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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Türk Dünyası Araştırmaları iki ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazılar yazı kurulundan ve hakem 

heyetinden geçtikten sonra yayınlanmak üzere sıraya konulur. Prensip olarak, “Türk Dünyası Araştırma-

ları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde çıkan yazılar ve Türk Dünyası Araştırmaları  Vak-

fı’nca yayınlanan kitapları kaynak olarak gösteren yazılara öncelik verilmektedir.

2. Yayın Kurulumuzca, “Türk Dünyası Araştırmaları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde 

yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Nehir: 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 

değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.

3. Makale Metni: A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman 

veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar 8 punto (normal) 

Times New Roman Türk fontu ile dizilmelidir. Sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar nu-

maralandırılmalıdır. 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 istedikleri transkripsiyon sistemini kul-

lanabilirler. Ancak dizgi imkânları da göz önünde bulundurularak, mümkün olduğunca Türkiye'de yaygın 

olarak kullanılan transkripsiyon sisteminin kullanılması gerekir. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise, bel-

geyle birlikte söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar eğik harf-

lerle 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 edilebilir.

6. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin dili Türkiye Türkçesi’dir. Gerek görüldüğü hallerde, Çağ-

daş Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilir. Yazılarda kullanılacak 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 sayfa altında göste-

rilir. Bir eserin ilk kullanımında kaynak ve yazar adının tam künyesi, aynı yazarın birden fazla eserinden 

yararlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve ba-

sım yılı tercih edilebilir.

Örnek: Prof. Dr. Turan YAZGAN, Türk Dünyasında Dün Bugün Yarın, İstanbul 2010, Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı Yayınları, s. 115.

9. Kaynaklar: Makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları 

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: Türkdoğan, Prof. Dr. Orhan, “İslam'da Bilimsel Gelişme ve Günümüze Sorunları”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Yıl: 32, Cilt: 93, Sayı: 185,  Mart-Nisan 2010, s. 7-32.
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TÜRK TOPLUM YAPISI VE “ETNİKLEŞME” 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Bu araştırma, Türk toplumunun tarihsel oluşumunu göz önüne ala-

rak, Osmanlı’dan itibaren yoksulluk-zenginlik ayrışımını incelemektedir. 

Yoksulluk-zenginlik veya aydınlıktakiler ve karanlıktakiler olarak isimlen-

dirilen bu ikili yapılaşma, hem Osmanlı’nın hem de Cumhuriyetin proto-ti-

pini oluşturmuştur. Bu durum, merkez aydınlıktakiler, çevre ise karanlık-

takiler tarzında da yorumlanabilir. 

Osmanlı’dan itibaren aydınlar tabakası, Yabancı Soylular diye adlandı-

rabileceğimiz bir grubun elindedir. Yine, entelijansiye sınıf kozmopolit bir 

yapılaşmayı ortaya koymaktadır. Kemalist sistemin sosyolojik eğilimleri, 

gelenekli sınıf yapısını asli unsura dönüştürerek, ulus-devlet ideolojisinin 

yapı taşlarına yeni kimlik kazandırmıştır. Ancak, dil ve tarih bilincini ortak 

bir paydada buluşturmak suretiyle, kozmopolit Patrimonial yönetime bir 

son vermek çabası içinde olan merkez parti, mutasyona uğramak suretiyle, 

kendine özgü merkez-çevre kimliğini sürdürmektedir. Ancak, son günlerde 

çevreden merkeze yönelen ve merkezi başkalaşma sürecinde yönlendirmek 

isteyen bir Kılıçdaroğlu profili, bu alanda ilk atılımı teşkil etmektedir. Türk 

toplumunun tarihsel dokusu içinde bir “Erdoğan” profili ile çevreden merke-

ze yönelik toplumsal standartların değişimine tanık olmaktayız. 

Böylece merkezden çevreye veya çevreden merkeze yönelimler günü-

müz Türk toplumunun en önemli dinamiğini oluşturmaktadır. Kısacası, 

günümüzde Türk toplumu, sınıf ve tabakalaşma modelleriyle yeni bir kim-

lik kazanma ve yapılaşma sürecinin içindedir. 

Anahtar kelimeler: Herodian ve Zilotost Kültür, Standart Top-

lum, Oscar Lewis, İktidar Seçkinleri, Veto Grupları, Göç Seçiciliği ve 

Aidiyet Duygusu (Community Feeling). 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

The Structure Of Turkish Society And To Be Ethnic 

This study investigates the dinstinction between the richness and po-

orness from Ottoman state consedering the historical formation of the tur-

kish society. This double structure that is named richness-poorness or 

“the people who are in bright-in dark” build up the protypes both ottoman 

and republic of the turkey. This situation is interpreted as the centre is 

“brigth” and around is “dark”. 

Starting from the Ottoman intellectuals layer, has belonged to a group 

which we can name as foreign nobles. Moreover, entelijansiye class reve-

als a structure of the cosmopolitan. Sociological trends of the Kemalist 

system, offers new identity building blocks of the nation-state ideology by 

converting Traditional classroom buildings to the essential components. 

However, centries party which is in an attempt to put end to the cosmopo-

litan Patromonial by meeting at a common denominator to history and 

language, has been continued the identity of its own center-periphery by 

mutation. However, in recent days, a Kılıçdaroğlu profile that wants ten-

dency from the around toward the center and center forward in the pro-

cess, represents the first breakthrough in this field. We are beholding 

change of social standarts from around to the center in the historical 

structure of Turkish society by a “Erdogan” profile. 

Thereby, tendencies which are central to the around or the around 

from the central constitute the most important dynamics contemporary 

Turkish society. In brief, today the Turkish society, is in the construction 

of a new identity and the process class with the stratification patterns. 

Key words: Herodian And Zilotost Culture, Standard Society, Oscar 

Lewis, The Ruling Elite, Veto Groups, The Selectivity Of Migration And A 

Sense Of Belonging (Community Feeling). 

Türk toplumu sürekli bir değişme süreci içindedir. Bir yanda ulus-
devlet çabaları sürdürülür iken, öte yanda üniter kimliği çokkültürlülük 
diyebileceğimiz bir sürecin içinde bocalamaktadır. “Kürt sorunu” derken, 
artık coğrafyası üzerinde etnik yapılaşma, bağımsızlaşma ve “Kurtarılmış 
Bölge” teorileri hızlı bir biçimde ilerlerken; medya, akademik-Sivil Top-
lum Kuruluşları ve Siyasal Kürtçülüğe “Taraf” olan yayın organları da 
Türk ulusunun varlık alanını parçalamanın çabası içindedirler. Türkiye, 
sosyolojik bir kaosun içinde yaşamaktadır. Böyle bir ortamda, Türk top-
lumu tarihsel varlık alanını korumakla yükümlüdür. Bunun için de, bi-
limsel verilerin ışığında sorunsal noktaları tartışarak, sağduyunun ege-
men olacağı bir tayf alanını bilinçlendirmek yükümlüdür. Bu araştırma-
mızda, siyasal kutuplaşmaların döl yatağını meydana getiren “etnisite” 
sorununa, bir süreden beri kendilerine özgü bakış açıları ile boyut ka-
zandırmaya çalışanların da düşünce kalıplarını eleştiriye açıyoruz. 
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Türk toplumu, son yıllarda artan bir oranla üniter yapıdan uzaklaşa-
rak, çokkültürlü bir yapılaşmaya doğru ilerlemektedir. Özellikle, PKK 
yandaşlarının Kürt kimliğini oluşturmak suretiyle, sosyolojik anlamda 
bir “kimlikleşme” sürecine girmiş olmaları da bu etkileşimi hızlandırmış-
tır. Siyasal Kürtçülerin Mezopotamya adını verdikleri ve Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediyesi’nin stratejik hedeflerini oluşturan Doğu ve Güneydo-
ğu haritası, bu çekirdeğin ilk adımıdır. Artık, Kurucu Kültürü belirleyen 
ulus-devlet oluşumu, artan bir hızla bazı iletişim organları, akademis-
yenler ve sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmektedir. Türk top-
lumu, şu anda tarihsel rolünü yitirmiş, çokkültürlü bir nostaljinin içine 
doğru itilmektedir. Hatta, Yugoslavya ve benzeri bazı ülkeler de örnek 
verilmek suretiyle, çokkültürlü imajın bir kutsallığa dönüşümü gerçek-
leştirilmeye çalışılmaktadır. 

PKK güdümlü siyasal Kürtçüler parlamentoda, temsil edildikleri yöre-
lerde ve bazı iletişim organlarında ayrışımın dokusunu belirlemekte ve 
Türkiye Cumhuriyetinin varlık alanını tehdit eder boyutlara ulaşmış bu-
lunmaktadır. Artık, üniter devlete sahip çıkan düşünce sistemleri, fa-
şizm ve milliyetçilik gibi deyimlerle suçlanmakta, adeta ötekileştirilmek-
tedir. Bu durum, sosyo-politik anlamda bir kaos yaratmak suretiyle 
Türk toplumunun varlık alanını tehdit etmektedir. 

Bu araştırmamızda Türk toplumunun etnik yapısı, üniter devlet anla-
yışı ve çokkültürlülük metodolojisini izleyen görüşlere yer vermek sure-
tiyle, konuya bilimsel bir boyut kazandırmak istiyoruz. Tüm oluşumlar, 
romantik yaklaşımların ötesinde, bilimsel verilerle bir senteze yönelme-
dikçe, propaganda yüklü yaklaşımlar varlık alanımızı her an tehlikeye 
düşürebilir. 

Üniter devlet anlayışımızda Cumhuriyetin hareket yasası, Osmanlı 
sistemine karşıt bir yapılaşmayı ortaya koyar. Osmanlı, çok kültürlü bir 
yöntem uygulamak suretiyle, antik kültüründen uzaklaşmıştır. Bu 
önemli bir toplumsal sapmadır. Çünkü köylüsü ve halkı ile Türk toplu-
mu dışlanmış, kenara itilmiş ve tarihsel kimliğinden soyutlanmıştır. Ar-
tık yönetici birim, Yabancı Soyluların ses verdiği bir arenaya dönüşmüş-
tür. Günümüzde, Türklük olgusuna karşıt olan etnik kökenli aydınları-
mızın Yeni Osmanlılar modelini yaratarak, Kurucu Kültürü devreden çı-
karmaları tarihsel ve sosyolojik gerçeklere karşıttır. Çokkültürlülük, aynı 
coğrafyada yaşayan etnik grupların bir amalgamasyonudur. Bu nedenle, 
sosyolojik temellerden yoksundur. Oysa, gerçek olan çokkültürlülükte 
birliktir. Birlik de, tarihsel Kurucu Kültürü temsil eden Türk toplumu-
dur. Osmanlı modeli, Kurucu Kültürden yoksun bir Hanedanı Hümayun 
sistemidir. Günümüzde etnik gruplar, Siyasal Kürtçüler ve “Cemaatler” 
bu tür birlikteliği temsil etmeyen anonim bir yapılaşmaya taraftardırlar. 
Tarihsel gerçekler göstermektedir ki, Osmanlı 19. yüzyıldan itibaren Bal-
kanlar, Mısır, Arabistan ve Orta Doğu yörelerinde yaşayan, çokkültürlü-
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lük sistemini temsil eden güçler tarafından tarih sahnesinden silinmiş-
tir… Tekrar aynı modelin peşine düşerek, Türk toplumunu gerçekçi ol-
mayan bir esprinin içine çekmek akıl ve mantık kârı değildir. 

Üniter devlet teorisine karşıt tez, son yıllarda artan bir hızla ilerle-
mektedir. Bunun endojen ve eksojen nedenleri vardır. Avrupa Birliğine 
yeşil ışık yakarak, Türk toplumunun dokusu ile yeniden hesaplaşmak 
yeni bir paradigma değildir. Kemalist sistemin Kurucu Kültür rolünü oy-
namak için, Osmanlı çokkültürlülük yapısına olan tepkisi ulus-devlet 
süreciyle gerçekleşmiştir. Kemalist sistemin, 1923’ten itibaren dil, tarih 
ve kültür bilincine dayalı ortak bir birlikteliği inşa etmesi zorunlu olu-
yordu. Artık, Kurucu Kültürü devreden çıkaran Osmanlı modeline dönü-
lemezdi. Çünkü, Asyatik kültürü taşıyan Türk ulusunu, tarihsel ekse-
ninden çıkararak, öteki konumuna getirmek gerçekçi olamazdı. Bu ne-
denle, Ulus-Devlet olgusunun sosyolojik alt yapısı gözleneceği üzere, Ku-
rucu Kültür konumunda bulunan Türk ulusudur. Çokkültürlülük ilkesi-
ne dayalı sapmalar, çokta birliği meydana getiren bir oluşumu devreden 
çıkardıkları taktirde toplum yapısı kültürel bir mozaiğe dönüşür. Gözle-
neceği üzere, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde birçok felaketlerle karşılaşan 
Osmanlı, sadık konumda kabul ettiği halklarla Balkanlarda, Orta Doğu’-
da ve Arabistan’da arkasından hançerlenmek suretiyle tarih sahnesin-
den uzaklaştırılmıştır. Cumhuriyet ideolojisi, artık bu modeli kendisi için 
bir ilke kabul ederek, “Türklük” olgusunda birleşmek durumunda kalı-
yordu. CHP’sinin Milliyetçilik-Halkçılık ilkeleri de, nirengi noktası olarak, 
sistemin alt yapısını oluşturuyordu. Böylece, çokta birlik veya Büyük 
Kültürde birleşmek bir çözüm yolu olarak gündeme geliyordu. Evet, 
Türk toplumu Osmanlı’da olduğu gibi çoğunluk yapısını sürdürüyordu. 
Ancak, bu çoğunluk rol ve statüsü belirlenmemiş bir amalgamasyona 
dönüşemezdi. Çoklukta birlik veya Türklük bir ortak payda olması gere-
kiyordu. 

Kemalist sistemin resmi teorisi, günümüz Yugoslav toplumuna ben-
zer Kurucu Kültürünü yitirmiş, Çerkez-Laz-Gürcü-Kürt ve benzeri un-
surlardan oluşmuş bir yapılaşmaya dönüşemezdi. CHP, 1950’lere kadar 
Resmi teorinin ilkelerine sadık kalmaya çalışmış, ancak 1940’lar sonrası 
iç ve dış güçlerin etkileriyle, çizgisinden sapmış, hatta dönem dönem 
Marksist kimliği benimsemek durumunda kalmıştır. Bu dönüşüm, bir 
anlamda CHP’nin tarihsel çevreden uzaklaştırarak, Osmanlı geleneğini 
temsil eden Merkeze yönelme eğilimine hız kazandırmıştır. Artık, bir yapı 
taşı konumunda bulunan ulusçuluk yerini, sosyalist akımların karargâ-
hı anlamında bir zihniyete terk etmiştir. 

Şu anda CHP endojen etkenlerin ağır basması sonucu Merkezden 
Çevreye dönüşümün izlerini elde etmeye çalışmaktadır. Tunceli’li Zaza ve 
Alevi kökenli bir köylü çocuğu partinin bir fetişi haline gelmiştir. Sayın 
Kılıçdaroğlu, CHP’sini Merkezden Çevreye doğru sürüklerken, Türklük 
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olgusunu da devreden çıkarıyordu. 27 Mayıs 2010 günü basın organları-
na yansıyan görüşleri de bu gerçeği gözler önüne sermektedir: 

“Kürt sözcüğünü kullanmak bir maharetse, kullanırız. Ben Kürt de-

medim ama Türk de demedim. Çerkez de demedim. Etnik kimliği ve 

inançları siyasetin merkezine koymayı doğru bulmuyorum. Etnik 

kimlik şereftir diyoruz. Siyasetçinin görevi toplumun tamamının so-

runlarını çözmektir.” 

Bu görüş, CHP’yi klasik anlamda Kurucu Kültürden uzaklaştırarak, 
günümüz bazı kozmopolit aydınların Yeni Osmanlı imajına dönüştür-
mektedir… 

Üniter devlet teorisi, gözleneceği üzere, şemsiyesi altında etnik grup-
ları toplayan sosyolojik bir gerçektir. Çokta birlik, üniter devlet anlayışı-
nın temel felsefesini oluşturur. Günümüzde, Mezopotamya haritasını Di-
yarbakır Büyükşehir Belediyesi duvarlarına asarak, Kürdistan coğrafya-
sını belirleyen görüşler de temelde, Kurucu Kültürü temsil eden Kürtlük 
olgusuna dayanmaktadır. Bu hedefe, terör örgütünün öncülüğünde sis-
tematik bir tarzda yürümekte ve yol almaktadırlar. Siyasal Kürtçüler, 
kendilerine özgü Kurucu Kültür tezlerini savunurken, Türkiye Cumhuri-
yetinin üniter devlet anlayışına, psedo-aydınlarımızın desteği altında 
karşı çıkmaları bizleri şaşırtmamalıdır. Çünkü, Türk toplumu tarihsel 
süreç içinde, Kurucu Kültürü Yabancı Soylulara terk etmiş, yer yüzünde 
biricik kozmopolit bir ülkedir. Son Ergenekon olayı ve türevleri, tarihsel 
Çevrenin, Merkeze yürümesi değil, Merkez ve Çevre çatışmalarının bir 
yansımasıdır. Bu tür bir gidiş, sentez olarak çokkültürlü bir kombinezo-
nu zorlayacaktır. 

İleri sürülen bu görüşlerimize destek sağlamak için de, Kurucu Kül-
tür olgusunun tarihsel rolüne sosyolojik açıdan bir yaklaşımda bulun-
mak istiyoruz. Bu önemli bir adımdır. Anadolu’nun kimlik yapısının ke-
sin çizgileriyle belirtilmesi karşısında, Büyük Toplumun değişken unsur-
larına veya alt gruplarına da gerçekçi yaklaşımlarda bulunmak kolayla-
şacaktır. Bu nedenle, toplum yapımızın etnik oluşumunu ön plana ala-
rak, akılcı ve metodolojik çözüm yollarını gündeme taşımamız zorunlulu-
ğu vardır. 

Türk etnik grupları üzerinde çalışanlar, özellikle Peter Alford Andrews 
gibi bilim insanlarının kendi bakış açılarına özgü çokkültürlü bir etnik 
Anadolu haritasını üretmelerinin nerelere kadar vardığını gözlememiz de 
kolaylaşacaktır. 

Bilindiği üzere, Peter Alford Andrews (Hg.)un “Ethnic Groups in The 
Republic of Turkey” adlı eseri 1989 yılında Wiesbaden’de yayınlanmış bu-
lunmaktadır. Ulla Johansen, eserin 538-540. sayfaları arasında yer alan 
(Die Esten in Anatolien) adlı makalesinden -benim Molokan ve Estonlar 
üzerine yürütülen araştırmalarımdan ötürü- bir adet bana göndermişti. 
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Andrews’un bu araştırması 1992 yılında dilimize çevrilecek yayımlanmış 
bulunmaktadır.1 Ancak, kitabın orijinali büyük boy 660 sayfa olmasına 
rağmen, önemli kısımlar terk edilmiş, köy birimlerine kadar inen harita-
lar da metinde yer almamıştır. Aynı şekilde, dört bölümden ibaret olan 
eser, üç bölüm olarak yansıtılmıştır. Bu eserin dilimize çevrilmesinden 
bir ay önce de “Kavimler Kapısı” adlı bir kitap yayınlanmıştır.2 Bu ikinci 
eser, Andrews’un 47 etnik grubunu aynen almakta, sadece 47. etnik 
gruptan başlayarak tersine sıralamasını sürdürmektedir. Böylece, Ka-
vimler Kapısı da, Türkiye’de 47 etnik grubun bulunduğu tezinden hare-
ket etmektedir. Ancak bu eser etniklik bilincini sıcak tutmak amacıyla, 
Andrews kadar bilim zihniyetine saygı duymamıştır. Adeta propaganda 
niteliğindedir. 

Peter Alford Andrews’un “Türkiye’de Etnik Gruplar” adlı eserinin eleş-
tirisine geçmeden önce, “etniklik ve azınlık” kavramları üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. Ülkemizde etnik gruplar üzerinde yapılan çalışmalar, 
sosyolojik anlamda henüz ele alınmış sayılamaz.3 Deyim yerinde ise, 
“Türkiye’nin etnik sosyolojisi” yapılmamıştır. Bu nedenle, Andrews’un adı 
geçen eseri ilk ve en sistematik olanıdır. 

Etnik ve azınlıklar sorunu, sosyolojik açıdan belirlenmesi gereken 
kavramlardır. İlkin, azınlık ve etnik farklılaşmadan ne anlıyoruz, kısaca 
bunun üzerinde durmak istiyorum. Etnik farklılaşma, her şeyden önce, 
bir toplum içindeki azınlık ve çoğunluk ayırımıyla yakından ilgilidir. Bir 
milletin siyasal denetiminde kendi milliyet grubu egemen ise, fert bir ço-
ğunluk grubunun üyesi; eğer ferdin mensubu bulunduğu milliyet grubu 
egemen durumunda değilse, o zaman bu fert bir azınlık grubunun üyesi 
sayılır.4 Amerikan sosyolojisine göre, bu anlamda etnik grubu belirleyen 
ilkeler daha ziyade egemen ve azınlık grupları arasındaki ilişkilere daya-
nır. Böyle bir ilişkide sadece azınlık grubu, etnik grup olarak kabul et-
mek sosyologlar arasında tercih görmektedir.5 Bazıları özellikle Parsons 
etnik grubu: “Ortaklaşa bir soydan veya aynı gruptan geldiklerini kabul 
eden akrabalık gruplarının bir araya toplanması” olarak tanımlar.6 Par-
sons, akrabalık gruplarını toplum içinde belirli bir sınıflama sonucu ola-
rak incelerken, etnik grupları bu tip akrabalık türünün bir niteliği kabul 
eder. Mac İver ise umumiyetle ister karmaşık isterse tecrit edilmiş bir 
                                                           
1 Peter Alford Andrews, Türkiye’de Etnik Gruplar, Tüm Zamanlar Yayıncılık, çev. Mustafa 
Küpüşoğlu, ss. 1-3, 1992. 
2 Hale Soysü, Kavimler Kapısı-1, Kaynak Yayınları, ss. 1-18, Kasım 1992, İstanbul. 
3 Hamit Sadi Selen, Türkiye’nin Etnik Bünyesi, Ders Notları, SBF, 1957-1958, Ankara; Keza, 
İbrahim Yasa, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (Etnik Gruplar), ss. 165-167, Ankara; Orhan 
Türkdoğan, Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, ss. 167-216, İkinci Baskı, 1977, Ankara. 
4 Arnold M. Rose, Racial and Ethnic Relations in Merton and Nisbet, Centemporal of Social 
Problems, p. 326, 1961. 
5 Charles F. Marden, Minorities in America, p. 42, 1952. 
6 Talcott Parsons, The Social System, p. 172, 1959. 

