmeye de şiddetle karşı çıkacaktır. 
Hayatı genelden özele değerlendiren Ali Canip, bazen hayat hakkındaki 
fikirlerini büyük simalardan örnekler vererek anlatmak yoluna girer. İlk 
şiirlerinde bireysel konuları işleyen Ali Canip, bunu toplumu eleştiren 
ifadelerle de süsler49. 
                                                           
46 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 177-187. 
47 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 177-187. 
48 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 177-187. 
49 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 177-187. 
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Genç Kalemler hareketi içinde yazdığı şiirlerinde yine aynı konular de-
vam eder. Kurbağa, doğa, kelebek gibi doğaya ait unsurları işlediği bu şi-
irleri dikkati çeken tarafı ise, insanın doğa ve hayat içindeki yeri, gücü 
ve yetenekleri ile istekleri arasında ilişki kurmalarıdır. Türkçülük ideolo-
jisinde 1911 yılında yazdığı “Türklük” başlıklı şiirde söz konusu olur. 
“Türedilere” ithafıyla yayımlanan şiirde Ziya Gökalp’in “Turan” gibi idealle-
riyle, İslamiyet öncesine ait Türk yaşayışından izlerin varlığı dikkati çeker50. 

“Türklük” şiirinde eski Türk devlet büyüklerine giderek onları bize ha-
tırlatan Ali Canip, sönük olan Türklüğü canlandırmak ister gibidir. Tabii 
ki yukarıda söylendiği gibi Ziya Gökalp’in bu şiirdeki etkisi büyüktür. Bu 
şiirde milliyetçilik fikrinin içinde önemli bir yer işgal eden “millet” kavra-
mı kendine büyük yer bulur. Zaten Türkçülüğü Türk milletini yükselt-
mek olarak gören Ali Canip ve arkadaşları bu şiirde de “Türk hiç geriye 
gitmez, Türk irticâ-ı bilmez”51 diyerek bu ülküyü dile getirir. Tarihteki bü-
yük şahsiyetler ise, Uluğ Bey, Fârâbî, İbn-i Sînâ ve Atila’dır. Yukarıda ifa-
de ettiğimiz, Batı’nın ilminden ve tekniğinden faydalanma düşüncesi şiirde 
kendine “Garbın dinler sesini, garba sesler dinletir” ifadesiyle yer bulur. Tür-
kün ülküsü olan “Turan” fikri Ziya Gökalp’ın Altın Destan şiirinde şöyle geçer: 

Herkesin gözünde vatan öz yurdu, 
Çitlerin yağısı, derenin kurdu, 

Yad iller, Tûrânda hanlıklar kurdu, 
Tûrân’dan yadları koğan nerede? 
Gideyim arayım: Ogan nerede? 

Bu şiirden sonra Türk’ü yüce atası Oğuz Han’ın evladı olarak gören 
Ali Canip, bu evlatların Turan denilen o yurdu ve o adı unutmaması ge-
rektiğini dile getiriyor. Turan mefkûresini kullanan şairin “Tûrân’ın Yolu” 
adlı şiirinde Türklüğün güneş gibi doğarak Türk için Turan yolunu aç-
ması anlatılmaktadır52. “Millî Edebiyat Meselesi” adlı kitapta da Türklü-
ğün güneş gibi doğduğunu ifade ettikten sonra “Tûrân’ın Yolu” adlı şii-
rinde de aynı ifadeler kullanılmaya devam eder: 
                                                           
50 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 177-187. 
51 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 208. 
52 Turan fikrini benimseyerek tüm Türkleri bir araya getirmeyi amaçlayan Ali Canip Yön-
tem, Süleyman Nazif’in Osmanlı hududu dışındaki Türkleri reddetmesini kabullenemeyerek 
onu şu cümlelerle eleştirir: 

“Turan mefkûresini tekfîr ve 699 senesinden evvelki cedlerini inkâr eden Osmanlıca’nın 
büyük üslûpçusu, Sultan Osman’ın; 