14



ORHAN TÜRKDOĞAN / TÜRK TOPLUM YAPISI VE “ETNİKLEŞME” 7 

toplumda olsun, etnik grubun üyelerini, bir kuşaktan diğer kuşağa akta-
rılan ve aynı toplumsal ve kültürel geleneğe ortak olan topluluklar olarak 
belirler.7 Bu tanımda da esas unsur, sürdürülen ortaklaşa sosyal ve kül-
türel geleneklerdir. Sadece çoğunluk-azınlık ilişkileri değildir. Nitekim, 
azınlık da bir sosyal grup tipidir. Bu anlamda Marden, Amerikan’ın da 
bir azınlık niteliğine sahip olabileceği kanısındadır.8 Keza, günümüz sos-
yologlarından Green de benzer görüşleri savunmaktadır: “Dil, sadakat, 
mizaç ve mannerizm de kendine özgü hayat tarzını bir dereceye kadar ko-
ruyan yabancı bir gruptur”.9 Bu anlamda etnik bilinç: “Belirli bir gruba 
duyulan kültürel ve ırkî sempatidir”.10 

Yukarıdaki tanımlardan biraz farklı olarak tanınmış sosyolog Ptirim 
Sorokin, milliyet gruplarıyla etnik grupları aynı anlamda tanımlamakta-
dır. Ona göre “aynı dili konuşan ve aynı kültür değerlerine ortak olan fert-
ler milliyet veya etnik grubu teşkil ederler.11 Görülüyor ki, etnik grup, Soro-
kin’de bir anlamda milliyet grubudur da. Aynı çizgide yürüyen Rose ise 
milliyet gruplarını: “Ayırt edici bir kültür ve duygu, ayırt edici bir tarih yo-
lu ve ayırt edici bir duygu” olarak tanımlamaktadır.12 Hatta, on göre ayırt 
edici bir dil de milliyet ile birleşebilir.13  

Bu anlamda olmak üzere, P. Sorokin: “Devlet yönetiminde, adli ku-
rumlarda, okullarda ve din tesislerde milliyetlerin başlattıkları eşitlik için 
mücadeleler, aslında dillerin eşitliği için yaptıkları mücadeleler ile başlar” 
demektedir.14 

Ülkemiz sorunlarına gelince, milliyet ve kültür azınlıkları deyimi Dev-
let İstatistik Enstitüsünce “İslâm azınlıkları” deyimi olarak kullanılmak-
tadır. Bu husus, bize, Bosna’da yapılan çarpıcı bir nüfus sayımı uygula-
masını hatırlatmaktadır. Yugoslavya’da yaşayan Bosnalılar Slav kökenli, 
Sırpça ve Hırvatça konuşan, fakat Müslüman kültüre sahip kimselerdir. 
Kosova’daki Arnavutlar gibi Bosnalılar da Hırvat ve Sırplarla ortak dili 
konuşmalarına rağmen kendilerini ne Yugoslav, ne Sırp ve ne de Hırvat 
olarak kabul etmiyorlar sadece “Müslüman” olarak algılıyorlardı. Bu in-
sanlar, lenguistik açıdan Sırplardan ve Hırvatlardan ayırt edilmemeleri-
ne ve onları farklı kılan inancın artık etkisini kaybetmiş bulunmasına 
rağmen kendilerini bir etnik grup olarak gören Bosnalı, Slav eski Müslü-
manlardı; “kendilerini Müslüman diye tanımlamayı seçtiler, en azından 
sonunda buna resmen izin verildi.” 
                                                           
7 Mac İver and Charles H. Page, Society, pp. 386-387, 1955. 
8 C.F. Morden, op. cit. 42. 
9 Arnold Green, Sociology, p. 242, 1960. 
10 Fairchild, Dictionary of Sociology. 
11 Pitirim A. Sorokin, Sociology, Culture and Personality, p. 201, 1947. 
12 A.M. Rose, op. cit., p. 327. 
13 P.A. Sorokin, op. cit. pp. 201-202. 
14 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, ss. 129-130, 1992. 
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Cumhuriyet döneminde Devlet İstatistik Enstitüsü de, dörder yıl bo-
yunca (1945-1955, 1960 ve 1965) nüfusun ana dil olarak dağılımını 
Türkçe dışında 13 kategoride topluyordu. Bunlar sırasıyla: Kürtçe, Arap-
ça, Rumca, Ermenice, Yahudice, Gürcüce, Çerkezce, Lazca, Abazaca, Po-
makça, Kırdaşça, Zazaca, Kırmanca ve diğer bilinmeyen dillerdir.15 Elde 
edilen verilere göre, 1955 yılında (24.065.000) olan Türkiye nüfusunun 
(21.622.000)’i Türkçe, (2.443.000)’i ise Türkçe’den başka dilleri konuş-
maktadır. Bu oran 1960 yılında 2.582.285’e ve 1965’de de 3.101.941’e 
yükselmiştir. Böylece, 1965 yılında Türkçe’den başka dilleri konuşanla-
rın oranı % 9 civarındadır. Bunlardan da sadece Kürtçe konuşanların 
miktarı ise yine 1965 yılı için % 7’dir. Kürtçe dışlanırsa, Andrews’un 
Türkiye’de Etnik Gruplar adlı eserinde yer alan 46 etnik grup % 2’yi oluş-
turmaktadır. Bu durumda, 46 etnik grubun miktarı % 2’dir.16 

Hem Devlet İstatistik Enstitüsü hem de Yugoslavya’da yapılan nüfus 
sayımı anketleri göstermektedir ki, etnik grupların ayırt edici unsur ola-
rak (din Müslüman) unsurunu tercih etmeleri, politik bir amaçtan -asi-
milasyon sürecinden- kaynaklanmıyor, aksine grupların kendilerini bu 
unsurlarla özdeşleştirmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Andrews 
ve onun kaynak gösterdiği Bennighaus’un yargılarına katılmak mümkün 
değildir. Çünkü Bennighaus’a göre: “Etnik terimler, Türkiye’de genellikle 
belirsiz bir biçimde kullanılmaktadır. İnsanlar etnik kimliği, değerlendirir-
ken çoğunlukla dini ve İslâmi unsurları birleştiriyorlar.” Oysa, kendileri 
din unsuruna dayalı etnik ayırımları sık sık kullanmışlardır. 

Türk devleti, Batıda gözlendiği üzere “-Cuius regio, eius lingua” (hük-
meden kimse onun dili geçerlidir) türü bir politika izlememiştir. Nitekim 
1955-1965 yıllarını kapsayan üç nüfus sayımında vatandaşlar diledikleri 
tarzda konuştukları dilleri özgürce belirtmişlerdir. Ancak, bu on üç kate-
gori için Yugoslavya örneği “milliyet” sorusu getirilseydi çok az bir oranı 
Türk olmanın dışında bir etniklikle özdeşleşirdi. Çok sıcak bir ortamda, 
Milliyet gazetesinin (15.683) kişi üzerinde düzenlediği çok titiz ve hassas 
bir incelemeye göre ankete katılanların % 69’u kendilerini Türk, % 21’i 
Müslüman - Türk hissettiklerini açıklamışlardır.17 Bunlara ek olarak 4’ü 
de sadece kendilerini Müslüman olarak düşünmektedir. Bir ülke düşü-
nünüz ki, doğu ve güney doğusunda etniklik için gerilla savaşı verilmek-
te, bütün bunlara karşın son derece demokratik bir ortamda, her çeşit 
baskıdan uzak yürütülen yurt çapındaki (15.683) kişilik ankette ancak 
% 3.7’si kendilerini Türk olmanın dışında kimlikleştirmektedirler. Bu ve-
riler bile “Türkiye’nin etnik bir havuz” olmadığını çok kesin bir şekilde 
göstermektedir. Türkiye’de Etnik Gruplar adlı eserin eleştirisine gelince, 
                                                           
15 Türkiye İstatistik Yıllığı, 1964/1965. Keza, Genel Nüfus Sayımı, 24.10.1965. 
16 P. A. Andrews, a.g.e., s. 311. 
17 Milliyet gazetesi Konda Büyük Araştırması, 27.2.1993. 
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ilkin etniklik kavramından ne anladığımız hususunda ortak sosyo-antro-
polojik bir sonuca varmamız gerekmektedir. Andrews’un eserinde zikre-
dilen 47 etnik grupta (Rum, Yahudi, Ermeni, Rus, Eston, Alman, Arap 
vb.) yer aldığına göre soy, dil, din ve kültür ayrılıklarını kapsayan geniş 
bir anlam sezinlenmektedir. Böylece, daha önce zikrettiğimiz gibi azınlık-
etniklik özdeşleşmesi dikkatimizi çekmektedir. Nitekim Lynn Smith ABD 
azınlık gruplarını sıralarken beşli bir kategori kullanmaktadır: 1) Irkî 
Gruplar (azınlık grubu) Zenciler ve Hintliler; 2) Kültürel gruplar (Louisi-
ana Fransa’sı, Pennsylvania Hollanda’sı); 3) Milliyet grupları (İtalyanlar, 
İsveçler); 4) Dinî gruplar (Yahova, Şahitler ve Yahudiler); 5) Yahut bunla-
rın kombinasyonları.18 

Görülüyor ki, azınlık şemsiyesi altında Amerika Birleşik Devletlerinde 
soy (ırk), kültür, milliyet, dinî unsurlara dayalı bir ayırım ön plana çıka-
rılmaktadır. Zaten, Amerikan sosyolojisine göre de azınlık bir nitelik de-
ğil bir nicelik meselesidir. Sosyoloji ve antropoloji sözlüklerine göre azın-
lık, herhangi bir grubun yanında daha azı temsil edendir. Uygulamada 
azınlık, çoğunlukla bir toplumun yan bölünmelerini belirler. Etniklik ise, 
hem soy hem de milliyet birliği anlamında kullanılır. Amerika’ya son yıl-
larda göç eden Çinliler ve benzerleri ise yeni bir soy, milliyet ve kültür ti-
pi başlatmış oluyorlar. 

Baştan beri ileri sürülen görüşler, etniklik kavramının son derece es-
nek ve girift bir oluşum olduğunu bize göstermektedir. Ancak, gerçek 
odur ki etniklik kavramı veya olgusu tek bir unsurla belirlenemez. Bu 
nedenle, modern sosyoloji açısından etniklik anlayışı, yeni ve deneyime 
dayalı görüşleri taşımaktadır. Şöyle ki: 

“Dünyanın birçok kısmında insanlar deri rengi, saç dokusu, çeşitli 

yüz şekilleri, kafa biçimleri gibi ırkî özellikleriyle farklılık gösterirler. 

Bu tür doğuştan gelen özellikleri biz soy olarak belirliyoruz. Buna 

karşılık dil, din, iktisadi düzenlemeler, hükümet, beslenme alışkan-

lıkları, elbise şekilleri ve aile kalıplarıyla dünya üzerindeki insanlar 

kültürel ayrılıklar sergilerler. Kültürel uygulamalardaki bu farklılık-

lardan ötürü bu insanlara etnik gruplar diyoruz”.19 

Antropolojistler de hemen hemen aynı görüşte birleşmektedirler. Ör-
nek olarak Charles Winick’e göre etniklik: “Bantu veya Mamayo-Polynesi-
an dil grubu gibi genel kültürel özellikleriyle tefrik edilen bir gruba ait özel-
liktir”.20 

Bu tanımla da anlaşılabileceği gibi, etnik grup niteliği daha ziyade 
azınlıkta kalan grubun göze çarpan genel kültürel özelliğidir. 
                                                           
18 Lynn Smith, Social Problems, p. 421, 1957. 
19 James W. Vander Zanden, Sociology, Fourth Edition, p. 293, 1979. 
20 Charles Winick, Dictionary of Anthropology, 1961. 
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Burada dil, din, kültürel ayrılıklar, aile kalıpları, besleme şekilleri ve 
giyim kuşam farklılaşmaları önemli etkendirler. Bir anlamda etniklik 
“aynı dili konuşan ve aynı kültüre sahip olan insan grubudur”.21 

Bu çerçeve içinde, Andrews’un görüşlerini incelediğimizde katılmadı-
ğımız temel ayrılıklar ortaya çıkmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:  

1) Irk (soy) kavramını da etnikliğin bir unsuru olarak kabul etmekte-
dir. Çünkü Türkiye’de 47 etnik grup içine Rum, Yahudi ve Ermeni gibi 
farklı soylardan kaynaklanan grupları da almaktadır. 

2) Egemen toplumdaki farklı grupları birbirine göre etniklik altında 
toplaması... Örnek olarak, Alevi Türklerle Arap Hıristiyanlar ve bazı Sür-
yani Ortodoks Hıristiyanlar gibi. Keza, dil, din ve bazen aşiret örgütlen-
mesiyle ortaya çıkan özelliklerde Şafi ve Alevi Kürtlerde gözlendiği gibi.22 
Aynı şekilde, din olmaksızın dil, Gürcülerle Lazlar arasındaki farklılaş-
maları ortaya koyuyor. 

3) Andrews, etniklik kavramına kesin bir tavır koymamaktadır. Bazen 
dil, din, aşiret örgütlenmesi gibi unsurlar ileri sürerken, bazen de Yörük 
ve Türkmen gibi aynı soy, kültür ve dinden kaynaklanan grupları, hem 
egemen kültür hem de birbirlerine göre farklı olarak nitelemesidir. Bu 
husustaki Andrews’un iddiaları da bilimsel değildir: 

“Kimliğin neredeyse tesadüfi dış manipülasyondan etkilendiği nokta Yö-

rük ve Türkmen arasındaki farkın Osmanlı mali sınıflandırmalara dayana-

rak yapılan açıklamalarda görülür, Johansen’in Yörükler için gösterdiği gi-

bi, egzogamiye hayli yüksek bir oranda izin verilse de, soy grubunun ke-

siştiği parametreler içinde varlığını sürdürmesi için endogami esastır.” 

4) Etnikliğe, bir grubun kendisine bizzat kendi bakış açısı (emik yak-
laşım) esas olmak üzere kimlik belirlemesi, günümüzde Türk Cumhuri-
yetleri arasında da yaygındır. Bunlar (Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, 
Türkmenler) birbirini, sosyolojik anlamda “Türk” olarak kabul etmezler. 
Kırgızistan’dan gelen Türk çocukların üzerinde yaptığımız araştırmada, 
bu çocuklar hakiki Türkün kendileri olduğunu, bizleri Türk kabul etme-
diklerini gözlemekteyiz. Bu husus sadece ve sadece “milletleşme” şuuru-
nun kabile şuurundan yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim, 
okumuş aydın sınıf Kırgızistan’da kendilerini bizlerle aynileştirmektedir-
ler. Andrews’un, yerine göre etniklik geniş anlamda kimlik aramayı-psi-
kolojik bir boyuta indirmesini, bilimsel olmaktan ziyade etniklik şuuru-
nun ülkemizde körüklenmesine dayalı bir oryantalizm ruhu ile açıkla-
mak gerekir... 

5) Emik yaklaşım kadar, Andrews’un etnik yaklaşım metodolojisi de 
hatalıdır. Bir kavim hakkındaki dış gözleme dayalı izlenimleri anlamın-
                                                           
21 Sedat Veyis Örnek, Etnoloji Sözlüğü, 1971. 
22 P.A. Andrews, a.g.e., s. 15. 
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daki etnik yaklaşım, burada daha ziyade etniklik konusuna boyut ka-
zandırma ve etnikliği üretmek amacı taşımaktadır. Yazara göre, Sünnile-
rin Aleviler hakkındaki ensest yargıları (mum söndü merasimleri) etnikli-
ğin bir boyudur. Oysa Sünni alevi ayırımı etnikliğin sosyolojik tanımına 
göre, bir kültürel farklılık boyutu olarak düşünülemez. Bunun gibi, ya-
zarın: “Devlet Alevi köylerine camiler inşa ederek Heterodoksluğu onayla-
madığını ifade edebiliyor. Bu, birlik doğrultusunda bir teşvik gibi görülebi-
lir ama aleviler tarafından aşırı bir saldırı olarak algılanan harekettir.” 
Oysa 1983’te Erzurum Badicivan denilen bir alevi köyüne, Tunceli’nin 
içine (merkezine) ve Akçakoca’ya Tunceli’den gelen alevi çocuklara sağla-
nan imkanlar (camiler ve Kuran kursları), bizzat Alevi vatandaşlarımız 
tarafından arzulanarak karşılanmıştır. Kısaca, Aleviler cami istiyorsa 
buna ne denilebilinir? Bu, bir eğitim meselesidir. Bir din ayrılığı, bir kül-
tür ayrılığı değil. 

6) Andrews’un etniklik olgusu sosyolojik ve antropolojik anlamda 
açıklığa kavuşturulmuş değildir. Yerine göre ırk (soy), yerine göre din, 
yerine göre dil ve yerine göre de kalıp yargılara dayanarak etnikleşme 
sürecine esneklik getirmektir. Bu nedenle, kendi açımızdan bu yorumla-
ra bilimsel bir kimlik kazandırmak istiyorum. Andrews’un eserinde ele 
alınan ve etnik olarak gösterilen: “Kuban Kazakları, Molokanlar, Alman-
lar ve Estonlar şu anda ülkemizde yaşamıyorlar. Kuban Kazakları ve Mo-
lokanlar da 1962 yılında yapılan anlaşma gereği Rusya’ya göç etmişler-
dir.” Bu alanda tek kaynak, “Malakanların Toplumsal Yapısı” (1962) adlı 
saha araştırmamızdır.23 Eston ve Almanlar hakkındaki bilgiler de yine 
Türkdoğan’a aittir. Onlar da Avrupa’ya göç etmişlerdi.24 Araştırmacı 
Arand Roos, benim aracılığım ile 1974 yılında Kars’ın Karacaören köyün-
de yaşayan birkaç Eston aile arasına giderek bir de kitap yayınlamıştır.25 
Son Eston kalıntılar da, Roos aracılığı ile ilki Almanya’ya sonra da Es-
tonya’ya gitmişlerdir. Andrews’un 10-15 yıl aradan sonra Eston, Alman, 
Molokan ve Kuban Kazaklarını sanki ülkemizde yaşıyorlarmışçasına 
1989 yılında gündeme getirmiş olması iyi niyetle açıklanamaz. 

7) Yörükler, Türkmenler, Azeri Türkleri, Uygurlar, Kırgızlar, Özbekler, 
Nogaylar, Kırım Tatarları, Balkarlar, Karaçaylar, Kazaklar, Tahtacılar, 
Çepniler, Alevi ve Sünni Türk ayırımları yanında Şiî ve Karapapak türü 
Azeri, Alevi-Sünni Türkmen ayırımları yanında, Bulgaristan’dan gelen 
Müslüman göçmenler, Balkan ülkelerinden gelen Müslüman göçmenleri 
etnik gruplar halinde göstermek, bilimsel olmaktan ziyade oryantalist bir 
yaklaşımın ürünüdür. Şimdi, biz kalkıp da bir zamanlar Alman Federal 
                                                           
23 Orhan Türkdoğan, Malakanların Toplumsal Yapısı, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1971, 
Erzurum. 
24 Orhan Türkdoğan, “Türkiye’de Etnik Yerleşim ve Kars”, Milliyet Gazetesi, 14.7.1975; Ke-
za, Kars’ta Bir Eston Köyü, Atatürk Üniversitesi, 1976, Erzurum. 
25 Aarand Ross, Jumalga Kars Ja Erzurum, Maarjamaa, Lund, 1975. 
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Devleti’nde iki önemli etnik grup vardı, bunun biri Batı Alman, öteki de, 
Doğu Alman türüdür dersek isabetli bir yargıda bulunmuş olur muyuz? 
Ancak, Andrews’a göre, bu ülke Türkiye olsaydı bu mümkün olabilirdi. 

Ülkemizde, bu tür etnik gruplaşma standartları, uzun süreden beri 
Batılı araştırmacılar tarafından kullanılagelmektedir. Nitekim, Norveç 
Üniversitesi’nden Ingvar Svanberg bunlardan ilk akla gelenidir. Ona gö-
re: 

“Bir kimse Güney Anadolu’ya seyahatinde bulunsa siyah keçi yü-

nünden yapılmış çadırlarda yaşayan göçebe Yürüklerle karşılaşabi-

lir. Türkiye’nin öteki birçok azınlık gruplarıyla (Çingeneler, Abdallar, 

Afşarlar, Tahtacılar, Türkçe konuşurlar... Yörükler, geleneksel olarak 

Türklerden iktisadi ihtisaslaşma ve etnik örgütlenme bakımından ay-

rılırlar. Yörükler baba soyu aşiret esasına dayalı içerden evlenme tü-

rü ile farklılık ortaya koyarlar”.26 

Türkiye’ye göç eden Kazak göçmenleriyle ilgili (Kazakıska Flyktinger 
Turkiet 1980) araştırması da aynı doğrultudadır. Bu yargılara bilimsel 
açıdan katılmak mümkün mü?... 

Görülüyor ki, Svanberg’e göre: “Afşarlar, Tahtacılar, Türkmenler, Ab-
dallar” tıpkı Çingeneler gibi azınlık grubu oluşturmaktadırlar. Yörükler 
de bunlar tarzında azınlık-etniklik kimliği içinde incelenmektedir. Oysa 
Çingenelerin dışında bunların hiçbiri ne azınlık grup ne de etnik grup-
tur. Hepsi de dil, din, kültür ve duygu birliği açısından “millet-altı” grup-
lar oluştururlar. Milletleşme millet-altı gruplarla bütünleşmek demektir. 
Ülkemiz, henüz bu süreci sosyolojik anlamda tamamlamış değildir. Bu 
tür millet-altı gruplar bulundukça, millî kültürle bütünleşme gerçekleşti-
rilmedikçe Batılı araştırmacılar bu açıktan her an yararlanabilir ve pro-
pagandalarını sürdürebilirler. 

1989 yılında, komünizmin “tarihin çöplüğüne atılmasıyla” (Sovyetlerin 
ortadan kalkmasıyla) beş Türk cumhuriyeti “Büyük kardeş” Türkiye 
Cumhuriyetiyle dilde, duyguda ve düşüncede birliğe karar vermişken, 
Andrews’un ülkemizde yaşayan Azerileri, Özbekleri, Türkmenleri, Kazak-
ları, Kırgızları, Kırım Tatarlarını, Uygurları, Balkarları ve Karaçayları hâ-
lâ Ermeni, Rum, Yahudi, Polonez, Arap, Süryani, Eston, Molokan, Al-
man asıllılarla aynı kefeye koyması bilimsellikle açıklanabilir mi? 

8) Andrews’un “Sünni Kürtler, Alevi Kürtler, Yezidi Kürtler, Zazalar-
Sünni ve Zazalar-Alevi” türü etnik üretmeleri de tartışmaya açıktır. Ne 
Kürt ne de Zazalar hakkında yazar bir soy kütüğü ortaya koymamakta-
dır. Gökalp’ten kaynaklanan Kürt Türkleri ve Türk Kürtleri ikiliği de de-
vam etmektedir. Ayrıca, Şavak aşiretleri hususunda da “farklı bir kültüre 
                                                           
26 İngvar Svanberg, A Bibliograph of The Turkish-Speaking Tribal Yörüks, pp. 1-2, Uppsala, 
1982; Keza, aynı yazarın, Kazakska Flyktinger I Turkie, Uppsala Universitet, 1980, pp. 1-80. 
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sahip yarı göçebe bir grup olduklarını” söyler.27 Keza, “Şavaklılar Kırman-
ca konuşurlar, konuştukları dil Kirmanca konuşan diğer insanlar tarafın-
dan anlaşılmaz” yargısında bulunur. Oysa Muhtar Kutluata göstermiştir 
ki, Şavaklılar bir Türkmen aşiretidir. Tüm maddi ve manevi kültürleri 
Asyatik özellikleri aynen yansıtmaktadır. Hatta, kullandıkları hayvan 
damgalarına kadar. Kürtler bir efsaneye göre, “zalim Zahak’tan kurtarı-
lan bir grup çocuktan türemiştir” tarzındaki efsanevi görüşler de bilimsel 
nitelikte değildir.28 16. yüzyılın sonunda kaleme alınmış bulunan ünlü 
Şerefname yazarı Emir Şerefhan, günümüz Kürt ideologu Musa Anter ta-
rafından “Kürt milletinin yüz karası” olarak vasıflandırılmaktadır.29 Aynı 
şekilde, “Onun soyundan âlim ve emir şeyh İdris-i Bitlisi türedi” demek 
suretiyle önemli bir kaynak eser ve kişiler ağır suçlamalara maruz kal-
mıştır. Böylece, Kürtlerin tarihi olarak bilinen Şerefname, yine bir Kürt 
aydını tarafından 1991 yılında gündemden çıkarılmaktadır. Bunun ne-
deni de, “Kürtlerin Araplara bağlanmış olması, insan ve cinlerin birleşme-
sinden türetilmesi” gibi hayal ürünü efsanelere yer verilmiş bulunmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Oysa aynı Şerefname yazarı, bir diğer efsaneye 
göre: “Kürtlerin Bügdüz soyundan gelen Asyatik bir halk olduğunu da ileri 
sürmektedir.” Musa Anter, bu efsaneye hiç temas etmemekte, sırf bu ef-
saneye yer vermiş olması nedeniyle, Şerefname yazarını “insan ve cinin 
birleşmesi” gibi masal ürünleri bahanesiyle eleştirmektedir. Martin van 
Bruinessen de “Kürtlerin orijinleri birbirinden farklı heterojen olsa gerek” 
diyordu.30 Bruinessen, aynı zamanda Tunceli halkının Turani bir kavim 
olduğu tezini de ileri sürmektedir. Türkiye’nin gündeminde konu tartış-
maya açıktır. Zira, büyük Türk sosyologu Gökalp’ın Diyarbakır ve yöre-
sinde yapmış olduğu etnografik, antropolojik ve lengüistik ağırlıklı bilim-
sel incelemeleri bugün elimizdedir. Durkheim’cı metotlarla ele alınmış 
olan bu analizlerde, yöre halkının -dil-lehçe farkı dışında- tüm kültür 
değerleriyle Karakeçili aşiretlerinin mirasını taşıdığını açıkça göstermek-
tedir. Bu nedenle, Kürtler milli azınlık değildirler. 

Kürtçe de sadece ve sadece Farisi dil etkisinde kalmış, büyük oranda 
Türkçe sözcüklerden oluşmuş, bir dil değil bir ağız, bir lehçedir. Peters-
burg Üniversitesince görevlendirilen Jabar’ın 1850’lerde Rus konsolosu 
iken Kürtçe üzerinde yapmış olduğu tespitler de bu gerçeği bütün çıp-
laklığı ile ortaya koymaktadır. Bölgede ayrıca, 1965 nüfus sayımı verile-
rine göre Kirmanca konuşan (45.000), Zazaca (150.000) ve Kırdaşca 
(4.000) insan yaşamakladır. Bunların hiçbiri birbirinin konuştuklarını 
anlamazlar. Tarihi kökenlerinin de Asyatik olduğu bilinmektedir. Lehçe / 
                                                           
27 P.A. Andrews, a.g.e., s. 157. 
28 Musa Anter, Hatıralarım, 2. basım, ss. 176-177, Ağustos 1991. 
29 M. Anter, a.g.e. 
30 Martin Van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet, s. 153-160, Özge Yayınları, Tarih yok, 
1992. 
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ağız farkı dışında bu insanların egemen kültürden farklı bir özelliği oldu-
ğu tezi de kanıtlanamamıştır. PKK tarafından gündeme getirilen 21 Nev-
ruz kutlamalarının kökü de Asyatiktir. Bu da, devletçe-milletçe 21 Mart 
1993, Ergenekon Bayramı kutlamalarıyla Antalya’da bütün Türk Cum-
huriyetlerinin katılımları gözler önüne serilmiştir. 

PKK’nın Türk milliyetçiliğini sembolleştiren Kürdistan Diasporası ise 
bütünü ile bir ham hayalden, ütopyadan ibarettir. Tarihte, hiçbir zaman 
Kürt adıyla ne bir kavim, ne de Kürdistan denilen bir toprak parçasına 
rastlanılmıştır. Bu sadece dışarından körüklenen, dış kaynaklı odak 
noktalarının yaratmak istedikleri bir Kürt diasporasıdır. Minorski, Bazin 
ve Mc. Kozie gibi otoritelerin bu diaspora için ileri sürdükleri görüşlerin, 
sürekli birbirini nakzeden çelişkilerden ibaret olduğu ortaya konulmuş-
tur. 

Gürcüler ve Lazlar konusuna gelince, Andrews bu yargılarında büyük 
yanılgı içindedir. Gözlendiği kadarıyla, bilinçli olarak etniklik üretme pe-
şindedir. 1965 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ülkemizde Lazca 
konuşanların oranı (26.000) kadardır. Andrews, Lazcanın bir yazı dili ol-
madığını vurgulamaktadır. Andrews, Lazların kökenleri hakkında çok 
değişik görüşler ileri sürmektedir. Ona göre, Lazlar kendilerinin Gürcis-
tan ya da Batı Kafkasya’da yaşadıklarına inanırlar. Bu yüzden bazı Av-
rupalı seyyahlar Lazlar zaman zaman Gürcülerle bir tutmuşlardır. Nite-
kim Lord Kinross, “Lazlar Müslüman, Gürcü ırkındandırlar” iddiasını ileri 
sürmüştür... Meeker’e göre “Lazlar kendilerini Kafkasyalı olarak görmez-
ler”. Hills ise, “Lazların Gürcülerle aralarının iyi olmadığı kanısındadır”. 
Evliya Çelebi ise, “Lazları Lezgilerle aynı etnik gruba sokmuştur.” Hatta, 
Soutgate ise, “Lazların dillerinin Yunanca’ya akraba olduğu görüşünde-
dir.” Ancak, Andrews’a göre “Lazların dili Gürcü, Svan ve Mingreli dilleriy-
le birlikte Kafkas dil grubunun Güney (Kavaeli) koluna aittir”.31 

Laz ve Lazca üzerine yürütülen bu çok farklı açıklamalar bilimsel açı-
dan kuşku uyandıracak niteliktedir. Arhavi, Hopa, Borçka yörelerinde 
konuşulan Lazcanın Pontus Rumlarına bazen “Lazoi denilmesinden galat 
olarak” ortaya çıktığını ileri süren Andrews’a karşı, Fahrettin Kırzıoğlu 
bu görüşte değildir. Oryantalist bir yaklaşımla, bölgenin özelliğini de göz 
önünde tutan araştırmacı Rum Pontus kökeninden geldiği tezine karşılık 
Kırzıoğlu “Laz Alazon ve Çan Çanar boylarının Kartel Gürcülerden apayrı 
ve Saka Khar urukları kolundan Türk soyuna mensup olduklarını” ileri 
sürmüştür.32 

Andrews’un, bir etnik azınlık grup olarak göstermeye çalıştığı Gürcü-
ler konusuna gelince bu husus da tartışmaya açıktır. Gürcüler üzerine 
                                                           
31 P.A. Andrews, a.g.e., ss. 311-313. 
32 Fahrettin M. Kırzioğlu, Lazlar-Çanarlar, Türk Tarih Kongresi, II. Seksiyon, I. Cilt, ss. 420-
445, Ankara, 1972. 
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yapılan antropolojik araştırmalardan biri de meslektaşım P. Magnarella’-
ya aittir. Magnarella 1974’de Balıkesir’e bağlı Susurluk araştırmasından 
sonra, 1976’da İnegöl’e bağlı Hayriye köyünü ziyaret etmiş ve alan çalış-
malarını sürdürmüştür. Bölgede, fanatik Gürcülük yapan akımların da 
etkisi altında, Magnarella ne yazık ki yapay bir Gürcü ırkı yaratmaya ça-
lışmıştır. The Peasant Venture adlı bu incelemesi, aslında Türkiye’de ya-
şayan köylü Gürcüler arasındaki Değişme, Göç ve Gelenekleri incele-
mektedir. Andrews, bu grubun kökenlerini Kartlos’a kadar uzatır. Mag-
narella’ya göre Türkiye’de yaşayan Gürcülerin miktarı 1979 yılı için 
(60.000)’in üzerindedir. 

P. Magnarella tezine karşılık, ünlü tarihçi Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi 
Togan’a göre, “Acaristan halkı -Artvin ve Batum bölgesine eskiden Acaris-
tan denilirdi- Ağaçeri Türklerinin bir koludur”.33 Keza, Mirza Bala da aynı 
görüşe katılmaktadır.34 Kısacası, Artvin yöresinde yoğunlaşan bu Acaris-
tan halkı aslında “Ağaçeri” Türklerinin (Kaval ve Gürcü) istilâsı karşısın-
da dillerini kaybetmeleri durumunda kaldıklarını bize göstermektedir. 
Tarihte Türklerin dil ve din değişiklikleri bilinmektedir. 

Bölge halklarının hem Laz’ca (Mohti) hem de Gürcüce konuşmaları-
nın nedeni istilacı toplulukların uzun süre etkileri altında kalmalarından 
kaynaklanmaktadır. Her iki grup da kültürel özellikleri, dinsel kimlikleri 
ve sosyal katılımlarıyla -Milliyet gazetesinin son anketi bunu göstermiş-
tir- Türklük bilincinde birleşmektedirler. Türklük, ırksal bir üstünlük, 
etnik seçkincilik gibi görüş açılarıyla suçlanamaz. Türklük, Osmanlı dev-
letini de kuran Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluların çizgisini de iz-
leyen bir Kurucu Kültür konumundadır. Günümüzde -Türklük karşıtı- 
merkez kültürden sapmaların nirengi noktaları Türk toplumunu bilimsel 
stratejiden uzak, çok kültürlü bir maceranın içine çekmektedir. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Günümüz sosyolojik ve antropolojik verilerine dayalı bir etniklik-azın-
lık haritasını oluşturmak suretiyle, gerçeklere bilimsel açıdan ışık tut-
manın gerekliliğine inanmaktayız. Ancak, bir kısım dış (eksojen) ve iç 
(endojen) güçlerin, konuyu kendi bakış açıları doğrultusunda düzenleye-
rek Türk toplumunu bir etnik havuza dönüştüren projelerine yer vermek 
mümkün değildir. 

Kısacası, Andrews ve onun intihali mahiyetindeki “Kavimler Kapısı” 
adlı yayınlar, felsefe olarak, toplum yapımızda etniklik bilincini körükle-
mek ve üretmek amacını taşırlar. Ülkemizde, yüzlerce yıl birlikte yaşadı-
ğımız Yahudi ve Hıristiyan gibi egemen gruptan sayı bakımından üstün 
olamayan azınlıklar yanında, Polonez-Süryani ve onun kasıtlı olarak ço-
                                                           
33 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 275, cilt: 1, 1946, İstanbul. 
34 Mirza Bala, “Gürcistan Maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, s. 837-845. 
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ğaltılan türevleri (Yakubiler, Aramiler, Keldaniler, Nesturiler (Asuriler) ve 
Araplar-Çingeneler) dışında başkaca azınlıklar ve etnik halklar düşün-
mek mümkün değildir. 

Batı sosyolojisi, çoğunluk-azınlık normlarına dayanır. Çoğunluğun dı-
şında kalanlar “azınlıktır”. Bu bir görüş açısı ve referans alanıdır. Türk 
sosyolojisi ve kültürel birikimi -gözleneceği üzere- azınlık kavramını İs-
lam inanç sisteminin dışında kalan ve kültürel oryantasyon ayrışımına 
dayalı, bir yapılaşma olarak kabul etmektedir. Etnik kimlik ise, aynı coğ-
rafyada yaşayan kendine özgü ortak değer ve normlardan biriyle stan-
dart kültürden ayrışan bir zihniyeti temsil etmektedir. Alevilik-Kürtlük-
Gürcücülük ve benzeri oluşumlar kurucu kültürle ortak bir paydada bir-
leşmeleri nedeniyle azınlık konumunda değildir. Güneydoğu’da yaşayan 
ve Kürtçe denilen yapay bir dil konuşan insanlarımız tamamen etniklik 
kategorisini meydana getirmektedirler. Bu nedenle, Peter Andrews’un tü-
retmeye çalıştığı çok etniklilik olgusu, bir kültürel mod olarak üzerinde 
durulmaya değmez. Coğrafyamız üzerinde yaşayan tüm gruplar dince, 
dilce ve kültürce egemen toplumun ayrılmaz parçasıdırlar. Siyasal Kürt-
çü akımların başlattıkları gerilla savaşlarının en sıcak döneminde bile 
Konda’nın ilk örnek anket sonuçları (1993) dikkatleri üzerinde topla-
maktadır. Nitekim, Türkiye genelinde ankete katılanların % 69’u kendile-
rini Türk olarak hissetmişlerdir. Müslüman-Türk unsuru kanımca lü-
zumsuzdu. Zira, Müslüman-Türk hiçbir kökeni karşılamaz, sadece “İsla-
mi” normları vurgulama şansını sağlar. Bunun da oranı % 21’dir. Böyle-
ce, büyük ölçekte kendilerini Türk olarak kabul edenlerin oranı % 90’a 
yükselmiş bulunmaktadır. Bu oranlar, 1990’lı yılların başlangıcında ül-
kemizin bir etnik havuz olmadığını gösteren bir kanıttır. Bir de, bunun 
yanında “milliyet” unsurunu dışlayıp sadece “Müslüman” olarak kendini 
belirleyen % 4’ü de eklersek, tüm nüfusun % 94’ü ülkenin standart 
norm değerlerinde birleşiyor demektir. Yüzde iki cevapsızlar karşısında, 
kendilerini “Kürt” olarak hissedenler ise ancak % 4’tür. Cevapsızlar da 
azınlıklar olsa gerek. Bu tablo, kültür mozaiği veya Andrews’un deyimi 
ile, Türk toplumunu 47 etnik gruptan ibaret bir karışımın belgesi ola-
maz. 

Son yıllarda, bazı basın organları ve siyasal partilerin sorumsuzluğu 
yanında, PKK ve yandaşlarını destekleyen tutum ve zihniyetleri Kürtçü 
akımların motivasyon kazanmalarına destek sağlamıştır… Doğu ve Gü-
neydoğu’da sosyo-ekonomik kalkınma projelerinin askıya alınması, AB 
sürecine katılımcı çizgide vaziyet alarak, bazı akademik kuruluşlar ve si-
vil toplum örgütlerinin etnisite bölünmelerine destek sağlamaları ve ben-
zeri girişimleri de, son günlerde yöre insanlarının PKK’ya yönelik eğilim-
lerini pekiştirmiştir. Özellikle, Siyasal Kürtçülerin parlamento kürsüleri, 
bazı basın-yayın organları ve akademik kuruluşlarda dehşet saçan 
“Kürtlük” kimliği altında PKK’yı savunma mekanizmaları da, günümüzde 
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-deyim yerinde ise- ülkemizi bölünmenin eşiğine getirmiştir. Büyük Mil-
let Meclisinin kanını tazelemesi, yeniden bilinçlenmesi ve kalkınma süre-
cinde toplumsal bir enkarnasyona ulaşması gelmiş ve çatmıştır. Yönetici 
kadrolar da, bir “uranyum” efsanesiyle Brezilya, Arjantin, Şili ve benzeri 
yörelerde eşleri ve çocuklarıyla dönüp dolaşıyorlar. Bu çizgide atılacak 
her adım, unutulmaması gerekir ki, Büyük Ortadoğu Projesinin veya Ju-
deo-Hıristiyan ittifakının zeminini hazırlar.x “İran” dostluk efsanesi, “One 
minute” sloganları ve benzeri kutuplaşmalar, Babil kulesinden ayrılmak 
zorunda kalan ve iki bin yıl süreyle beş kıtada dönüp dolaşan, devletsiz 
yaşayan, ancak yakın zamanlarda devlet kuran Yahudi ütopyasının önü-
nü kesemez. Bu nedenle, Büyük Ortadoğu Projesi içinde Siyonizm felse-
fesini temsil edenlerin arkasında, Judeo-Evangelist kimlikli ABD ve AB 
gibi Batılı Hıristiyan kuruluşların bulunduğu gerçeği, gözlerden uzak tu-
tulmaması gerekir. Bu nedenle, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında 
Büyük Millet Meclisi, iktidar seçkinleri ve siyasal partilerimiz, son gün-
lerde Türk toplumunun varlık alanını içte-dışta tehdit eder duruma gel-
miş bulunan güçler karşısında vaziyet almaları ve iktidarın maceracı tu-
tumlarına set çekmeleri zamanı da gelmiş, hatta geçmiş durumdadır. 

Türk toplum yapısını tarihsel açıdan gün yüzüne çıkarmaya çalışan 
etnisiti ve azınlık grupları birlikteliği, yirmi yılı aşkın bir süreden beri, 
“Kürdistan” veya Mezopotamya ütopyasını gerçekleştirmeye çalışan geril-
la savaşları ile tehlikeli boyutlara doğru tırmanmaktadır. Bir yanda kır 
ve kent gerilla eylemlerini seferber kılarken, öte yanda kurtarılmış bölge-
ler teorisini gündeme taşımaktadırlar. Artık PKK, terörist bir örgütleşme 
biçimi olmaktan çıkmış, Büyük Millet Meclisi’nde temsilcileriyle üniter 
yapıyı tehlikeli boyutlara taşıyan bir güç kaynağına dönüşmüştür. 
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Öz 

Bu makale temelde üç detayda dört bölümden oluşmaktadır. İlk ana bö-

lümde ele aldığımız üç boyut milli gücün değişik tanımları, milli gücü meydana 

getiren güç unsurları ve milli güç için kullanılabilecek vasıtaları içermektedir. 

En geniş anlamda ele aldığımız milli güç unsurları konusu, milli gücü 

meydana getiren tüm güç unsurları tek tek incelenerek, önce genel ve teorik 

anlamda, sonra Türkiye gerçeğinden hareket edilerek analiz edilmiştir. 

Daha sonra üzerinde durduğumuz husus milli güç unsuru bileşenleri-

nin, değişik vasıtalar kullanarak nasıl daha güçlü ve sürdürülebilir olma-

sı konusundaki teorik ve pratik yaklaşımlardır. 

Anahtar kelimeler: Milli Güç, Milli Güç Unsurları, Milli Güç Vasıtaları. 

Abstract 

National Power, It’s Component And Elements 

This paper essentially consists of four parts in three more. The first 

main section considers the different definitions of the three dimensions of 

national power, national power and the constituent elements of national 

power can be used to power elements includes. 

Consider the elements of national power in the broadest sense of the 

issues, bring all the poqer elements of national power are examined one 

by one, before the general and theoretical sense, the move from the rea-

liyt of Turkey were analyzed. 

Element of national power, then stand on the issues of the compo-

nents, using different means of how to be more robust and sustainable 

are the theoretical and practical approaches. 

Key words: National Power, National Power Elements Of National 

Power For Instruments. 
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1. Giriş 

İnsan hayvanların en güçlüsü değilse bile en akıllısıdır. Aklını kulla-
narak ateşe, doğaya hakim olmuş, ayakta kalabilmiş, yerleşik hayata 
geçtiğinde ise bir güç etrafında toplanmış, bu güç diğer güçlerle etkileşi-
me geçmiş, kimi zaman yenilmiş, kimi zaman da başka toplumları ege-
menliği altına almıştır. Bu toplulukların güç kaynakları farklı dönemler-
de farklı alanlarda yoğunluk kazanmış, dönemin ihtiyaçları için ne ge-
rekli ise ve ona kim sahip ise o güçlü olmuş, diğer toplumlar üzerinde de 
egemen olmuştur. 

İlk çağ toplumlarında güç mücadelesi genelde kas gücüne dayalı ol-
muştur. Birinin gücü diğerine karşı yenilgiyle sonuçlandığında sona er-
miş, zamanla ilkel silahlara diğerlerinden daha fazla sahip olanlar üstün 
gelmiştir. Güçlü olma, üretimi kontrol altına almak yönünde gelişmiş, 
belli bir dönem ise dini güç egemen olmuştur. Ulus devletlerin oluşumu 
ile güç kavramı “milli güç” şeklinde anılmaya başlanmıştır. Milli güç kav-
ramı devleti oluşturan birçok birimlerin toplamı olarak gelişmiştir. 