Osman Ertuğrul oğlusun 
Oğuz Karahan neslisin 

diye gururlanmasından gâfil bulunuyor! “Etnik-i Eterya” Anadolu’nun Rumca bir tek kelime 
bilmez Ortodokslarına “kardeşlik” propagandası yaparken bir Türk muharririnin Osmanlı 
hududu hâricîndeki Türkleri red ve hatta tahkîr etmesi... Oh bu ne hazîn  tezâd!..” Ahmet 
Sevgi vd., Ali Canip Yöntem’in Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, Tablet Yayınları, Kon-
ya 2005, s. 343. 
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“Çıktım, çıktım; güneş büsbütün doğdu, 
Altın saçlarıyla zulmeti boğdu: 

Göründü karşıda Tûrân’ın yolu!...”53 

Diğer Türk’ü kendine konu edinen şiiri olan “Kış Du’âsı” Ali Canip tara-
fından “Türk Yurdu’ndaki Kardeşlerine” ithaf edilmiştir. Bu şiirde her tarafı 
elemli olan bir topluluğun nasıl düze çıktığı veya nasıl tekrar mutlu günlere 
kavuştuğu anlatılmaya çalışılır. Yahya Kemal’in “Açık Deniz” şiirinde: 

Mağlûpken ordu, yaslı dururken vatan, 
Rûyâma girdi her gece bir fâtihâne zan 

dizeleriyle anlatmak istediği durum, “Kış Du’âsı” şiirinde farklı bir üslûp-
la dile getirilmiştir. Burada da Altın Dağ kötü durumdadır ve Ali Canip 
yardımı Tanrı’dan beklemektedir. Ancak buradaki kötü durumun sebebi 
mevsim gibi görünse de, “Lâkin yoktu ne kurultay ne aylı han otağı” mıs-
raı var olan kötü durumdan yani ülkenin çıkmazından da şairin şikâyet 
ettiğini gösterir. 

Ancak şiirin sonunda şairin duaları kabul olmuş, 

“Baktım: Her yer şenlenmişti, ufuk kızıllaşmıştı, 
Altınordu gibi güneş mavi göğe taşmıştı...”54 

dizeleri, Türk yurdunun güzel günlere kavuştuğunu ifade eder niteliğe 
bürünür. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, şarklılar diğer milletler gibi kendi mille-
tini üstün görmemektedir. Doğu uykuya dalmışken Batı, ilim ve teknikte 
ilerlemektedir. Buna karşılık Ali Canip “Ey şark uyan yeter, yeter... Ey 
Şark uyan yeter”55 ifadeleriyle Şarklıların kendilerine dönmelerini ister. 

Osmanlı Devleti son dönemlerini yaşamakta ve milliyetçilik ideolojisi ile 
birçok tebaa Osmanlı’dan ayrılmaktadır. Dış güçler Osmanlı ülkesi üzerin-
deki baskılarını artırmakta ve Türk yurduna el atmaktadırlar. Buna bağlı 
olarak Ali Canip, Atila’nın oğlu olarak gördüğü nesle seslendiği şiiri olan 
“Cenk Türküsü”56nde, gençleri cûşa getirmeyi amaçlayan ifadelerle, gençle-
ri vatan için savaşa davet etmektedir. Şiirde kullanılan “Plevne” ve “Tuna” 
ifadeleriyle geçmişteki büyük başarılara telmihte bulunarak millî edebiya-
tın tarihle ilgili fikirlerine hizmet etmektedir. Bu şiirde geçen “Mezarından 
atan kılıç uzattı” ibaresi de bu tespiti doğrular niteliktedir. 
                                                           
53 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 216. 
54 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 212. 
55 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 213. 
56 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 214. 
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“Kaval” şiirinde de bir çobanın çaldığı kavaldan hareketle Türklerin 
acı çektiği: 

“Meşhed’den tâ Akdeniz’e cesed, kan 
Sürükleyen Vardar’a cevâb mı? 
Yoksa güzel Selânik’in o yaman, 
O vefâsız gurûbuna itâb mı?”57 

yerlere giden Ali Canip, Rumeli’deki Türkleri de başka bir mısrada dile 
getirir. Ancak daha sonra hilâle şu soruyu sorar: 

“Asırlardan akşamlara bu ezelî yâdigâr 
Demek sana ebediyyen yabancı? 