İkinci dünya savaşından sonra çoğu “milli güç” iki kutuplu bir güç 
mücadelesi içinde olmak zorunda kalmıştır. Güçler arası direkt saldırı 
olmasa bile saldırıya uğrayacakmış veya saldıracakmış gibi düşünülerek 
güçlerini korumuşlardır. Bir yandan ABD diğer yandan Sovyetler Birliği 
bu güç dengelerini kontrol altına almış, Sovyetler Birliği’nin dağılışı ile 
güç dengeleri değişmiş, milli gücün yerini tüm dünyayı pazar olarak gö-
ren çokuluslu şirketlerin aldığı söylenir olmuştur. Ancak her ne kadar 
çokuluslu şirketlerin bir devletin gücünü temsil etmiyor gözükse de, ni-
hai kazanç yine bir devlete mal olmakta yani milli güç önemini korumak-
tadır. 

Zaman zaman “ülke” zaman zaman “güç” veya “devlet” ve çoğunlukla 
da “ulus” olarak kullanılan kavramlar; sonuç olarak hep aynı şeyi anlat-
makta ve dünyada rol oynayan temel politik birim olma özelliğine sahip 
“aktörler” ima edilmektedir.1 Bu çalışmada milli güç unsurları etraflıca 
incelenerek, milli gücün önemi üzerinde durulacaktır. 

2. Milli Güç 

Milli güç, adından da anlaşılacağı gibi, belirli bir millete ait, o milletin 
özünde mevcut bütün güçleri kapsar. Bu gücün milliliği, milli devlet an-
layışı ile de açıklanabilir. Milli devlet, günümüzün devlet anlayışında ge-
çerlidir. Çünkü günümüzün milli savunma anlayışında, topyekun sa-
vunmanın başka bir ifadeyle milletçe savunmanın temelini milli güç 
oluşturur.2 Güç sadece ülkenin kendi ulusal çıkarını gerçekleştiren de-
                                                           
1 Deniz Ülke Arıboğan, Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, http://www.turkab.net/kure/knkglob17.htm 
2 Muzaffer Erendil, “Atatürkçü Uygulamada Milli Güç”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 
Sayı: 14, Cilt: V, Mart 1989. 
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ğil, aynı zamanda dengeli kullanıldığı takdirde bölge ve dünya barışına 
da katkıda bulunan bir unsurdur.3 

Sözlük anlamı etki yapabilme veya bir etkiye karşı dayanabilme olan 
güç hakkında ileri sürülen tanımlamalara geçmeden önce Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün güç hakkındaki görüşlerine yer verilecektir. Mustafa Ke-
mal Atatürk, “Gücün kaynağının bizzat ulusun kendisi olduğunu işaret et-
miştir”. Bunu “Kuvvet tektir ve o millettir” şeklinde ifade etmiştir.4 

Atatürk, Türk halkının gücü ve yönetimi nasıl elinde bulunduracağı-
na ilişkin olarak şunları söylemiştir. 

“milletler egemenliklerini geçici bile olsa bırakacağı meclislere dahi 

gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü bu meclisler 

bile despotluk yapabilir ve bu despotluklar bireysel despotluktan da-

ha tehlikeli olabilir. Meclisin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar mil-

letin hayatına giderilmesi mümkün olmayan zararlar verebilir.” 

Atatürk’ün aktardığımız bu sözlerinden anlaşılacağı üzere, öncelikli 
olan halktır. Halkın istek ve arzuları daima dikkate alınmalıdır. Bu ne-
denle, halkın dimağının daima berrak tutulmaya ve doğru tercihler ya-
pabilmesi için bilinçlendirilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü “Hâkimiyet kayıt-
sız şartsız milletindir.”5 

Atatürk devletin devamı ve dış güç unsurlarıyla mücadele etmenin ilk 
ve vazgeçilmez şartının tam bağımsızlık olduğunu “Tam bağımsızlık de-
mek; elbette siyasal, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alan-
da bağımsızlık ve tam özgürlük demektir” diyerek dile getirmiştir. 

Atatürk tam bağımsızlık için askeri gücün önemini ise aşağıdaki söz-
lerle ifade etmiştir. 

“Dünyada insanca yaşamak için bağımsızlık lazımdır. Bağımsızlık 

sahibi olmak için, kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini 

ispat etmek icap eder. Kuvvet ordudur. Ordu düşmanlarımızın birinci 

hedefidir. Kuvveti olamayan dolayısıyla mücadele edemeyen bir mil-

let mahkûm ve esir bir vaziyettedir. Böyle bir milletin bağımsızlığı 

gasp olunur”.6 

Atatürk’ün “milli siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam ve söz şu-
dur; milli sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayan-
makla varlığımızı koruyarak, millet ve memleketin gerçek saadet ve refahı-
                                                           
3 Ahmet Küçükşahin, Bir Güç Unsuru Olarak Türk Halkı ve Bu Bağlamda Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Türk Subayına ve Türk Gencine Yüklediği Görevler, Harp Akademileri, Ocak 2006, 
s. 51-52. 
4 Şamil Ünsal, “Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’ya Yönelik Hâkim Güç Merkezlerinin Viz-
yonları, Politikaları ve Stratejileri”, Küresel Strateji ve Uluslararası Güvenlik Ders Kitabı, 
Harp Akademileri Komutanlığı Yayını, İstanbul, 2006, s. 33. 
5 Ahmet Küçükşahin, a.g.e., s. 5. 
6 Ahmet Küçükşahin, a.g.e., s. 53. 
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na çalışmak, milleti uzun emeller peşinde yorarak zarara sokmamak, me-
deni dünyadan medeni, insani ve karşılıklı dostluk beklemektir”7 sözleriy-
le güç kavramını bir sömürü aracı olarak değil de Türk milletinin çağdaş 
bir toplum seviyesine erişmesi ve dünya barışı için düşündüğünü söyle-
mek herhalde yanlış bir yargı olmaz. 

Arslan, milli gücü tanımlarken daha çok millet ve milletleşme kavra-
mı üzerinde durmuş ve Gökalp’in milli kavramını esas almıştır.8 

Gücün diğer tanımlamalarına baktığımızda; Japon stratejist ve Baş-
bakan Nakasone, gücü şu dört kavramla açıklamıştır. “rich nation, 
strong army”, “zengin ulus, güçlü ordu”.9 

Ulus devletin ilk kuramcısı Jean Bodin “Bir devlette egemenlik, yurt-
taşlar ve uyruklar üstündeki en yüksek, mutlak ve en sürekli güçtür” diye 
tarif eder. Thomas Hobbes’e göre ise güç; “pratiğe dökülünceye kadar in-
sanların ona inandıkları şeydir.” Başka bir deyişle gücün şöhreti, güç 
gerçekte var olsun ya da olmasın ulus devlete güç katar.10 

Siyaset biliminin kurucusu Nicole Machiavelli siyasi ve askeri güç 
ilişkisini incelemiştir. Amerikan federalistlerinden Aleksander Hamilton, 
ülkeyi yönetecek ve savunacak güçte bir federal bir hükümet ihtiyacının 
gerçeklerini anlatırken gerçekte, politik ve askeri anlamda federe devlet-
lerin tek bir milli güç oluşturması ve bu gücün de tek elden yönetilmesi-
nin yaşamsal önemini vurgulamıştır.11 

ABD’de Hans J. Morgentthau’nun ünlü ders kitabı “Uluslararası Poli-
tika”sında ise Güç; diğer insanların düşünce ve eylemleri üzerindeki gü-
cüdür. “Güçlü olan üstün olur ve sözünü dinletir” şeklindedir. O’na göre 
güç insanın siyasal güç sözüyle de kamusal otorite sahipleri arasındaki 
karşılıklı kontrol ilişkileri ve bunlarla geniş anlamda halk yığınları ara-
sındaki karşılıklı kontrol ilişkileri kastedilmektedir. 

Dünyanın herhangi bir yerinde sahip olduğu kontrol, etkileme gücü 
ve jeopolitik güç kaynaklarını, diğer uluslara oranla geliştirerek milli çı-
karları yönünde kendi lehine kullanabilen devlet ve devletler topluluğu 
olarak tanımlanan “güç merkezlerini” etkinlik derecelerine göre dört ka-
tegori de sınıflandırabiliriz. 

1- Küresel Güç Merkezleri: Tüm dünya ve uzay etki ve ilgi alanıdır. 
Örnek ABD’dir. 
                                                           
7 Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenine Entegrasyonu Açısından Milli Güç Unsurlarının Değerlen-
dirilmesi, Milli Güvenlik Akademisi, Ankara, 2004, yayın no: 13, s. 156. 
8 Metin Murat Aslan, “Milli Güçlerin ve Milletleşme Gerçeği”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Haziran 2002, Sayı: 138, s. 65-88, İstanbul. 
9 Şamil Ünsal, a.g.e., s. 33. 
10 Hikmet Özdemir, “Milli Güç, Askeri Güç ve Politik Güç Üzerine Bazı Gözlemler”, Stratejik 
Araştırmalar, Şubat 2003, Sayı: 1, s. 2-3. 
11 Hikmet Özdemir, “Milli Güç, Askeri Güç ve Politik Güç Üzerine Bazı Gözlemler”, Stratejik 
Araştırmalar, Şubat 2003, Sayı: 1, s. 4. 
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2- Kıtasal Güç Merkezleri: Yer aldıkları kıtada etkili ve tüm dünya 
ile ilgili olan güç merkezleri bu gruba girer. Günümüzde AB; Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu kıtasal güce örnektir. Tek başlarına 
düşünüldüğünde İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya da bu gruba ek-
lenebilir. 

3- Bölgesel Güç Merkezleri: Yakın ilgi alanları, yakın çevre ve bölge-
si olan, etki alanı ise, özellikle bulunduğu bölge olan güç merkezleri böl-
gesel güç merkezleridir. Ülkemiz Orta Doğu Balkanlar ve Kafkaslar ile 
Orta Asya’da bölgesel bir güç merkezidir. 

4- Sınırlı Güç Merkezleri: Etki ve ilgi alanı kendi coğrafyasıyla sınırlı 
olan güç merkezleri bu gruba girer. Bağımsız İslam Topluluğu, İslam 
Konferansı Örgütü ve benzerleri bu gruba girer.12 

Güç kavramının içinde jeopolitiğin anlamı “coğrafyanın kapsadığı her 
türden güç kaynaklarının politikaya etkisi ve ona yön vermesi” olarak ta-
nımlanır. Güç kaynağı ise; “Herhangi bir alanda belirli bir amaç için iş 
yapmak ve verim almak için gereksinilen gücü üreten ve amacın gerektir-
diği oranda süreklilik taşıyan varlık ve düzen olarak tanımlanır.”13 

Genelkurmay Başkanlığı Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü’ne göre, 
Milli güç; 

“Bir ulusun ulusal hedeflerine erişmek amacıyla kullanılabilecek 

maddi ve manevi kaynakların toplamıdır. Ulusal hedeflerin elde edil-

mesinde kullanılmak üzere mevcut olan; siyasal, ekonomik, askeri ve 

sosyo-kültürel konularıdır. Bir devletin diğer devletler üzerinde baskı 

ve zor etki oluşturma ve diğer devletlerin yapmaya çalışacağı bu gibi 

etkilere karşı koyma kapasitesidir.”14 

ABD, Deniz Harp Koleji profesörlerinden Frederick H. Hartman’a göre; 
“Bağımsız bir devletin, milli çıkarlarını sağlamak için kullanabileceği güç 
ve yeteneklerdir.” 

E. Dz. Kur. Alb. Mert Bayat, Milli Güç’ün, milli adını taşıması, onun 
kaynaklarını millete ve ülkeye ait, maddi ve manevi, nitel ve nicel, değer-
lerin oluşturmasıdır. Bu kaynaklar devlet tarafından geliştirilir, organize 
edilir, yönlendirilir ve işletilirler. Bu nedenle o aynı zamanda “Devletin ve 
Milletin Gücüdür”. 

Milli güç, milli hedefleri gerçekleştirmek üzere geliştirilirken ve bu he-
defleri elde etmek ve korumak için gereken uygulamalar yapılırken, mil-
letin gösterdiği gayretin bedeli, O’na sonuçta sağlanan milli menfaatlerin 
                                                           
12 Şamil Ünsal, “Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’ya Yönelik Hâkim Güç Merkezlerinin Viz-
yonları, Politikaları ve Stratejileri”, Küresel Strateji ve Uluslararası Güvenlik Ders Kitabı, 
Harp Akademileri Komutanlığı Yayını, İstanbul, 2006, s. 33. 
13 Mehmet Atay, “Jeopolitik Teorisinde Güç Kaynakları ve Güç Merkezleri Tanımı”, Jeopoli-
tik Bilimsel Araştırma Dergisi, 2002, yıl 1, sayı 1, s. 37. 
14 Suat Eren, Devletin Kavram ve Kapsamı, MGK Gn. Sekreterliği Yayınları, Ankara, s. 94. 

31



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

ve bunların ürünü olan maddi manevi nimetlerin, dengeli ve hakkaniyet-
li biçimde intikal ettirilmesi suretiyle ödendiği takdirde “gerçek milli güç” 
olur.15 

Milli güç görecelidir, mutlak değildir. Bir ulus bağımsız ya da kendine 
ait soyut bir güce değil, uluslararası arenadaki diğer aktör ve aktörlerle 
ilişkili olarak güce sahip olur. Gerçekte bir ulusun gücü kendi nitelikle-
rinden kaynaklandığı gibi, kendisiyle karşılaştırılan diğer aktörlerden de 
kaynaklanır. Milli güç dinamiktir, kalıcı değildir. Hiçbir belirli güç faktö-
rü ya da ilişkisi değişimden muaf değildir.16 

3. Milli Güç Unsurları 

Milli güç unsurlarının tanımlanmasında değişik sınıflandırmalar ya-
pılmıştır. Ancak yapılan bu sınıflamada farklılıklar özde değil biçimdedir. 
Milli Güç’ün sınıflandırılmasında diğer önemli bir husus da normal şart-
larda bu unsurlar arasında öncelik sırasının olmamasıdır. Normal şart-
ların dışındaki durumlarda ise anormallik giderilene kadar bazı unsurla-
ra diğerlerinden daha fazla önem verilmesi ve geliştirilmesi gerektiğidir. 
Örneğin savaş durumunda diğer güç unsurları, askeri unsuru destekle-
yecek şekilde yönetilir. Barışta diğer güç unsurları arasında denge sağla-
nıp politik güç unsuru desteklenmelidir. Örneğin, Irak sahip olduğu as-
keri güce ağırlık verip, bunu siyasi güç ile destekleyemediği ve savaş 
sonrası ekonomisini hiç dikkate almadığından ülkesini ve halkını peri-
şan etmiştir. 

Milli gücün değerlendirmesindeki zorluğu David Jablonsky, şu şekil-
de açıklamaktadır: 

“Ulus devletlerin ve diğer uluslararası aktörlerin sahip bulundukları 

potansiyel ve kullandıkları güç, değişme derecesi her birinde farklı 

olmakla birlikte her gün değişikliğe uğramaktadır. Bu değişme aralık-

sız devam ettiği için, bir devletin diğer uluslararası aktörün gücü kar-

şısındaki milli gücüne ilişkin bir tahmin, yapıldığı andan itibaren de-

ğerini yitirmiş olabilir. Güçlerin değişme hızı ne kadar yüksekse yapı-

lan tahmin modası da o kadar kısa zamanda geçer.”17 

Milli güç unsurları arasında birinin diğerinden daha önemli olduğu 
düşünülemez. Bunu “Bir zincirin gücü, en zayıf halkasının gücüne eşittir” 
şeklinde de tanımlayabiliriz. Milli güç unsurlarından herhangi birisinde 
oluşabilecek bir yetersizlik, “zincirin en zayıf halkası” kuralı uyarınca, 
toplam milli gücü zayıflatır. 
                                                           
15 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 33-34. 
16 Hikmet Özdemir, “Milli Güç, Askeri Güç ve Politik Güç Üzerine Bazı Gözlemler”, Stratejik 
Araştırmalar, Şubat 2003, Sayı: 1, s. 5. 
17 Hikmet Özdemir, “Milli Güç, Askeri Güç ve Politik Güç Üzerine Bazı Gözlemler”, Stratejik 
Araştırmalar, Şubat 2003, Sayı: 1, s. 5-6. 
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Bazı kaynaklara göre milli güç unsurlarını şöyle belirtebiliriz. 
Genelkurmay Başkanlığı Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, Milli 

Güç’ün (unsur deyimini kullanmadan) aşağıdaki konulardan oluştuğunu 
kaydetmektedir: 

1- Siyasi; 2- Ekonomik; 3- Askeri; 4- Sosyo-Kültürel. 
ABD, Kara Kuvvetleri Harp Koleji eğitimine göre: 
1- Politik; 2- Ekonomik; 3- Askeri; 4- Psiko-sosyal; 5- Coğrafi. 
ABD, Milletlerarası İlişkiler Komisyonuna göre: 
1- Diplomasi; 2- Doğal Kaynaklar; 3- Silahlı Kuvvetler; 4- Nüfus;      

5- Coğrafya; 6- Teknoloji; 7- Milli Birlik (Milli Moral, Politik İstikrar, Sos-
yal Düzen). 

A.F.K. Organsi, “Dünya Politikası” adlı eserinde: 
1- Coğrafya; 2- Kaynaklar; 3- Nüfus ve Halk; 4- Ekonomik Gelişim;  

5- Politik Bünye; 6- Milli Moral. 
Klaus Knorr, “Ulusların Harp Potansiyeli (The War Potential of Nati-

ons)” adlı eserinde Organsi’nin unsurlarına “Askeri Unsur”u eklemiştir. 
Milli güç konusunda derin ve etraflı incelemeleri bulunan Charles O. 

Lerche, Milli Güç’ü iki grup halinde inceler: 
1- Maddi Unsurlar: 
Coğrafya; Nüfus ve İnsan Gücü; Doğal Kaynaklar; Endüstriyel ve Ta-

rımsal Üretim; Askeri Kuvvet ve Mevcut Kuvvet. 
2- Maddi Olmayan Unsurlar: 
Politik, Ekonomik ve Sosyal Bünye; Eğitim ve Teknolojik Düzey; Milli 

Moral; Devletin milletlerarası stratejik durumu, müttefik edinmek ihtiya-
cı, muhasımları ve milletlerarası liderlik durumu. 

Frederick H. Hartman, “Ulusların İlişkileri (The Relation of Nations)” 
adlı eserinde: 

1- Demografi; 2- Coğrafya; 3- Ekonomi; 4- Bilim ve Teknoloji; 5- Ta-
rih, Psikoloji, Sosyolojik Durum; 6- İdare ve Teşkilat; 7- Askeri Unsur. 

Hans J. Morgenthau, “Uluslararası Politika (Politics Among Nations)” 
adlı eserinde: 

1- Coğrafya; 2- Doğal Kaynaklar - Besin, - Hammaddeler; 3- Endüstri 
kapasitesi; 4- Askeri Hazırlık - Teknoloji, - Liderlik, - Silahlı Kuvvetlerin 
Nitel ve Nicel Durumu; 5- Nüfus - Dağılım, - Eğilim; 6- Milli Karakter,     
- Varlığı (Biçimi ve Sürekliliği); 7- Milli Moral (Ahlak ve Manevi Kuvvet)    
- Zayıf Yönleri, - Hayati bir etken olarak toplumun ve hükümetin kalite-
si; 8- Diplomasinin Kalitesi; 9. Hükümetin Kalitesi - Kaynaklar ve politi-
ka arasında denge problemi, - Halkın desteği problemi, - Hükümet ve dış 
siyaset.18 

Tüm bu sınıflandırmalar ışığında genel olarak kullanılan milli güç un-
surlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
                                                           
18 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 36-37. 
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1. Siyasi Güç; 2. Askeri Güç; 3. Ekonomik Güç; 4. Nüfus Güç; 5. Coğ-
rafi Güç; 6. Bilimsel ve Teknolojik Güç; 7. Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç.19 

Milli güç kapsamı içinde, ayrı bir unsur niteliğini tam olarak taşıma-
makla beraber, sahip olunduğu takdirde, işleviyle ilgili olarak milli güç 
unsurlarının tümünü ve çoğunu etkileyen ve ondan etkilenen bazı güçler 
vardır. “Hava ve Uzay Gücü” buna bir örnektir. 

4. Güç Bileşenleri 

4.1. Siyasi Güç Unsuru 

Siyasi güç, bir devletin kendi milli menfaatleri doğrultusunda, diğer 
bir devlet (veya devletler) grubu üzerinde sağlayabileceği siyasi etkinlik 
olup iç politik güç ile müzakere gücü de diyebileceğimiz dış politik güce 
dayanır. Siyasi güç diğer bir deyişle politik etkinlik, hedefine ve kullanıcı-
sına bağlı olarak, zaman ve mekân içerisinde hızla değişen bir değerdir.  

Devletin teşkilatlanma yeteneği ve anayasal yapısı, siyasi gücün art-
masında veya azalmasında olumlu veya olumsuz rol oynar. Milli strateji-
ler, devletin siyasi teşekküllerince siyaset alanında kabul ettirilmedikçe, 
milli menfaatlere ve milli hedeflere ulaşılamaz. Siyasi güç güçlü bir asker 
güç ile mükemmelliği yakalar. 

Bir ülkenin siyasal gücü, iç politikanın ulus ve ülkenin bünyesine, 
özelliklerine ve çağın isteklerine uygunluk ve etkinliği, dış politik (diplo-
matik) ilişkilerini, üyesi bulunduğu uluslararası anlaşma, ittifak ve ku-
ruluşları ve bunların içindeki mevkii ve saygınlığını diplomatik alandaki 
hareket serbestîsini ve bunlara benzer hususları kapsamaktadır.20 

Siyasi gücü “İç Siyasi Güç ve Dış Siyasi Güç” olarak iki bölüm halinde 
incelemek mümkündür. 

4.1.1. İç Siyasi Güç 

İç siyasi güç bir bakıma devletin yapısal gücü demektir. Devletin bü-
tün organ ve mekanizmaları, genelde, bu yapıya göre biçimlenir ve çalı-
şırlar. Devlet işleri ile ilgili kararların nasıl alınacağı, yasalarla bellidir, 
ancak bu kararların alınmasındaki isabet ve uygulanmalarındaki etkin-
lik dereceleri bu gücün yeterliliğine bağlıdır. İç siyasi güç ile ilgili en 
önemli etkenler, “Anayasa ve Yasalar ve Siyasi İktidar”dır. 

Anayasa ve Yasalar 

Devletin biçimi yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin durumu ve 
dengeleri (kuvvetler ayrımı, kuvvetler birliği veya bunların karma biçim-
leri) siyasi iktidarın oluşum ve değişim yöntemleri, devletin ve milletin 
bir psiko-sosyal varlık olarak yaşaması ile ilgili tüm temel esaslar, uygu-
                                                           
19 “Milli Güç” maddesi, http://tr.wikipedia.org. 
20 Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenine Entegrasyonu Açısından Milli Güç Unsurlarının Değerlen-
dirilmesi, Milli Güvenlik Akademisi, Ankara, 2004, yayın no: 13, s. 157. 
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lanma biçimleri ve bunların dışına çıkanlara karşı uygulanacak müeyyi-
deler kanunlarla belirlenir. 

Anayasa ve yasalar; milletin karakterine, genel düzeyine uygun, çağ-
daş toplumun isteklerini karşılayabilen, akılcı ve gerçekçi nitelikler taşı-
dıkları ve tatbik edildikleri ölçüde devletin temeli sağlamdır. 

Siyasi İktidar 

Bir devletin iç barışı iç politik gücün etkinlik ve yeterliliği ile sağlanır 
ve bunun birinci derecedeki uygulayıcı ve sorumlusu siyasi iktidardır. 
Siyasi iktidar bu görevini yapabilmek için her şeyden önce milleti bu var-
oluş nedeni etrafında toplamak mecburiyetindedir. Bu da milletin var-
oluş nedeni dışına çıkmak isteyen güçlerle yasal çerçevede mücadele 
ederek onları etkisiz kılmak, yasaları tarafsız ve tavizsiz biçimde uygula-
mak, bölücü değil birleştirici olmak, iç dengeleri kurmak bu maksatla; 
beşeri ve siyasi bireyler arasındaki siyasi, etnik ve gelişim mesafelerini 
yasal insani, gerçekçi, yapıcı ve ikna edici uygulamalarla azaltıp ortadan 
kaldırmak, milli kaynaktan milletin tümünün yararlanacağı biçimde de-
ğerlendirmek ve devletin bütün temel kurumlarını bir denge içinde geliş-
tirip güçlendirmek suretiyle mümkün olabilir. 

4.1.2. Dış Siyasi Güç 

Bir milletin milli hedeflere erişmesi ve milli menfaatin sağlanması için 
devletin mevcut güçlerini yurt dışında kullanmasıdır. Dış siyasi gücün 
uygulama yöntemi “diplomasidir”. 

Diplomasi 

Bir devletin milli hedeflere erişip milli menfaat sağlamak ve başka 
devletlerin kendisiyle ilgili hedeflerini gerçekleştirip onun üzerinden çı-
kar sağlamasını önlemek amacıyla, uluslararası ortamda müzakereler 
yoluyla iradesini kabul ettirme sanatıdır. Diplomatik etkinlikler barışta 
ve savaşta devam eder. Diplomasi alanında faaliyet gösteren birimlerin-
den biri Dışişleri Bakanlığı’nın yurt içindeki merkez teşkilatı ve yurt dı-
şındaki diplomatik misyonlar ile bazı dış temaslar için geçici olarak gö-
revlendirilenlerdir. 

Diplomasinin etkinliği tümüyle milli gücün etkinliğine dayanır. Dış si-
yasi güç, milli gücün tüm diğer unsurlarından destek aldığı gibi, uygula-
malarının amacı, onların hepsini desteklemektir. Nasıl ki iç siyasi gücün 
en önemli görevi iç barışı sağlamaksa, dış siyasi gücün de başlıca amacı 
dış barışı tesis edip sürdürmektir. 

Liderlik Faktörü 

Dış siyasi gücün kullanılmasında bu gücü kullanan liderlerin önemi 
büyüktür. Nasıl harpte güçlü bir komutan, küçük kuvvetlerle, kendin-
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den üstün görünen kuvvetleri yenmeyi başarabiliyorsa güçlü diplomatlar 
ve diplomasiler de, dayandığı milli gücün gerektiğinden daha büyük so-
nuçları elde edebilir. Bunun en güzel örneği olarak silahları elinden alın-
mış, yurt toprakları işgal edilmiş, bir lokmada yutulacak gibi görünen 
vatanımızı, gücünü büyük Türk milletinden alıp, bu güçleri topyekûn se-
ferber ederek bağımsız bir Türk devleti kuran Atatürk’tür. 

Devletlerarası Organizasyonlar 

Dış siyasi güç ve diplomasi uygulamalarında devletlerarası organizas-
yonların önemli bir yeri vardır. Bu organizasyonlar amaçları ve temel ko-
nuları ne olursa olsun birer siyasi varlıktır. Üyeler bir varoluş nedeni et-
rafında birleşmişlerdir. NATO, Arap Birliği, İslam Konferansı, Avrupa 
Konseyi gibi. 

Devletler çoğunlukla, birden fazla devletlerarası organizasyona üye-
dirler, özellikle devlet güçlenip, ilişki ve menfaatleri bölgesel çevreden de-
niz aşırı ve küresel düzeylere eriştiğinde, bunlar da çoğalır ve çeşitlenir 
özellikle süper güçlerin durumu böyledir ve onlara dünya çapında deni-
lebilecek birimde sorumluluk verilir.21 Zaten dünya çapında süper güç 
olmak için tek şans olarak hâkimiyet kurmak değil işbirliğine girilen ül-
kelere liderlik etmek olarak görülür.22 

4.1. Askeri Güç Unsuru 

Askeri güç bir milletin ve devletin “Harp Gücü”dür, milli gücün tüm 
unsurlarından yararlanır ve etkinliği bakımından onlara bağımlıdır. Si-
lahlı kuvvetler ise bu harp gücünün “Muharebe Unsuru”nu oluşturur. 
Çünkü çağdaş harp “Topyekûn Harp”tir ve bir milletin maddi ve manevi 
tüm güçlerini harbin akışı içinde kullanması şeklinde tanımlanır. Ordu-
lar, donanmalar hava kuvvetleri bu topyekûn gücün hareket alanların-
daki fiili uygulama alanlarıdır.23 Askeri gücün seviyesi, milli hedeflere ve 
milli siyasete uygun olmalıdır. Askeri güç, ülkenin silahlı kuvvetleri, bu 
kuvvetleri destekleyen unsurları ve seferberlik ilanı suretiyle askeri alan-
da harekete geçirilen potansiyeli ve milletlerin mücadele azmini kapsa-
maktadır.24 

Atatürk, askeri gücün yalnızca öncelikli değil, hayati derecede önemli 
bir alan olduğunu; “Ben ordumuzun varlığını ve kuvvetini, paramızla 
uyumlu olarak bulundurmak teorisini kabul edenlerden değilim. Paramız 
vardır, ordu yaparız, paramız bitti, ordu dağılsın, benim için böyle bir me-
                                                           
21 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 40-48. 
22 Nurullah Aydın, “ABD ile Rusya’nın Yeni Güç Politikaları ve Türkiye”, 2023, 15 Temmuz 
2007, Sayı: 75, s. 42. 
23 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 49. 
24 Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenine Entegrasyonu Açısından Milli Güç Unsurlarının Değerlen-
dirilmesi, Milli Güvenlik Akademisi, Ankara, 2004, yayın no: 13, s. 166. 
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sele yoktur. Efendiler, para vardır veya yoktur, ister olsun ister olmasın 
ordu vardır ve olacaktır” sözleri ile ifade etmiştir.25 

Bir milletin askeri gücü harp gücü ve muharebe kuvveti için ekono-
misi ve kaynakları, bilim ve teknolojiyi en verimli bir şekilde kullanabil-
mesi büyük önem arz eder. Günümüzün harbi bir “hareket harbi”dir. Bu 
sebeple ulaştırma ve haberleşme imkânları bu harp gücünü en etkili bir 
şekilde kullanmak için vazgeçilmez unsurlardır. 

Her ülke, kendi devleti ve milletin yasal nizamı, bölünmez bütünlüğü-
nün her çeşit iç ve dış, potansiyel ve fiziki, dolaylı ve dolaysız tehdit ve 
tehlikelere karşı koruması için, kendi şartlarına özgü “Milli Güvenlik Ku-
rulu” sistemini oluşturmuştur. Milli güvenlik, milli güç faktörlerini etki-
leyen etki alanlarına yöneldiği için, devlet teşkilatının ve konularının tü-
münde hâkim unsur olmuştur. Bunun sonucu olarak milli güvenlik kav-
ramı, bir devletin ve milletin var oluşu ile eşdeğer anlam kazanmıştır. 
Askeri güç unsurları ve diğer unsurlar arasında bir denge ve işbirliği 
sağlanmak zorunluluğu doğmuş ve devlet yönetiminde vazgeçilmez bir 
yere sahip olmuştur. Her devlet şartlar ne olursa olsun milli güvenliğini 
sağlamak ve var olma mücadelesini yapabilecek çareler bulmak zorun-
dadır.26 Askeri gücün etkili olabilmesi için savaşta ve barışta daima sa-
vunma ve taarruz stratejileri geliştirilmelidir.27 

Askeri güç unsuru içerisinde harp sanatı ve liderlik faktörü çok önem-
lidir. Hans J. Morgenthau liderliğin önemini “teknolojik buluşlardan zama-
nında yararlanılması hususu bir yana bırakılırsa askeri liderlik her zaman 
için milli güç üzerinde kesin bir etki oluşturmaktadır” şeklinde vurgular. Bir 
devletin askeri gücünün etkinliği için diğer bir etken toplumla silahlı kuv-
vetlerin özdeşleşmesidir. Çünkü askerin sadece savaşta değil, iç barışın 
sağlanması konusunda da caydırıcılığı sağlayıcı sorumlulukları vardır. 

Bir devlet ortak tehdide karşı başka devletlerle ittifak içine girebilir. 
Ancak bu ittifak içinde güçlü, ağırlıklı ve vazgeçilmez bir düzeyde bu-
lunmak zorunluluğu vardır.28 Türkiye’nin askeri gücü, bütün NATO ül-
keleri içinde ABD’den sonra ikinci sırada gelmektedir. Modern silah sis-
temlerine ve yüksek eğitim düzeyine sahip Türk ordusu kısa sürede yurt 
dışında bir barış operasyonunda görevlendirilebilecek düzeydedir. Türki-
ye, ordusunun caydırıcı gücünün de katkısıyla, bölgede güç merkezi ko-
numundadır.29 
                                                           
25 Hikmet Özdemir, “Milli Güç, Askeri Güç ve Politik Güç Üzerine Bazı Gözlemler”, Stratejik 
Araştırmalar, Şubat 2003, sayı: 1, s. 14; Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 49. 
26 Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenine Entegrasyonu Açısından Milli Güç Unsurlarının Değer-
lendirilmesi, Milli Güvenlik Akademisi, Ankara, 2004, yayın no: 13, s. 168. 
27 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 54. 
28 Mehmet Atay, “Jeopolitik Teorisinde Güç Kaynakları ve Güç Merkezleri Tanımı”, Jeopoli-
tik Bilimsel Araştırma Dergisi, 2002, yıl 1, sayı 1, s. 38. 
29 Milli Güç Unsurları ve Milli Güvenlik Siyasetinin Oluşumu, http://www.cagdastoplum.org. 
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4.3. Ekonomik Güç Unsurları 

Milli gücün tüm unsurlarının gelişip güçlenmeleri için gereken maddi 
ve parasal ihtiyaçları ekonomik güç tarafından karşılanır. Dış siyasi gü-
cün diplomatik uygulamalarında da ekonomik güç itibarın derecesi 
önemli bir etken olarak ortaya çıkar. 

4.3.1. Doğal Kaynaklar 

Doğal kaynaklar ekonomik güç alanında büyük etkendir. Her ülkenin 
doğal kaynaklarının durumu, çeşitleri, verimlilikleri ve rezervleri birbi-
rinden farklıdır. Bu alanda müşterek husus, hiçbir devletin doğal kay-
naklarının kendilerinin ihtiyacı olan çeşitler bakımından yeterli olmadı-
ğıdır. Doğal kaynaklar ve ekonomik güç arasında çelişkili bir durum söz 
konusudur. Öz kaynakları bakımından zayıf olan bazı devletler çok üs-
tün düzeyde ekonomik güç geliştirirken, çok zengin doğal kaynaklara sa-
hip bazı devletler de ekonomik güç oluşturamamaktadır. Örneğin doğal 
kaynaklarının yetersiz olmasına rağmen güç oluşturan Japonya ve doğal 
kaynakları çoğunlukla zengin olan Afrika devletlerinin ekonomik gelişim-
leri yetersizdir ve güç unsuru olarak karşımıza çıkmaz.30 

4.3.2. Enerji Maddeleri ve Enerji Kaynakları 

Ekonomik gücün zorunlu ve hayati bir etkenidir. Günümüzün başlıca 
enerji kaynaklarını petrol, kömür, doğal gaz teşkil etmektedir. Bir yan-
dan makineleşme ve sanayileşme, diğer yandan dünya nüfusunun geo-
metrik bir hızla artışı, modern yaşamın ve ekonominin gerektirdiği bü-
yük ulaşım kapasitesi, enerji maddelerine olan ihtiyacı büyük oranda 
arttırmıştır. Günümüzde enerji kaynaklarını elde etmeye yönelik politi-
kalar gücün muhafazası için vazgeçilmezdir. Enerji kaynakları konusun-
da dikkati çeken diğer bir konu enerji kaynaklarının belli ülkelerde ol-
masıdır ki güç unsuru olarak bu ülkeler üzerindeki güç mücadeleleri de-
vam etmektedir ve edecektir.31 Sanayileşmiş ülkeler ABD, Avrupa, Ja-
ponya yeraltı kaynaklarının yetersizliği ve önemli bir kısmında da dışa 
bağımlı olmasına karşın dünya maden üretiminin de % 60’lara varan 
kısmını tüketmektedir.32 

Enerji günümüzde o kadar önemli bir güç unsurudur ki, Doğan’a gö-
re “zira bugün Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adı altında oynanmak iste-
nen oyunun nihai hedefi; İsrail’in tüm bölgeye hâkim olmak istemesine 
dayanmaktadır”.33 Enerji, Irak Savaşı’nın en temel unsurudur. 
                                                           
30 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 60. 
31 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 61. 
32 M. Mustafa Çınkı, Ulusların Gücü ve Yurdumuzun Tükeniş Ya da Tüketilişi, http://www.metalurji.org.tr 
33 Süleyman Doğan, “Küresel Güçlerin Projesi: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)”, Türk Dünya-
sı Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 245, Mayıs 2007, s. 48-51. 
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4.3.3. İnsan Gücü, İstihdam ve Sosyo-Ekonomi Unsuru 

Bir ülkenin ekonomisi ile ilgili en önemli potansiyel güç kaynağı insan 
gücüdür. İnsan gücü ise bu potansiyelden aktif duruma geçip, milli eko-
nomik sistem ve bunun hedeflerine göre düzenlenen çalışma alanlarında 
organize olan verimli ve üretici olan insanların sayısını ifade eder. 

Genelde ve her bir çalışma alanı için, gerçek ihtiyacın altında veya 
üstünde veya alanlara göre dengesiz biçimde eleman yetişmesi, eleman 
yokluğu, kişilerin ihtisasları dışında işlerde çalışmaları veya bilgi ve ma-
haretlerinin yeterli olmaması nedeniyle ekonomik güç ve verimlilik düşe-
ceği gibi, okumuş ya da okumamış işsizler ordusu oluşacak ve sosyo-
ekonomik dengesizlikler baş gösterecektir. Bu insan gücünü en etkili ve 
verimli kullanmanın çaresi, herkese iş ve hizmet imkânı sağlayacak ger-
çek istihdam alanları ve bunlarla ilgili tesis ve organizasyonların oluştu-
rulmasıdır.34 

4.3.4. Endüstrileşme Unsuru 

Endüstri yönünden ileri devletler, doğal kaynakları bol fakat endüst-
rileri yetersiz olan ülkelere oranla daha güçlü ve zengindir. Doğal kay-
naklar bakımından zengin olan ülkeler, yalnız hammadde çıkarıp yarı 
mamul hale getirip dışarıya satsa bile ekonomileri gelişmez, çünkü bu 
yolla sadece mali güçleri yükselir ve bu para da çoğunlukla ve fazlasıyla 
hammaddelerin ihraç edildiği ülkelerin ürettikleri endüstri ürünlerine 
ödenir. Kaynakların ekonomik güce ve milli güce dönüştürülmesi ancak 
devlette ve millette “Milli Endüstri Bilinci”nin oluşturulması ile gerçekleşir.35 

4.3.5. Uluslararası Ekonomik İlişkiler 

Her devlet varlığını sürdürmek, güçlendirmek ve millete refah sağla-
mak amacıyla dışarıya mal satmak ve dışarıdan mal almak mecburiye-
tindedir. Mali gücünü arttırmak için dış satımı lehine çevirerek, böylece 
milli geliri artırmaya çalışmak zorundadır. Bu nedenle ekonomik uygula-
malar, devletlerin yönetim rejimi ve ekonomik sistemlerine göre değişen 
biçim ve oranlarda siyasi kararlara bağlı kalmaktadır. Devletlerarası ikili 
veya çok taraflı anlaşmalarla kimin kime ne satacağı ne alacağı, ödeme 
koşulları gibi hususlar belirlenir. Bu çoklu anlaşmaların milli hedeflere 
hangi ölçüde hizmet ettiği çok önemlidir. 

4.3.6. Çok Uluslu Şirketler 

Devletlerarası karşılıklı temaslarda ekonomik olanları, siyasi, askeri 
ve diğer alanların toplamından daha fazladır. Çağın önemli bir oluşumu 
da çok uluslu şirketlerdir.36 Çok uluslu şirket en az iki ülkede üretim ve 
                                                           
34 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 62. 
35 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 64.  
36 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 66. 
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hizmet sunan şirket anlamındadır. Bazı büyük çok uluslu şirketin büt-
çeleri pek çok küçük ülkeyi geçmektedir. Dünyanın en büyük 100 eko-
nomisinden 51’i çok uluslu şirketlerdir. Uluslararası ilişkilerde, ekono-
mik güçleri, geniş finansal kaynakları ve lobi çalışmaları sayesinde güçlü 
bir etkileri bulunmaktadır. Çok uluslu şirketler, küreselleşme sürecinde 
çok önemli bir rol oynamışlardır. Ellerindeki geniş yatırım kapasiteleri 
sebebiyle devletler çok uluslu şirketleri kendi ülkelerine çekebilmek için 
düşük vergiler, rahat çevre ve iş yasaları uygulamaya başlamışlar ve bir 
süre sonra da bu bir yarışa dönüşmüştür. Doğrudan yabancı yatırımın 
birincil kaynağı oldukları için özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 
devletlerin ekonomileri ve sosyal politikaları üzerindeki etkileri devam et-
mektedir.37 

Hemen her yerde, devletlerin umut ve iddiaları azalırken, bu şirket 
imparatorlukları ortak mekânları işgal etmektedir. Dünya ticaretinin 
yaklaşık olarak % 80’ini ellerinde bulundurdukları düşünüldüğünde az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bu şirketlerin pazarı haline gelmiş-
tir.38 Diğer yandan ne kadar da çok uluslu denirse densin gelirleri bazı 
ulusların ekonomisine katkı sağladığı görülmektedir. 

4.3.7. Para ve Para Sistemi 

Bir devletin parasının kendi ülkesinde değer kaybetmesi yalnız mali 
değil sosyal aşınmaları da beraberinde getirir. Bu durum, gerekli önlem 
alınmazsa politik çalkantılara yol açar. Bir devletin parasının uluslarara-
sı kabul edilirlik ve yabancı paralarla her yerde resmen değişebilirlik ka-
biliyetine sahip olması onun sadece ekonomik açıdan değil siyasi açıdan 
da güçlü olmasını sağlar. 

Özellikle paraları uluslararası değerde olan ülke ve birliklerin para 
politikaları ile diğer ülkelerin ekonomilerini istedikleri yönde yönlendir-
me yeteneğine sahip olmaları, paranın ve para politikasının ekonomik 
güç ve milli güç için ne kadar önemli olduğu görülür.39 

4.3.8. Ulaştırma 

Milli gücün ekonomik unsurunu geliştirmek isteyen bir devlet ürettiği 
malları diğer bölgelere eriştiremezse, yerel halkın kullanması dışında 
hiçbir ekonomik değer taşımaz. Bu malların diğer alıcılara ulaşmasında 
kara, deniz, hava, demir yol ağlarının coğrafi konumu ve güvenliği ön 
plana çıkıyor. Dünya devletlerinin siyasal yapılarındaki değişiklikler, ye-
ni hammaddelerin bulunuşu, ulusların ve uluslararası örgütlerin ortak 
çıkarları ve güçleri oranında değişebilen bu yol ağlarını kendi lehinde 
kullanmayı başarabilen ülkeler milli gücüne katkı sağlar. 
                                                           
37 “Çok Uluslu Şirket” maddesi, http://tr.wikipedia.org 
38 Dilara Sülün, Uluslar Ötesi İşletmeler, http://www.izto.org.tr, Nisan 2005. 
39 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 68. 
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4.3.9. Bilgi Akışı 

Haberleşme, haberlerin ve bilgilerin çeşitli yazılı, işitilir ve görünür bi-
çimde ulaştırılmasını kapsar. Günümüzde bilgiler, haberler, sinyaller ta-
rihin hiçbir döneminde görülmemiş bir hızla tüm dünyaya yayılıyor. 
Medya, bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ulaştırılması 
noktasında önemli bir görev üstleniyor. Bilgi kaynağı olabilme ve bilgi 
akışını kontrol edebilme ekonomik kazanımların ilk şartı olarak görülü-
yor. Bu yüzden medyayı kontrol edebilme gücü dünyanın ekonomisini 
kontrol edebilme gücüyle eş tutuluyor. 

Medya yöneticileri, editörler ve etkin köşe yazarlarını da içine alan 
medya elitleri de, toplumsal yapı içinde en önemli güç odaklarından biri 
haline gelmiştir. Medya ulaştığı bu gücüyle, bireylerin tutum ve davra-
nışlarını etkileyebilmenin, etkilemekle de kalmayıp bunları değiştirebil-
menin en etkin yöntem ve araçlarına sahiptir.40 

Küreselleşen dünyada dış pazarların elde edilmesinde, tüketiciler 
hakkında bilgi sahibi olmada, istatistiklere ulaşmada ve bu gibi ihtiyaç-
larda hızlı ve güvenilir bilgi ağı kurabilmek gerekir. Tüketim alışkanlıkla-
rı bilinmeden ve gelir durumları incelenmeden dış pazarlara girmek risk 
taşır. Uluslararası ekonomik ilişkilerde bilgi akışında uygulanan yöntem 
işletmeyi ve pazarlanacak malların pazarlanacağı ülkenin ekonomik, 
sosyal, politik, kültürel ve hukuki koşullarına uydurarak kabul edilmesi-
ni sağlamaktır. 