Bu böyleyse, pek acı...”58 

Bu sorunun cevabına göre, Türklük şuuru kaybolmuş ve ona temel 
teşkil eden ve kökünü oluşturan tarih anlayışı da yok olmaya yüz tut-
muştur. Şair şiirin sonunda yer alan dizelerle bunu unutan insanlara ve 
kaybolan topraklara bakarak şu dizeleri yazar: 

Bu böyleyse ey tûfanlar baştan başa akınız, 
Türk’e mutî olmadıkça garbı şarkı yakınız!59 

Millî Edebiyat döneminde oluşan gruplardan biri olan Beş Hececilere 
mensup şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Çoban Çeşmesi” adlı şiirinde dile 
getirdiği fikirler, daha önce şiire başlayan Ali Canip Yöntem’in “Kurumuş 
Çeşme”60 şiirinde farklı bir tarzda kendine yer bulur. 

Genç Kalemler hareketini izleyen yıllarda Ali Canip, Türkçülük ideolo-
jisi ve buna bağlı olarak Doğu’nun geri kalmışlığını, kaderciliğini ağırlıklı 
olarak işlemeye yönelir. Ali Canip’in mütareke yıllarında yazmış olduğu 
“İntikam Şiiri” İstanbul’un İngiliz işgali altında bulunduğu 1920 yılında 
kaleme alınmış ve kaybedecek bir şeyi olamayan Türk milletinin verdiği 
mücadelenin şiirimize kazandırdığı eserlerden birisi olmuştur61. 

Sonuç: 

Millî edebiyatın Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’le birlikte savunucula-
rından olan Ali Canip Yöntem, “Millî Edebiyat” kavramını ilk kullanan ki-
                                                           
57 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 215. 
58 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 216. 
59 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 216. 
60 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 220. 
61 Hakan Sazyek, “Ali Canip Yöntem’in Şiirleri II”, Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi, C. 
10, S. 1, 1992, s. 177-187-225. 
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şidir. Bu kavramı kullanırken “kavmi edebiyat” kavramından hareketle 
açıklamaya çalıştığı söylenebilir. Ancak millî kavramının kökeninde yer 
alan millet mefhumunu Osmanlı Devleti ile eşdeğer olarak gördüğünü 
söyleyebiliriz. 

Edebiyatın temeli olarak düşündüğü lisan ise, bir milleti bir arada 
tutan temel unsurdur. Bu unsur, kendi içerisinde halkın ve sanatçının 
kullandığı lisan olarak ikiye ayrılır. Sanatçının kullandığı lisanın üze-
rinde ise edebiyat vücuda gelir. Edebiyatın konularını Türk milletinin 
iç dinamiklerinden alması gerektiğine inanan Ali Canip Yöntem, Türk 
edebiyatında genellikle edebiyatın Türk milletini işlemediğine dikkati 
çeker. Bundan dolayı Türk edebiyatı halkın içerisinde gelişen edebiyatı 
yeniden işlemelidir. Fakat bu edebiyat halk için olmamalı, halka doğru 
gitmelidir. 

Tarih konusu da Millî Edebiyatın temel konularından biri olmuştur. 
Özellikle İslamiyet’ten önceki veya Osmanlı Devleti’nden önceki Türk ta-
rihine gidilmemiştir. Buna bağlı olarak Millî Edebiyatçılar tarih konusu-
nu da tekrar düşünmek isterler. Bu noktada Ziya Gökalp’tan etkilenen 
Ali Canip Yöntem, Emile Durkheim’in “kollektif tasavvur” düşüncesini 
benimser. 

Şiirlerinde doğa gibi unsurlara yer verse de Millî Edebiyatın fikirlerini 
kabul ettikten sonra Türkçülük mefkûresi bağlamında şiirler kaleme al-
maya başlamıştır. Türk tarihinin çeşitli dönemlerine giden Turancılık 
mefkûresini şiirlerinde dile getirmeye çalışmıştır. 

Yeni Lisanın kaynağını hadsi Türklüğün bozulmayan tarafı olarak gö-
ren Ali Canip Yöntem, yabancı kaideleri dilden atmak; Türkçede karşılığı 
bulunan yabancı asıllı kelimeleri kullanmamak şeklinde Yeni Lisan ha-
reketiyle ortaya atılan ve Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esasları adlı kita-
bında da bahsettiği umdeleri aynen kabul ederek, yayıcısı olduğu ifade 
edilebilir. Dil konusundaki fikirlerinin yanı sıra edebiyatın millîliği ve 
Türk kelimesi üzerinde de duran Ali Canip Yöntem’in halkı uyandırmak 
ve millî şuuru tekrar oluşturmak istediğini söyleyebiliriz. 
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