4.3.10. Ekonomik Gelişim 

Gelişmiş olanların gelişmemiş olanlardan başlıca farkı, ürettikleri 
maddelerin, kişi başına düşen kendi ihtiyaçlarının çok üzerinde olması 
ve bu fazlalığı dış pazarlara satarak, kazançlarını yeni yatırımlara tahsis 
edebilmesidir. Bu husus sürdürebildiği takdirde o devlet her yeni yıla bir 
evvelkinden daha zengin olarak girer. Bu kazanç milli savunma, şehirle-
rin imarı, eğitimin kaliteli hale getirilmesi, refah düzeyini arttırma ve 
benzerleri gibi üretimle direkt ilişki olmayan alanlara da sarf edilecektir. 
Devletin görevi fiziki yönden üretken olanlarla, olmayanlara yapılan har-
camalar arasında makul bir denge kurmaktır. Bu da içinde bulunan ko-
şulların izlenmesini gerekli kıldığı ekonomik politikalara ve devletin yö-
netim şekli ile rejimin özelliklerine bağlı bir husustur.41 

4.3.11. Ekonomik Emperyalizm 

Hammadde kaynaklarının ve pazarların askeri güç yerine ekonomik 
güç kullanılarak elde edilmesi ekonomik emperyalizmdir. Ekonomik em-
peryalizmin yaklaşımı önce devlet yöneticilerini, kamu ve özel sektörlerin 
                                                           
40 http://www.izto.org.tr 
41 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 71-75. 
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üst düzey elemanlarını sonra “millet”i hedef alır. Ekonomik emperyalizm 
devletin üst düzey elemanlarını ele geçirip kendi çıkarlarına uygun imti-
yazlar ve kolaylıklar, elde ettikten sonra, millet üzerinde de tüketim alış-
kanlıklarını değiştirerek kendileri için pazar oluşturmaktır. Eğer bir ül-
kede birden fazla devlet tarafından ekonomik emperyalizm uygulanıyor-
sa, amaç sadece o ülkenin ekonomisi değil o ülkenin yıpratıp çökertilme-
sidir.42 

4.4. Demografik Güç Unsuru 

Demografi bir ülkede yaşayan insan topluluğunun nitelik ve nicelik 
bakımlardan bir tür analizi olarak da belirtilebilir. Demografik inceleme-
de nüfusun statik değerleri yanında dinamikleri de ele alınır. Nüfusun 
çokluğu, gelişim düzeyi de ele alındığı ve eşdeğer olduğu zaman güçlü-
lükten bahsedilir. 18. yy. sonları ile 19. yy.ın başlarında Fransa’nın nü-
fusu diğer Avrupa devletlerinden fazla idi ve 24 milyondu. Fransa’nın za-
ferlerini bölüğe karşı tabur çıkararak kazandığı bir gerçektir. Nüfusun 
potansiyel güç olduğu bir gerçek olmasına karşın planlı ve programlı 
kullanıldıkça ve gelişim buna paralel sağlandıkça gerçek bir güç unsuru-
na dönüşür. 

4.4.1. Sayısal Değişim 

Nüfustaki sayısal değişim hızı bazı etkenlere bağlıdır. Bunların başlı-
caları: Refah ve gelişim düzeyi, sağlık koşulları ve buna bağlı olarak ço-
cuk ölümlerinin azaltılması, doğum-ölüm oranları ve ortalama ömür, ev-
lenmenin yaygınlık ve ortalama evlenme yaşı bakımından durumu, ik-
lim, çevre koşulları, ülkenin deniz düzeyinden yüksekliği, dinler, gele-
nekler, aile yapıları, harplerdir. Örneğin bu etkenlerden din faktörü ele 
alınırsa nüfusun sayısal durumuna önemli etkisi vardır. Örneğin Hıristi-
yan ülkelerde Katolik mezhebine bağlı olan bölgelerinin nüfusu artmakta 
iken Protestanların yaşadıkları bölgede nüfus azalmaktadır. 

4.4.2. Nüfus Yoğunluğu ve Dağılım 

Nüfusun yüz ölçüme bölünmesi ile elde edilen nüfus yoğunluğu daha 
çok şehirlerde, özellikle deniz, göl ve akarsuların yanında verimli ve ılı-
man vadi ve ovalarda, çevreye egemen yaylalarda artış gösterir. Bunların 
dışındaki yerleşim yerlerinde nüfusun yoğun olması bu bölgelerde üre-
tim azlığından ve üretilen mallarının pazarlanamamasından bölgenin fa-
kir düşmesiyle sonuçlanır. 

Bir ülkede nüfus fazlalığı her şeyden önce bu toplumun işsiz kalması-
na, sosyal sorunlara, ekonomik zayıflığa, gerilemeye, en azından yeterli 
hızda gelişmeye engel teşkil eder. Eksik nüfus ise ülkenin kaynaklarının 
                                                           
42 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 75. 
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değerlendirilmesi, endüstrinin işletilmesi ve diğer hizmetlerin görülmesi 
için gereken insan gücünü sağlamaya yetmemesi anlamını taşır. Diğer 
dezavantaj ise eksik nüfuslu olan ülkelerin komşu ülkeleri tarafından 
aşırı nüfusları için “hayat alanı” yönünde görülmesidir. 

Demografik güç içinde nüfusun kadın erkek oranı, çocuklar ve genç-
ler, üretime katkıda bulunan yetişkinler ve sadece tüketen yaşlıların sa-
yısı da önemli bir faktördür. Üreten nüfusun yeterli olması bir ülkenin 
ekonomisine bir kaynaktır ve milli gücü olumlu etkiler. Etnik olarak bir-
den fazla çeşitliliğe sahip ülkeler, eşit olarak gelişimi sağlayabildiği ölçü-
de güçlüdür. Aksi takdirde bu etnik farklılık bu ülke için daima bir teh-
dit unsurudur. 

Yazgan’a göre işgücünün nüfusa oranı analizleri bize çalışabilir aktif 
nüfusu vermektedir. Aktif nüfus 16-65 yaş arası olup ülkenin ekonomi-
sini olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür.43 

Bir milletin genel demografik özellikleri o milletin milli gücünü 
önemli ölçüde etkiler. Örneğin korkaklıkla suçlanan Yahudiler yıllarca 
ticaretle uğraşmışlar, İsrail devleti kurulduktan sonra savaşçı bir top-
lum olabilmişlerdir. Türk milletinin yanlış yönetimle zayıflatıldığı hatta 
öldü kabul edildiği bir zamanda Atatürk’ün önderliğinde yokluklar için-
de milli karakterini ortaya çıkardığı, gerçek kimliğine döndüğü aşikâr-
dır. 

Diğer taraftan, sayıları dünyada 4 milyona ulaşan ve bunun yaklaşık 
3.5 milyonu Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye’nin milli 
menfaatleri için harekete geçirilebilecek bir potansiyel oluşturmaktadır.44 
Sonuç olarak bir milletin milli gücü bakımından nüfus özelliklerinin yeri 
büyüktür. 

4.4.3. Nüfus Yapısının Kalitesi 

Çağımızda nüfusun sayısından çok onun kalitesi önemlidir. Nüfus 
yapısının kalitesini o nüfusun sağlık, eğitim ve çağdaş değerlere sahip 
olma ölçüleri belirler. Eğer bir ülke insanlarına kaliteli sağlık, eğitim im-
kânları sunabiliyorsa o ülkenin nüfusunun kaliteli olabileceği söylenebi-
lir. Bu da o ülkenin ekonomik gücüne ve bu ekonomik gücünü kaliteli 
nüfus oluşturma işi için kullanabilme becerisine bağlıdır. Örneğin, Çin 
çok nüfusa sahip ancak kaliteli bir nüfusa sahip değildir. 

Niteliksiz nüfus çağımız dünyasında toplumu geriletici bir faktör ola-
rak belirmektedir. Kaliteli nüfus yoğun bir planlı eğitim ve insan yetiştir-
me faaliyetleri ile gerçekleştirilebilir. Böyle bir proje ise, eğitim alanına 
ciddi bir uğraş ve yatırımı gerektirir. 
                                                           
43 Prof. Dr. Turan Yazgan, “Güneydoğu Anadolu’nun İşgücü Durumu ve Gelişme Hedefleri”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 5, Nisan 1980, s. 92-122. 
44 Milli Güç Unsurları ve Milli Güvenlik Siyasetinin Oluşumu, http://www.cagdastoplum.org  
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4.5. Coğrafi Güç Unsuru 

Bir devletin coğrafyasına ait canlı ve cansız, doğal-yapay, gerçek göre-
li tüm değerleri onun milli gücünün coğrafi unsurunu oluşturur. Coğrafi 
güç, diğer milli güç unsurlarına kaynak ve ortam sağlar, olumlu veya 
olumsuz etki eder. Bilinen fakat işletilmeyen bir maden o ülke için bir 
coğrafi güçtür. Ancak işletildikten sonra ekonomik güce dönüşür. Askeri 
bakımdan önemli bir mevkie sahip bulunan bir ülke bu alanlara askeri bir-
likler istihdam ederse ve bu amaçla kullanırsa askeri gücünü güçlü kılar. 

Bir ülkenin hangi enlem ve boylam arasında olduğu, iklimi ve ona 
bağlı fiziki şartları o ülkenin milli gücü bakımından büyük önem taşır. 
Coğrafi konumdan kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ise o 
ülkenin bilim ve teknolojiyi bu hedefte kullanmasına bağlıdır. 

Sıcak iklimler, insanların uyum sağlaması bakımından soğuk iklimle-
re oranla daha uygundur, ancak buralarda toplum ve uygarlık açısından 
gelişim için bazı özel şartlar olması gerekir. Örneğin, Mısır aynı kuşakta 
bulunan diğer ülkelere oranla tarih boyunca büyük uygarlıkların vatanı 
olmuştur ki bunun başlıca nedeni “su”dur. Bunun yanında sıcak iklimin 
insanı miskinleştirdiği de göz ardı edilemez. 

Bir ülkenin göreli coğrafi konumu ise, onun çevresindeki komşuları-
nı, ihtiyacı olan dış kaynakların, ürünlerini satacağı pazar ülkelerin, 
dost ve müttefiklerinin, dış tehditlerinin, uzaklık ve yakınlığı ile tanımla-
nır. Bu hususlar zaman içinde değişim gösterebilir. Örneğin, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni çevreleyen ülkeler arasında Rusya’nın rejim değişikliği 
Türkiye’nin gerçek coğrafi gücü değişmese de göreli coğrafi gücünde de-
ğişikler meydana getirmiştir. 

Bir ülkenin denize kıyısı olması, geçitleri kontrol altında tutması, ada veya 
yarımada oluşu, diğer milli güç unsurlarını olumlu ya da olumsuz etkiler. 

4.5.1. Ülkenin Büyüklüğü 

Bir ülkenin sahip olduğu arazinin büyük ya da küçük olması ilk ba-
kışta o ülkenin ele geçirilmesi açısından önemlidir. Küçük bir ülke kolay 
işgal edilebilir ancak büyük ülkelerin de yönetimi güçtür. Büyük ülkeler-
de kültürel ve etnik farlılıklar daha belirgindir. Örneğin, Çin Halk Cum-
huriyeti’nde çoğunluk Çin soyundan gelmesine rağmen, kuzey ve güney 
bölgelerinde lisan dâhil büyük farklılıklar vardır. 

Bir ülkenin coğrafi gücü doğal değerlerinin yanında hatta daha da 
önünde; yolları, köprüleri, limanları, iç suyolları, kanalları, havaalanları, 
şehir yapıları, sulama tesisleri ve benzerleri gibi bir kısmı coğrafi güç ile 
ekonomik güç arasında yer değiştirebilen yapay coğrafi unsurlarına ve 
bunların yeterlilik ve gelişim hızlarına göre değerlendirilmekte milli güçte 
bu değer yargısından aynı oranda etkilenmektedir.45 
                                                           
45 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 88-95. 
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Diğer taraftan, bir ülkenin coğrafi yapısı o ülkenin savunması ile doğ-
rudan ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı’nda, Sovyet Rusya’nın coğrafyasını 
Nazi Almanya’sına karşı bir silah olarak kullandığı hatırlandığında coğ-
rafyanın milli güç olarak önemi kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Bir 
başka güncel örnek; Irak’ın bulunduğu coğrafyanın iklimi ABD’nin Irak’a 
yaptığı askeri harekâtta harekâtı olumsuz olarak etkilemesi. 

Türkiye’nin stratejik konumu, Kuzey ile Güney, Doğu ile Batı arasın-
da geçiş noktası olması Türkiye’ye önemli avantajlar sağlamaktadır. Tür-
kiye, coğrafi konumu itibariyle Avrupa ile Asya ve Ortadoğu arasındaki 
ulaşım yolları üzerindedir. Bölgedeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin 
dünya pazarlarına taşınmasına imkân vermektedir. Ayrıca, bölge ülkele-
rinin dünya ile ticaretlerinin önemli bir bölümü Türk Boğazları üzerin-
den yapılmaktadır.46 

4.6. Bilimsel ve Teknolojik Güç Unsurları 

Yukarıda bahsedilen tüm milli güç unsurları bilim ve teknolojiden 
doğrudan ya da dolaylı etkilenmektedir. Bilim ve teknoloji alanında dışa 
bağımlı halde bulunan ülkeler her ne kadar kendi doğal kaynaklarına 
sahip olsa da hatta bir kısmını dışarı satıp para bakımından zengin olsa-
lar da sadece zengin olabilirler. Asla büyük ve güçlü devlet olamazlar. 
Suudi Arabistan buna en bariz örnektir. 

Bilim ve teknoloji alanında güçlü olmak için günün değil geleceğin 
erişebileceği düzeye erişmeyi hedef alan ülkeler kazanacaktır. Atatürk, 
Onuncu Yıl Nutku’nda; 

“Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviye-

sine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına 

sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üs-

tüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların 

gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumu-

na göre düşünülmelidir. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem 

yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalış-

kandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraber-

likle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürü-

mekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tut-

tuğu meşale, müspet ilimdir”47 

diyerek bilim ve teknolojinin önemini belirtmiştir. 
Teknolojideki üstünlük, yeri geldiğinde coğrafya ve nüfustan kaynak-

lanan olumsuzlukların giderilmesinde ayrıca önemli bir işleve sahiptir. 
İsrail’in, nüfus ve coğrafya bakımından sahip olduğu olumsuzlukların 
                                                           
46 Milli Güç Unsurları ve Milli Güvenlik Siyasetinin Oluşumu, http://www.cagdastoplum.org 
47 Onuncu Yıl Nutku, http://www.ataturk.net/ata/onyil.html 
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milli gücü üzerinde yarattığı negatif etkilerin üzerinden gelişmiş teknolo-
jisiyle geldiği düşünüldüğünde, genelde ekonomiyle ilgili görülen tekno-
lojik gücün, bir ülkenin yaşamındaki önemi daha da iyi anlaşılabilir. 
ABD’yi de bugün dünyada tek süper güç yapan üstün teknolojiyi askeri 
alanda başarı ile kullanmasıdır.48 

Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç 

Psiko-sosyal ve kültürel güç, “toplumu millet yapan birlik ve bütünlük 
duygusu ile bunları sağlayan milletin tarihi birikimi, eğitim ve kültür düze-
yi, gelenek, hukuk, dil, fikir vb. alanlardaki durumu ve bunlarla ilgili uy-
gulamaların milli güce etkilerini kapsar.” 

Bir ülkenin psiko-sosyal ve kültürel gücünün milli güce katkı sağla-
ması için; sivil toplum kuruluşlarının milli gücü artırmaya yönelik çalış-
ması, toplum fertlerinin, siyasal ve ideolojik görüşlerinde milli menfaatle-
ri ön planda tutmaları, toplumun sosyal yapı bütünlüğü ve etnik bütün-
lüğünün olması (kültürel değerlerde ortak düşünmek ve hissetmek) dev-
letin resmi dilinin etkin ve kurallara uygun olarak kullanılması, toplu-
mun eğitiminde etkili olan basın-yayının doğru, eksiksiz, tarafsız ve ob-
jektif yayın yaparak milli menfaatleri ön planda tutması, toplumun sos-
yal ve ahlaki inançlarında bir bütünlüğün sağlanması, toplum fertlerinin 
tarihi birikiminin, eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması, fertlerin 
birbirinden habersiz ortak menfaatlerini doğru değerlendirip, devleti teh-
dit edebilecek faaliyetlere karşı aynı anda tepki gösterebilmesi (milli ref-
leks), kültür savaşlarının en yoğun yaşandığı ortamda kültürel yapısını 
savunacak bilgi düzeyine ulaşmış olması gerekir.49 

Kültür emperyalizmi, bir milleti milleti yapan kültürel değerlerin diğer 
devlet ya da devletler tarafından zayıflatılması, siyasi ve ekonomik ba-
kımdan bağımlı hale getirilmesi olarak tanımlanır. Hedef ülkenin yemek 
alışkanlıkları, giyimi, müziği, aile yapısı, eğitimi, dili, edebiyatı hatta reji-
mi etkilenmek ister. Eğer hedef ülke buna direnemezse, kültürünü, tari-
hi birikimlerini, kişiliğini, karakter ve soyluluğunu yitirir. Eğer milletler 
en kahredici ordular tarafından dahi işgal edilmiş olsalar da kişiliklerini 
kaybetmedikleri sürece bağımsızlıklarını kazanabilirler. Türk milleti bu-
nun en büyük örneğidir. 

Milli gücü büyük ölçüde etkileyen psiko-sosyal ve kültürel güç için 
kamuoyu oluşumu çok önemlidir. Bu kamuoyunun oluş biçimi, milli gü-
cün hemen bütün unsurlarını etkiler. En uygun kamuoyu devletin var-
oluş nedenine göre oluşmasıdır. Bir devleti zayıflatmak isteyen dış güç 
veya güçler kamuoyunu o devletin varoluş nedeni dışında kendi ideoloji-
lerine göre oluşturabilirler. Buna meydan vermemek için o devletin eğiti-
                                                           
48 Milli Güç Unsurları ve Milli Güvenlik Siyasetinin Oluşumu, http://www.cagdastoplum.org 
49 Millî Güvenlik ve Millî Güvenlik Stratejisi, http://egitek.meb.gov.tr 
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me önem vermesi gerekir. Millete varoluş nedenini iyi anlatmış olması 
gerekir.50 

Türkiye, milli gücünün “milli birlik ve moral değerlere” verdiği önem 
derecesinin yüksek oluşu nedeniyle; PKK terör örgütünün amaçladığı 
ayrılıkçı ve bölücü eylemlerinin üstesinden gelebilmiştir. Yugoslavya Fe-
derasyonu ise; milli gücünün bu unsurundan nüfus özellikleri itibariyle 
yoksun bulunduğu için bir dağılma süreci yaşamıştır. 

4.8. Uzay ve Havacılık Gücü 

Dünya haritasına baktığımızda birtakım renkli devletler görülür, bir-
takım sınırlar ve bunların birbirleriyle dost düşman olduğu düşünülür. 
Ancak uzaya çıkıldığı zaman devletsel sınırların hiçbiri görünmeyecektir. 
Dünya sadece bir küre olarak görülecektir. Dünyaya böyle bakan, dünya 
sınırlarını tanımayan ve kendisini herhangi bir milliyete mensup hisset-
meyen büyük bir iktisadi güç vardır, bu küreselleşme denilen şeydir. 

Havacılık gücü, sadece havacılık çerçevesine ait bir unsur olarak ka-
bul etmek imkânsızdır. Bu gücün milletçe ve devletçe yapılması gereken 
çalışmaların maddi ve manevi toplam verimliliğidir. Hava gücünün dev-
letlerin dış politika stratejilerinde önemli belirleyici özelliğe sahiptir. Ata-
türk; hava gücünün ne denli önemli olduğunu, “İstikbal göklerdedir. 
Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamaz-
lar” ifadesi ile belirtmiştir. 

20’nci yüzyıl sonlarında hava savunması uzay kabiliyetleri ile birlikte 
ele alınmaya başlanmış böylece uzay, geleceğin harekât ortamı ve harbin 
dördüncü boyutu olarak nitelendirilmiştir. Uzay sistemlerinin, kullanan 
tarafa büyük bir caydırıcılık sağladığı, dünyanın herhangi bir bölgesine 
sınırsız erişim olanağı yarattığı ve kullanan tarafa önemli üstünlükler 
getirdiği iyi bilinmekte, bu nedenle de gelişmiş birçok ülkenin uzay im-
kan ve kabiliyetlerine sahip olmaya öncelik verdiği, ulusal programlarına 
ivme kazandırdıkları görülmektedir. Uzay gücü uydu vasıtasıyla kullanıl-
makta, bu uyduların günlük yaşama çok önemli katkıları bulunmakta 
ve bu kapsamda; hava/deniz trafiği yönetilmekte, enerji santralleri, tele-
vizyon, radyo, bilgisayar bağlantıları çalışmakta, bankacılık ve telefon 
hizmetleri verilmektedir. Bu yüzden uzay faaliyetlerinin yapılandırılması-
na ilişkin temel prensipler belirlenirken aynı zamanda ulusal uzay politi-
kasının da belirlenmesi gerekmektedir.51 

Türkiye uydu sahibi olan Avrupa’da 9, dünyada ise 15 ülkeden biri 
olma özelliğini taşıyor. Şu ana kadar dünya etrafında dolaşan 10 bine 
yakın küçük ve büyük uydu bulunuyor. Türkiye’nin uydu atmasından 
sonra bölgede bir tek Yunanistan uydu fırlattı. Birçok ülke de uydu şir-
                                                           
50 Mert Bayat, Milli Güç ve Devlet, s. 106-107. 
51 Hava ve Uzay Gücü, http://www.hvkk.tsk.mil.tr 
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ketlerinden yer kiralayarak bölge haberleşmelerini yapıyorlar. Şu an böl-
gede faaliyet gösteren Eutelsat, Intelsat ve Astra var. Uyduların yörünge-
lerine, Türkiye’nin de üyesi olduğu ve atmosferde bulunan 900 kadar 
kullanılabilir uydu yörüngesinin kontrolünü elinde bulunduran, Interna-
tional Telecommunication Union (ITU), karar veriyor. Eski pazarlama po-
litikasında uydu yapılıp pazar bulunuyordu. Şimdi ise uydu yapılmadan 
önce müşterileri ile antlaşmalar yapılıyor.52 

Görüldüğü gibi uzay pazarı da bazı güçlerin eline geçmiş bulunmak-
tadır. Uyduları etkisiz hale getirmeye yönelik anti-uzay çalışmaları mev-
cuttur. ABD askeri amaçla uzay kuvvetlerini Çin’in de buna karşılık yağ-
mur kuvvetlerini oluşturmuştur. Uydular üzerindeki bu uzaya egemen 
olma yarışı Rusya, ABD, Japonya, Avrupa, Çin ve Hindistan’ın da katılı-
mıyla bu güçler arasında devam etmektedir.53 Sonuç olarak; bilim ala-
nında diğerlerinin bir adım önünde olan ülke kendisini evrensel güç ola-
rak hissettirdiğini düşünecektir. 

Sonuç 

Bölgesinde ve dünyada egemen olan güçler daha konforlu yaşamak 
için güçlerini kullanarak hammadde ve daha çok toprak ele geçirmişler, 
sonuçta ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmanın rahatlığı ile top-
lumlarına kaliteli yaşamlar sağlamışlar, bu da zenginliği beraberinde ge-
tirmiştir. Uzun yıllar dünya güç arenasında yer alan bu güç odakları bi-
lim ve teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirmenin sonucu dünyayı uzay-
dan kontrol eder hale gelmişlerdir. 

Yeni dünya düzeninde devletlerin dinamikleri hızla değişmekte ve 
kendi milli güçlerini kontrol edebilmeleri daha da güçleşmektedir. Aynı 
anda tüm dünyaya ulaşabilen bilgi kontrolü, bilgi akışı ile milli güçler 
dış etkilere açık hale gelmiştir. Yeryüzü ise terör, işsizlik, açlık, iç çatış-
malar, bilgi terörü, ekonomik dengesizlikler, etnik huzursuzluklar, siyasi 
istikrarsızlıklar, dinsel tehditlerle doludur. Özellikle günümüzde ayakta 
kalmak, gücü devam ettirmek ve diğer güçlere yenilmemek için milli güç-
lerin yönetimi çok daha önem kazanmıştır. 

Milli güç unsurlarını yönetmek için siyasi güç kullanıcılarının önce-
likli ele alınması gerekir. Bu yönetim, sorumluluklarının bilincinde her 
zamankinden daha eğitimli, daha uyanık, bilimin önderliğinde, birleştiri-
ci liderlik özelliğinde, ülke insanlarını iyi tanıyan, kaynaklarını bilen her 
yönüyle milli unsurların tümüne hâkim olabilecek bir siyasi yönetim ol-
malıdır. Türkiye için düşünüldüğünde milli güç unsurlarının en iyi şekil-
de yönetimi ve kullanımı eğitimli, konusunda uzman, milli akademisyen-
                                                           
52 Baki Günay, Uydularımız Alarm Veriyor, www.ufukotesi.com 
53 Asya’da Gündem, Bahçeşehir Üniversitesi Asya-Pasifik Araştırmaları ve Uygulama Mer-
kezi, http://www.bahcesehir.edu.tr 
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lerin danışmanlığında ele alınmalı, bu danışmanlar da resmi olarak bu 
görevlerini yerine getirmelidirler. Yapılan hata güç unsurlarının bir ara-
da kullanılamamasıdır. Bir de milli güç unsurlarının kullanımı oy sonu-
cu iktidarı kazanan partiye değil, yukarıda belirttiğim gibi konularında 
uzman bir danışman grubuna bırakılmalıdır. Neden oy sonucu iktidar 
olan parti demiyorum, çünkü bilgi akışını kontrol eden güçlerin kullan-
dıkları aracılarla toplum yanlış bilgilendirilmiş olabilir. İyi bir eğitim al-
mamış olabilir. Toplum gerçekleri görememiş olabilir. 

Milli güç unsurlarını yönetilirken ana hedef “Atatürk’ün kurduğu Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin tam bağımsızlığını devam ettirmek” olmalıdır. 
Devletin ulusal gücünü koruyabilmesi için tüm kaynaklar bu amaç için 
kullanılmalıdır. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluş nedenini 
halkına iyi anlatabilmesi gereklidir. Bunun için de devletin varoluş sebe-
bini iyi anlamış eğitimcilere ihtiyaç vardır. İlk olarak eğitimcinin eğitimi 
ele alınmalıdır. 

Türkiye milli güç unsurları açısından oldukça zengindir, bu milli güç 
unsurlarını “tam bağımsızlık” ilkesine göre birleştirirken, ülkenin bulun-
duğu jeopolitik konumunu iyi değerlendirmeli ona göre politika geliştiril-
melidir. Güç oyununda “uluslararası alanda güçlü olan haklıdır, haklı 
olan güçlü değildir” olgusu asla unutulmamalıdır. 
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GÖLBAŞI HALK KÜLTÜRÜNDE 
HALK İNANIŞLARININ ESKİ TÜRK İNANÇLARI 

BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Cebrail GÖKSU* 

Öz 

Türkler İslâmiyet’in kabulünden evvel, daha çok, Gök Tanrı, Budizm 

ve Maniheizm gibi dinlere tâbi olmuşlardır. Orta Asya’dan Anadolu’ya 

yapılan göçler ve İslâm’ın kabulü, eski inançların zihinlerdeki izlerini sile-

memiştir. Doğum, evlenme ve ölüm gibi insan hayatının önemli geçiş dö-

nemlerine akseden bu inanışlar, çeşitli pratikler dâhilinde canlılığını ha-

len korumaktadır. Bu çalışmada, Adıyaman iline bağlı Gölbaşı ilçesinde 

tespit edilen halk inanışları ile bazı âdet ve gelenekler ele alınmıştır. İlçe 

halk kültüründe önemli bir yeri olan bu inanışlar, Türklerin mensubu ol-

dukları eski dinleri ile İslâm’a dayalı inanışlardır. Burada incelediğimiz 

halk inanışları ile bunlara dayalı uygulamalar, büyük ölçüde İslâm önce-

si Türk inanışlarının kalıntılarıdır. Yer, gök, su, ağaç, ateş, demir ve ata-

lar kültü gibi yardımcı iyeler, Gök Tanrı inancıyla bağlantılı olup Gölba-

şı’nda bu iyelerden her türlü temenninin gerçekleşmesi noktasında yar-

dım istenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Adıyaman, Gölbaşı, Türk, İnanç, Kültür, Kült 

Abstract 

Evaluation Of Folk Beliefs In The Golbasi’s Public Culture On 

The Basis Of Old Turk Religions 

Turks mostly believed Sky God, Buddhism and Manichaeism before 

accepting Islam. The big immigration from Central Asia to Anatolia was 

not able to erase the effects of old believes. These old believes that are 
                                                           
* Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler 
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51



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

reflecting to the important transition periods of human life such as partu-

rition, marriage and death, still can find life. In this study, some of the 

folk believes and traditions which are still can find application in the Göl-

başı town of Adıyaman city, have been investigated. This believes that 

have important role in the town culture, are based on Turks’s old religions 

and Islam. Investigated folk religions and their applications are the rema-

inder of pre-Islam Turk believes. Ground, sky, water, tree, fire, iron and 

ancestors cults are connected to Sky God and still used to ask help to 

realize every kind wishes in Golbasi. 

Key words: Adiyaman, Golbasi, Turk, Belief, Culture, Cult. 

Giriş 

İnsanların davranışlarını etkileyen inanç, öğrenme yoluyla kazanılan 
ve bir fikrin kesin kabulü ile o fikre şüphesiz bağlılık şeklinde zuhur 
eden düşünce varlığı olarak tanımlanmaktadır.1 Her ne şekilde tanımla-
nırsa tanımlansın, insanoğlunun her durumda inanma ihtiyacı içinde ol-
duğu bilinmektedir. Nitekim inançsızlık dahi bir inanma şeklidir. Fakat 
burada incelenmesi gereken en önemli husus, inanç olarak karşımıza çı-
kan ögenin kaynağının ne olduğudur. 

İnançlar, doğa olayları ile ilintili olan somut varlıklara dayananlar ve 
doğadan kopuk soyut varlıklara dayananlar şeklinde tasnif edilmiştir.2 
Türk halk inançları bağlamında ele aldığımızda, Anadolu inançlarının     
-bu tasnif içerisinde- çok çeşitli dayanakları olduğunu görmekteyiz. Halk 
inançlarının Anadolu halkının tarihiyle ve yaşamıyla yakından ilgisi ol-
duğunu3 göz önüne aldığımızda ise bu çeşitliliğin dayanakları da kesinlik 
kazanmaktadır. 

Türk halk inançlarının teşekkülü hususunda, hareket noktası itiba-
riyle farklı yaklaşımların olduğunu gözlemlesek de, sonuç itibariyle bu 
inançların şekillenmesinde etkili olan temel faktör dindir. Din ise, bir 
inanç sistemi olup bu inanç sisteminin uyulması gereken kurallarından 
müteşekkildir.4 Fakat her inanç dindir şeklinde genel bir kanı savunula-
maz.5 
                                                           
1 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, Ge-
çit Kitabevi, İstanbul, 1987, s. 37; D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük - Türkçe/Osman-
lıca / Yabancı Dillerden Türkçeye Geçen ve En Çok Kullanılan Kelimeler, Birlik Yayınları, İs-
tanbul, 1986, s. 466. 
2 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
40-41. 
3 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
46. 
4 Sadettin Gömeç, “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi-
si, 1998, Sayı 4, (Çevrimiçi) http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/makale/say%C4%B145/7-
%C5%9EAMAN%C4%B0ZM%20VE%20ESK%C4%B0%20T%C3%9CRK%20D%C4%B0N%C4%B0.pdf 
s. 38. 
5 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1980, s. 7. 
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A. Eski Türk İnançları Hakkında Genel Bir Değerlendirme 

Türklerin İslâmiyet’i kabulü, yeni bir dine tâbi olmanın gerektirdiği 
itikadî ve amelî zorunlulukları da beraberinde getirmiştir. Yüzyıllar bo-
yunca farklı dinlere inanan Türkler, yeni bir dinin ve bu dine dair ina-
nışların gerekliliklerini yerine getirmek için çaba gösterseler de, eski 
inançlarında da tam olarak kopamamışlardır. 

İslamiyet’ten önceki dönemde, Türklerin dini yapısı hakkında yukarıda 
sözünü ettiğimiz farklı yaklaşımlar, Türklerin en eski dininin “Şamanizm” 
olup olmadığı noktasında düğümlenmektedir. “Şaman” kelimesinin men-
şei üzerine farklı görüşler mevcuttur. Bu kelimenin Türkçe kökenli oldu-
ğunu savunanlar olmakla birlikte6, aksi görüşte olanlar da vardır. Şaman 
kelimesi, Mançu-Tunguz gibi halklar tarafından kullanılmış olup kelime-
nin aslı Mançuca yahut Moğolca diyenlerin yanı sıra Sanskritçe diyenler 
de vardır.7 Fakat şaman kelimesinin kökeninin Toharca ve Sogdça’ya da-
yandığı bu yüzden Hind-Avrupa menşeli olduğu kuvvet kazanmıştır.8 

İlk olarak, XVII. yüzyılın sonlarına doğru Çin’e giden Rus elçisi E. İb-
rand ve yol arkadaşı A. Brand’ın bu seyahate dair izlenimlerini anlattık-
ları seyahatnamede kullanılan ancak dini bir mahiyeti olmayan “şaman” 
kelimesi, daha sonraki yıllarda Rus halk bilimi uzmanları tarafından sık-
ça kullanılmaya başlanmıştır.9 Din adamı olarak telakki edilen bu kav-
ram hakkında geniş araştırma yapan W. Radloff, Şamanizmin eski Türk 
dini olduğunu savunanların başında gelmektedir.10 Fakat Ziya Gökalp, 
Avrupalı bilim adamlarının bu noktada düştükleri yanılgıya işaret ede-
rek, “Avrupa âlimleri, eski Türk dinini, ‘Şamanizmden ibâret zannederler. 
Hâlbuki ‘Şamanizm’, eski Türklerin dini sistemleri değil, sihrî sistemleri-
dir. Şaman, ‘kâhin’ ve ‘sihirbaz’ demektir” diyerek konuyu izaha çalışır. 
Ziya Gökalp’e göre, eski Türk dini “Nom” yahut “Toyonizm” olarak adlan-
dırılır. Din kitabına “Nom”, din adamlarına ise “Toyon” adı verilir.11 Eski 
Türklerin Şamanist olduklarını öne süren Abdülkadir İnan ise, Ziya Gö-
kalp’in Türklerin milli dini olarak tasavvur ettiği Toyonizm’in aslında Bu-
dizm olduğunu belirtmektedir.12 
                                                           
6 Gyula Nemeth, “Şaman Kelimesinin Kökeni Üzerine: Türkçe, Moğolca Ses Tarihi İçin Birkaç 
Not”, Çev: Özlem Nemutlu, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 139, Ağustos 2002, s. 199. 
7 Hikmet Tanyu, “Şamanlık veya Şamanizm”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: XXX, Milli Eğitim Ba-
sımevi, Ankara, 1981, s. 203; Sadettin Buluç, “Şaman”, İslâm Ansiklopedisi-İslâm Âlemi, Ta-
rih, Coğrafya, Etnografya ve Biyografya Lügati, 11. Cilt, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 
1979, s. 310-311. 
8 Sadettin Gömeç, “a.g.m.”, s. 40. 
9 Hikmet Tanyu, “a.g.m.”, s. 203; İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, s. 22. 
10 W. Radloff, Sibiryadan, Cilt: III, Çeviren: Prof. Dr. Ahmet Temir, Milli Eğitim Basımevi, İs-
tanbul, 1994, s. 1-2. 
11 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, Hazırlayanlar: Kâzım Yaşar Kopraman-Afşar İsmail 
Aka, Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları, İstanbul, 1976, s. 40, 116, 117. 
12 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1995, s. 1. 
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Budizm, IV. yüzyılın sonlarına doğru Tabgaçlar tarafından milli din 
olarak kabul edildi.13 Göktürkler zamanında ise Taspar Kağan’ın (572-
581) devletin başında bulunduğu dönemde Türkler arasında yayılmaya 
başladı.14 Türk toplum yapısına uygun olmayan bu dine rağmen Gök 
Tanrı dini Göktürklerin dini yaşamında etkili olmayı sürdürmüştür.15 
Fakat Uygurların Türk tarihindeki hâkimiyetleri döneminde, Gök Tanrı 
dini yerini Maniheizme bırakmıştır. Nitekim Bögü Kağan’ın Lo-Yang sefe-
ri esnasında ülkesine getirdiği Mani rahipleri tarafından yayılmaya baş-
layan Manihaizm16 yine Bögü Kağan zamanında devletin resmî dini ola-
rak kabul edilmiştir.17 Uygurların kültür tarihine dair yapılan inceleme-
ler, Türklerin İslâmiyet’i kabul edene kadar Budizm ve Maniheizme bağlı 
kaldıklarını göstermektedir. Lamaizm, Nasturilik ve Hıristiyanlık da Uy-
gurlar arasında benimsenen diğer dinlerdendir.18 

Farklı dinleri benimsemekle beraber -diğer bütün dinlerde olduğu gi-
bi- Türk dini inanışları içerisinde de şamanik unsurların varlığı bilin-
mektedir.19 Şamanizmin bir din olmadığı20 yönündeki tespitler ile “şa-
man” ve “Şamanizm” kelimelerinin anlamları yukarıda sözünü ettiğimiz 
görüşe netlik kazandırmaktadır. Mircea Eliade, şamanın aslında hasta-
lıkları sağaltan bir sihirbaz ve otacı, şamanlığın ise bir tür esrime tekniği 
olduğunu belirtmektedir.21 İbrahim Kafesoğlu ise, şamanlığın bir dinden 
ziyade, temel prensibi ruhları, cinleri, perileri emir ve kumanda etmek, ge-
lecekten haber vermek düşünceleri olan bir sihir olduğunu ifade eder.22 

Bu ve buna benzer tanımlamalardan da anlaşılmaktadır ki, bütün 
Asya, Hindû-Avrupâi kavimlerde, Kuzey Amerika ve Okyanusya’da görü-
len Şamanizm23, Fransız bilim adamları J. Raux ve Orta Asya göçebeleri-
nin eski dinleri konusunda araştırma yapan Jean Paul Roux’un da be-
lirttikleri gibi, bir dünya görüşü olup24 Türk dini inanışları içerisinde yer 
                                                           
13 Sadettin Gömeç, “a.g.m.”, s. 39. 
14 Sadettin Gömeç, Kök Türk Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s. 20-21. 
15 Sadettin Gömeç, “a.g.m.”, s. 39. 
16 Laszlo Rasonyı, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 
1996, s. 106. 
17 Bahaeddin Ögel, İslâmiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi; Orta Asya Kaynak ve Buluntuları-
na Göre, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 349. 
18 Sadettin Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 
1997, s. 80-81. 
19 Sadettin Gömeç, “a.g.m.”, s. 47. 
20 Hikmet Tanyu, “a.g.m.”, s. 204. 
21 Mircea Eliade, Şamanizm: İlkel Esrime Teknikleri, Çev: İsmet Birkan, İmge Kitabevi, Anka-
ra, 2006, s. 22-23. 
22 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, s. 33-34. 
23 Ramazan Şeşen, “Eseri Tamamlayıcı Notlar”, İbn Fazlan Seyahatnamesi, Bedir Yayınevi, 
İstanbul 1995, s. 139. 
24 Şakir İbrayev, “Orta Asya Şamanizminin Özellikleri”, Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sem-
pozyumu 25-27 Ekim 2000, Marmaris-Muğla, Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla, 2001, s. 91-92. 
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edinmiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın beraberinde çok çeşitli inanışları 
da barındırdığı bilinmektedir. Fakat bilinmesi gereken bir başka husus 
ise, Şamanizmin Türklerin kendi düşünce ürünleri olmayıp çeşitli dinler-
le etkileşimleri ile meydana gelmiş bir düşünce harmanı olmasıdır.25 An-
cak Türk halk inanışları içerisinde yaşamaya devam eden itikatların ta-
mamı Şamanizm kalıntısıdır demek de yanlış olacaktır. Çünkü Türklerin 
en eski dini olan Gök Tanrı inancı26 ile tabiat kuvvetlerine inanma ve 
atalar kültü gibi inanışlar, Türk halk inanışlarının şekillenmesinde bi-
rinci dereceden öneme haizdir.27 Bu inanışların İslâm’ın kabulünden 
sonra da Türklerin dini yaşantıları içerisinde barınmaya devam ettiği bi-
linmektedir. Öyle ki özellikle Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya ya-
pılan göçler neticesinde, Orta Asya’dan gelen Türkmenler, kültürlerini de 
beraberinde getirerek Anadolu’nun Türkleşmesine büyük katkı sağla-
mışlardır. Anadolu’ya yerleşen bu Türkmenler her ne kadar Müslüman 
olsalar da -genel bir antropoloji kaidesi olarak- eski inançlarından da 
tam olarak sıyrılabilmiş değillerdi.28 Bu sebeple Anadolu’daki Türkler, İs-
lâmiyet’le beraber eski inançlarıyla da iç içe yaşamayı sürdürmüşlerdir. 
Çok sayıda Türkmen boy ve aşiretin yaşadığı Gölbaşı ilçesinde de, tespit 
ettiğimiz halk inanışları ile gelenek ve göreneklerin eski Türk inanışlarıy-
la yakın ilgisi vardır. Bu inanış ve geleneklerin eski Türk inançları içeri-
sindeki yeri, çeşitli kült ve motiflere dayanmaktadır. 

1. Ağaç Kültü 

Türeyiş, beslenme, tanrı ile irtibat kurma, cennete ulaşma, şifa ve di-
lek gibi çok çeşitli inanışlara aracı olan ağaç, aynı zamanda evrensel bir 
anlam taşımaktadır. Türklerin benimsemiş oldukları Manihaizm ve Bu-
dizm dinlerinde de önemli bir yer edinmiş olan ağaca dayalı inanışlar29, 
Gök Tanrı inancı içerisinde de birçok inanış ve pratiğin merkezini teşkil 
etmektedir. Tanrıyı sembolize eden, Tanrı kutunun kaynağı olan ağaç, 
Türklere ait efsanelerde de kutsal kabul edilen ögelerdendir.30 Uygurla-
rın Türeyiş Efsanesi, Dede Korkut Kitabı ve Yakut Türklerinin efsanele-
                                                           
25 Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II (Kaşkayiler-Terekeme-
ler-Elsevenler-Karakoyunlular-Kiresunlular-Avşarlar-İsmaili-Hazaralar-Kengerliler-Caferiler-
Karamanlılar-Nigariler-Ayrımlılar-Kekailer-Şebekler-Mavıllar-Sarulular), Babil Yayıncılık, An-
kara, 2005, s. 12. 
26 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000, s. 308. 
27 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, s. 44. 
28 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1992, s. 132; Mehlika Aktok Kaşgarlı, “Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’nun Tarihi İnanç Yapısı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 40, Şubat 1986, 
s. 40. 
29 Pervin Ergun, Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 
Ankara, 2004, s. 17, 116-140. 
30 Pervin Ergun, a.g.e., s. 16; Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, C. II, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 244. 
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rinde görülen ağaç motifi31, Türklerin ağaca atfettikleri kutsallığı ortaya 
koyan belirgin örneklerdir. Ağaç kültü ve ağaca dayalı inanışların çoğu 
İslamiyet’in kabulünden sonra da Türk inanışları içerisinde barınmaya 
devam etmiştir. Gölbaşı ilçesinde halen uygulanan -ağaca dayalı- birçok 
pratik ve inanışın eski Türk inanç sisteminin kalıntıları olduğu aşikâr-
dır. 

Ağaca dayalı inanışlar, ağaçların türüne göre farklılık arz eder. Dün-
yayı ayakta tuttuğuna inanılan semavi ağaçlarla beraber, evi, obayı tem-
sil eden, bereketin sembolü, mutluluğun teminatı olan Tanrı kutunu ta-
şıyan ağaçlar da vardır. Bu ağaçlardan “iğde”, daha çok kötü ruhlardan 
korunmak maksadıyla kullanılır.32 Gölbaşı’nda küçük çocukları ve be-
bekleri33; evi34, hayvanları ve arabayı nazardan korumak için iğde ağa-
cından faydalanılır.35 Özellikle iğde ağacının dalından küçük bir parça 
çentilerek bu parçaya bir delik açılır iğne yardımıyla çocukların sağ 
omuzlarına iliştirilir. 

Gölbaşı’nda nazardan ve kötü ruhlardan korunmak için kullanılan 
bir başka unsur ise karaçalıdır. Bebeği ve anneyi al basmasın diye baca-
ya karaçalı sokma36 ve karaçalı yakılan evde huzursuzluk olacağına37 
dair inanışların temeli, dikenli çalıların da Tanrı kutunu taşıdığı inancı-
na dayanmaktadır. Eski Türk inançlarına göre erlik yani şeytan ve kötü 
ruhlar dikenli çalılara yaklaşamaz. Altay Efsanelerine göre ise kutlu alp 
kişiler, erlikle mücadele ederken dikenli çalıları kullanır.38 

Gölbaşı ilçesinde tespit ettiğimiz bir başka pratik ise, mezar ziyaretle-
rinde mezarın başına çam yahut dut ağacı dikme âdetidir.39 Anadolu’da 
oldukça yaygın olan bu uygulamanın temelinde, dikilen ağaç yeşerir ve 
göğe doğru uzanırsa, mezarda yatan kişinin mekânının Tanrı katı olaca-
ğı inancı yatmaktadır. Ruhları cennete ve cehenneme götürebilme gücüne 
sahip olan ve kutsalı temsil eden bu ağaçların çam ağacı gibi yapraklarını 
dökmeyen, gölgeli ve meyvesiz ağaçlardan olması dikkat çekicidir.40 

Çam, eski Türk inanışlarına göre kutsal kabul edilen ağaçlardandır.41 
Her mevsim yeşil kalması, dağların tepesinde tek başına olması, meyve-
                                                           
31 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971, s. 94-95. 
32 Pervin Ergun, a.g.e., s. 196. 
33 Muhterem Teymur, Bağlarbaşı Köyü, 1952 Doğumlu, Ortaokul Mezunu, Çiftçi. 
34 Dursun Karaoğlan, Akçabel Köyü, 1943 Doğumlu, Okuryazar, Çiftçi. 
35 Şerife Çelik, Çatalağaç Köyü, (H) 1337 Doğumlu, Okuryazar Değil, Ev Hanımı. 
36 Mehmet Taş, Ozan Köyü, 1940 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Emekli. 
37 Suzan Orhan, Belören Kasabası, 1954 Doğumlu, Okuryazar Değil, Ev Hanımı. 
38 Pervin Ergun, a.g.e., s. 322-323. 
39 Veysel Demir, Yukarı Çöplü Köyü, 1953 Doğumlu, Sanat Enstitüsü Mezunu, Emekli. 
40 Pervin Ergun, a.g.e., s. 337. 
41 Ayten Altıntaş, “Eski Türk Kültüründe Hayat Ağacı ve Ölümsüzlük Otu”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 51, Aralık 1987, s. 144. 
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siz oluşu ve büyüklüğü, Tanrıyı sembolize etmiştir. Altay destanlarında 
yeniden dirilişi ve esenliği ifade eden çam ağacı, Ergenekon Destanı’nda 
da kutsal bir varlık olarak yer almıştır.42 

Göktürklerin (M.S. V. yy.) Hakan soyunun, yer altı tanrısının maka-
mına dut yahut çam ağacı diktikleri; senenin beşinci ve sekizinci ayla-
rında dikmiş oldukları bu ağacın etrafında at ile yarışarak dini bir tören 
yaptıkları anlatılır. Türklerde dut ağacının da kutsal kabul edildiği göz 
önüne alındığında43 Gölbaşı’nda mezarlara dut ağacı dikilmesi yönünde-
ki pratik de anlam kazanmaktadır. Türk inanışlarına göre kutsal çam 
ağacının yerini dut ağacı almıştır. Çinlilere ait kaynaklarda bir ayin ye-
rinde yetiştirilen bir karaçam, yıldırım düşmesi sonucu yanmış ve bir 
süre sonra aynı yerde, bu yörede pek rastlanmayan bir dut ağacı kendili-
ğinden yetişmiştir. Bundan dolayı Hsiung-nu’lar dut ağacını da kutsal 
saymışlardır.44 Yine Hacı Bektaşi Veli Menkıbelerinde anlatılanlar dut 
ağacına atfedilen kutsallığı ortaya koymaktadır. Buna göre: 

“Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi tarafından Anadolu’ya gönderildiğinde, 

dervişlerden biri ocakta yanmakta olan odunlardan birini alarak 

Rum diyarına doğru fırlatır. Dut ağacından kesilmiş olan bu odun, 

Rum diyarında Ahmet Fakih tarafından tutularak, daha sonra Hacı 

Bektaşi Veli’nin tekkesini yapacağı yerin önüne dikilir ve bu odun 

derhal yeşererek dut ağacı olur. Günümüzde bu dut ağacının hâlâ 

durduğu ve tepe kısmının yanık olduğu belirtilmektedir.”45 

Halk arasında velî olarak bilinen kimselerin mezarları ya da böyle 
kimselerin mezarı olduğu düşünülen yerlerin “ziyaret” olarak tanımlan-
ması ağaç-mezar ilişkisinin inanç bağlamında yeni bir görünüm ortaya 
koymasına imkân vermiştir. Nitekim halkın rağbet gösterdiği bu mezar, 
türbe ya da ziyaret denilen yerler, Türkler tarafından Tanrıya ulaşmak 
için bir aracı olarak görülmektedir. Bu tür yerlerde yetişen ya da burala-
ra dikilen ağaçlar da bulunduğu mekânda bir değer kazanmış ve kutsal 
kabul edilmiştir.46 Bazen de tek olarak yetişen ağaçların yanında bir evli-
ya mezarı olacağı yönündeki düşünce, bu ağaç etrafında çeşitli inanışla-
rın gelişmesine ortam hazırlamıştır.47 Gölbaşı’na bağlı Balkar Belde-
si’nde, çeşitli efsanelere konu olan Kayabaşı Ziyareti’ndeki ağaç hakkın-
da anlatılanlar da ağaç kültünün ağaca yüklediği kutsallığı örneklemek-
                                                           
42 Pervin Ergun, a.g.e., s. 195, 211. 
43 Ramazan Işık, “Türklerde Ağaçla İlgili İnanışlar ve Bunlara Bağlı Kültler”, s. 98. 
http://web.firat.edu.tr/ilahiyat/DergiYazilari/09-2_2004/07RamazanIsik.pdf. 
44 Ayten Altıntaş, “a.g.m.”, s. 147. 
45 Ramazan Işık, “a.g.m.”, s. 98-99. 
46 Pervin Ergun, a.g.e., s. 336. 
47 Piri Er, “Türklerde Ağaç Kültü ve Bunun Anadolu Alevi İnancındaki İzleri”, Türk Halk Kül-
türü Araştırmaları 1994, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1996, s. 62. 
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tedir. Kasaba halkı, buradaki ağaca zarar vermek isteyenlerin başına 
mutlaka bir musibet geldiğine inanır ve bu sebeple hiç kimse bu ağaca 
dokunamaz. Bununla ilgili olarak ağacın dalını kesen bir adamın kalça-
sına, kestiği dalın battığı ve bu yaranın bir türlü iyileşmediği anlatılmak-
tadır.48 Yine ilçenin değişik köylerinde tespit ettiğimiz Davut Ziyareti, Zi-
yarete Yusuf, Ali Baba ve Hacı Abdullah ziyaretlerinde, ziyaret yerlerinin 
etrafının taşlarla çevrili olduğunu ve çevrilen bu alan içerisinde muhak-
kak bir ağacın bulunduğunu görmekteyiz. Özellikle Davut Ziyareti’ndeki 
ağacın dallarına çaput bağlama âdeti, Anadolu’nun birçok yöresinde alı-
şılagelmiş bir uygulamadır. 

Çocuk sahibi olma isteği, insanları yine kutsal saydıkları şeylere yön-
lendirmiştir. İnsanlar da bu isteklerini çeşitli semboller kullanarak ifade 
etmişlerdir. Eski Türk inanışlarına göre, kutsal olduğuna inanılan mey-
veli ağaçlar, dölleyici ağaçlar olarak kabul edilmiştir.49 Örneğin Manas 
Destanı’nda çocuksuz kadınların kutsal elma ağacının altında oynarlar-
sa çocukları olacağına dair vurgular vardır.50 Elma zürriyetin sembolü 
olarak bilinmektedir. Ayrıca elma, erkek çocuk isteğinin işaretidir.51 

Gölbaşı’nda eskiden, düğünlerde düğün bayrağının tepesine elma ve-
ya nar takma âdeti52; damadın yeni gelen geline düğün esnasında bayra-
ğın üzerinde takılı olan elmayı ya da narı atması53 ve yine eskiden uygu-
lanan bir âdete göre, damat evine girerken gelinin kapıya elma veya nar 
vurması54 soyun devamı temennisinin Tanrı’ya iletilmesi açısından bir 
inanış olarak karşımıza çıkmaktadır.55 Düğünlerde karşılaştığımız bu 
“nar” motifi ise Mani dinine kadar uzanmaktadır. Nar, kutsal meyveler-
den sayılmış olup Burkan dininde bereketi temsil etmiştir. Yine Mani di-
ninde nurlu cennet yemişlerinden sayılan bu meyvenin, Kutlu Dağ’da 
yetişen ve ölümsüzlük bahşeden meyvelerden olduğu belirtilmektedir.56 

Gerek cennette olduğuna inanılan “Tuba Ağacı”57 gerekse ağacın ben-
zetilen yapıldığı müteşabih ayetler58 kutsal ağaç inanışının İslâmiyet’te 
de yer aldığını göstermektedir. Ancak İslâm’da batıl olarak nitelendiril-
mesine ve yasaklanmasına rağmen, halk kutsal saydığı ögeleri kullana-
                                                           
48 Abdulmuttalip Kuşçu, Balkar Kasabası, 1941 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Çiftçi. 
49 Pervin Ergun, a.g.e., s. 196. 
50 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, 2002, s. 36. 
51 Pervin Ergun, a.g.e., s. 243-244. 
52 Salim Kılıç, Belören Kasabası, 1963 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Memur; Mehmet Taş, 
Ozan Köyü, 1940 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Emekli. 
53 Döndü Erdoğan, Yukarı Çöplü Köyü, 1942 Doğumlu, Okuryazar Değil, Ev Hanımı. 
54 Mehmet Demir, Akçabel Köyü, 1954 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Çiftçi. 
55 Pervin Ergun, a.g.e., 244. 
56 Ramazan Işık, “a.g.m.”, s. 100; Ayten Altıntaş, “a.g.m.”, s. 150. 
57 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, s. 95. 
58 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, s. 38. 
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rak Tanrı’ya ulaşma çabasından vazgeçmemiştir. Gölbaşı’nda bu duru-
ma misal teşkil edecek bir inanış da şu şekildedir: Göğsünden süt gel-
meyen anne, incir ağacına hedik kaynatır. Bu hedikten çocuklara dağıtır 
ve incirden süt ister.59 Bu uygulamayı yapan kadınlar için incir ağacının 
kutsallığı muhtemelen incirin Kuran’da zikredilen ve üzerine yemin edi-
len bir ağaç olarak tercüme edilmesi ile ilgilidir.60 

2. Ateş Kültü 

Din ve coğrafya farkı olmaksızın tüm Türk boylarında karşımıza çıkan 
ateş kültü, esasında dünyanın bütün bölgelerinde görülmektedir.61 Ate-
şin Türkler nezdindeki kıymeti yine Tanrı ile bağlantılıdır. Bir Altay efsa-
nesine göre, ilk insanlara ateşi Tanrı Ülgen öğretti. Ülgen, gökten biri ak 
biri kara iki taş getirdi. Bu taşları birbirine sürterek kuru otları yaktı. 
Böylece ilk insanlar ateşle tanışmış oldu.62 Bu sebeple Türkler, eskiden 
beri ateşe karşı kötü söz söylemekten, küfür etmekten, ateşi su ile sön-
dürmekten ve ateşle oynamaktan kaçınmışlardır.63 Sözü edilen inanışlar 
günümüzde de yaygın olup Gölbaşı ilçesinde, ateşin üzerine su atılarak 
söndürülmemesi64, sütün altındaki ateşin üflenmemesi65, gece bir evden 
başka bir eve ateş götürülmemesi66 gerektiği yönündeki kaçınma ve ina-
nışlar ateşe duyulan saygının örneklerindendir. 

Türk inanışlarına göre ateşin kötülüklerden koruyucu ve temizleyici 
gücü67 beraberinde birçok inanış ve uygulamanın gelişmesine imkân 
vermiştir. Müslüman Başkurt ve Kazak Türkleri, Anadolu’da “alazlama” 
diye tabir edilen yöntemle, yağlı bir paçavrayı ateşle tutuşturup ‘alas, 
alas’ diyerek hastanın etrafında dolaştırırlar. Bu şekilde ateşin temizleyi-
ci gücünden istifade edilerek hastanın tedavisi sağlanmaya çalışılır.68 
Benzer yöntemler Gölbaşı ilçesinde de halen uygulanmaktadır. Yeni do-
ğan bebekleri, düğünlerde gelini, damadı, düğünü ve düğün eşrafını na-
zardan korumak yahut nazara uğramış ise bebekleri nazardan kurtar-
mak; yeni doğum yapmış kadınları al basmasından korumak için ateşte-
                                                           
59 Elif Kaydu, Yaylacık Köyü, 1939 Doğumlu, Okuryazar Değil, Ev Hanımı. 
60 Kur’an, 95/1. 
61 İbrahim Dilek, “Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler”, s. 
48, http://www.yesevi.edu.tr/yayinlar/view_file.php?file_id=130; Ekrem Sarıkçıoğlu, Din 
Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, s. 24. 
62 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 66. 
63 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, s. 25. 
64 Ayşe Fatma Yılmaz, Balkar Kasabası, (H) 1332 Doğumlu, Okuryazar Değil, Ev Hanı-
mı. 
65 Mehmet Demir, Akçabel Köyü, 1954 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Çiftçi. 
66 Memet Tumay, Akçabel Köyü, 1946 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Çiftçi. 
67 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Babil Yayıncılık, Ankara, 
2006, s. 87. 
68 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 68. 
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közde üzerlik yakıp tütsülemek burada tespit ettiğimiz inançların en 
yaygın olanlarındandır.69 

3. Atalar Kültü ve Ziyaret Yerleri 

Türklerde ata/baba otoritesi, gücü ve koruyuculuğu ile atalara karşı du-
yulan saygının temeli70 eski Türk inanç sisteminin atalar kültü esasına da-
yanmaktadır.71 Eski Türkler, atalarına büyük saygı duymakla birlikte öl-
müş büyüklere de tazim ve hürmette bulunur, kutsal mağaralarda ataları-
nın ruhları için kurban keserlerdi. Atalarından kalan hatıralara da önem 
veren Türkler, onların mezarlarını da kutsal kabul eder, korurlardı.72 

Eski Türk inanışlarına göre, öldükten sonra atanın ruhunun birtakım 
üstün güçlerle donanacağı73 bu sayede aileyi ve aile fertlerini koruyup 
yardım edeceği inancı74 atanın ruhu için kurban kesme ve onun mezarı-
nı kutsal kabul etme inancını bir pratik haline getirmiştir. Eski Türk 
inanışlarının esaslarından olan bu kült75, İslamiyet’in kabulünden sonra 
yerini velî kültünün oluşmasına bırakmıştır. Velî denilen zatların toplum 
içersindeki dini ve ahlaki yeri, onların eşyaları ile mezarlarının da kutsal 
olduğu inancını doğurmuştur.76 Dolayısıyla velî, evliya ve ermiş adlarıyla 
anılan bu kimselere ait ata mezarı, türbe yahut ziyaret yerleri77, atanın 
ruhunun koruyucu ve kollayıcı gücünden istifade ederek sıkıntılarından 
kurtulmak isteyen insanların uğrak yeri olmaya devam etmiştir. 

Gölbaşı ilçesinde bu anlamda birçok köyde çok sayıda ziyaret yeri 
mevcuttur. Yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde ilçeye bağlı on 
yedi yerleşim yerinde (kasaba ve köy) ziyaret yeri tespit etmiş olup bun-
lardan iki köyün ikişer ziyaret yeri vardır. İlçedeki insanlar bu ziyaret 
yerlerinde dilek ve temennilerinin gerçekleşmesi için adaklar adayıp kur-
banlar kesmektedirler. Muhtelif isteklerden başka, hasta insanların şifa 
bulmak maksadıyla buraları ziyaret ettikleri de anlatılmaktadır. Özellikle 
Haydarlı Köyü’ndeki Ziyarete Yusuf’a, yılan ve akrep sokması durumun-
da afsunlama maksadıyla da gidilmektedir. Yılan ve akrep gibi zararlı 
                                                           
69 Cebrail Göksu, “Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi’nin Tarihi, Sosyo-Ekonomik, Kültürel Yapısı”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim 
Anabilim Dalı, Niğde, 2008, s. 446, 488, 505, 541. 
70 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 101. 
71 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, s. 46. 
72 Cevat Hey’et, Türklerin Tarih ve Kültürüne Bir Bakış, Çev: Melek Müderriszade, Kültür Ba-
kanlığı Yayınları, Ankara, 1996, s. 60. 
73 Mehmet Ali Yılmaz, “Aladağ Halk Kültürü Araştırması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 
Adana, 2005, s. 146. 
74 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, s. 46. 
75 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, s. 46. 
76 Mehmet Ali Yılmaz, a.g.t., s. 146. 
77 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 104. 
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hayvanlar tarafından ısırılanların afsunlanması, oldukça eskilere daya-
nan bir sağaltma yöntemidir. Uygurlara kadar uzanan bu tedavi yönte-
mi, o dönemde Budistler tarafından uygulanırken, eski Türkler buna 
“arvaç” yahut “arbag” demişlerdir.78 

4. Ocak Kültü 

Gerek ateş kültü gerekse atalar kültü ile bağlantılı olan ocak kültü-
nün79 Türk halk inanışları içerisinde önemli bir yeri vardır. Eski Türk 
inançlarına göre kutsal sayılan “ocak”, evi dolayısıyla haneyi koruyan 
özel bir güce sahiptir.80 Bu inanç, zamanla genişleyerek ateş-ocak, ocak-
ev ve ocak-şifa ilişkisinin doğmasını sağlamıştır. Söz konusu üçlü bağ-
lantı, tamamen aynı olmasa da ocağa atfedilen kutsallıktan dolayı bir 
bütünlük oluşturmuş ve özellikle ev-ocak, ocak-şifa ilişkisine yeni bir 
yaklaşım getirmiştir.81 Ateşin dolayısıyla ocağın kutsallığı eve de yansır-
ken aynı iye her türlü derdin çaresi olabilecek bir güce inanmanın gerek-
liliği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Çocuk sahibi olma isteğinden, al basmasına çeşitli sıkıntıların çözü-
mü için başvurulan bu ocakları Anadolu’nun hemen hemen her yöresin-
de görmekteyiz. Gölbaşı ilçesinde de, özellikle kötü ruhlardan korunmak 
ve bunların etkisinden kurtulmak için gidilen, ocaklar mevcuttur. İlçede 
bilinen bu ocakların fonksiyonları şu şekildedir82: 

- Çocuğu olmayan kadın ocağa gider, burada üzerine dua okutur ve 
ocaktan muska alır. Bebeğe al basmasın diye, ocaktan alınan bez evde 
yakılır ve nefise kadına koklatılır. 

- Loğusa kadınlar al basmasından korunmak için ocaktan aldıkları 
bez parçasını sürekli yanlarında taşırlar. 

- Korkan çocukların tedavisi için, ocaktan alınan bez çocuğun yastığı-
nın altına konur. 

- Cin-şeytan yaklaşmış veya nazar değmiş kimseler de ocağa götürü-
lerek tedavi ettirilmeye çalışılır. 

Ocaklara yalnızca kötü ruhlardan korunmak ve bunların zararların-
dan kurtulmak için gidilmez. Gölbaşı’nda evlilik yaşı ilerlemiş kızlar da 
kısmetleri açılsın diye ocağa götürülür. Burada kızlara muska yazdırılır. 
Kız, kısmeti açılana kadar bu muskayı yanında taşımak zorundadır.  

5. Yer İyeleri 

Eski Türklerin dünyadaki nesneleri canlı olarak telakki ettikleri, bu 
sebeple de tabiattaki gizli kuvvetlere inandıkları bilinmektedir. Bu inan-
                                                           
78 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 145-146. 
79 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 68. 
80 Yaşar Kalafat, İslâmiyet ve Türk Halk İnançları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996, s. 19. 
81 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 90. 
82 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 436, 449, 468, 540, 546. 
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ca göre, bütün dünya ruhlarla doludur. 83 Dağlar, taşlar, toprak, ağaçlar 
hepsinin bir ruhu vardır. Yer iyesi de bu inanışın neticesi olarak ortaya 
çıkmış bir yaklaşımdır. Yer iyelerinden dağ kültü, Gök Tanrı kültüyle il-
gili olup Hunlar, Yen-si-yan ve Şan-din-şan sıra dağlarındaki Han-Yoan 
Dağı’nda her yıl Gök Tanrı’ya kurban kesmişlerdir.84 Bunun sebebi, 
Türklerin yüksek dağ tepelerini gökyüzüne yakın görmeleri dolayısıyla 
dağları Tanrı makamı olarak algılamalarından kaynaklanmaktadır.85 Es-
ki Türklerde her kabilenin kutsal bir dağı vardı86 ve Hunlardan başka di-
ğer bazı Türk kavimleri de yüksek dağ tepelerinde Gök Tanrı’ya kurban 
keserlerdi.87 

Oğuz Destanı’nda adı geçen efsanevi dağ “Div Kayası”ndan88 başka 
Gök Türklerin yaratılış efsanelerinde de dağ kültüne dair izler oldukça 
belirgindir.89 Bütün bu inanışlar ve bu inanışların izleri Türklerin yaşa-
dıkları bölgelerdeki dağ isimlerine de yansımıştır. Orta Asya’daki çok sa-
yıda dağa Türkçe ve Moğolca mukaddes, mübarek, büyük ata ve büyük 
hakan anlamlarına gelen isimler verilmiştir.90 Dağın kutsallığı ve Tanrı 
makamı algılaması, Türklerin ölen büyüklerini yüksek dağ tepelerine 
gömmelerinde etkili olmuştur. Altay dağlarında rastlanılan kurganların 
çoğu yüksek dağlardadır. Yüzyıllar öncesine dayanan bu uygulamanın 
benzerleri ülkemizin farklı yörelerinde olduğu gibi91 Gölbaşı’nda da gö-
rülmektedir. Karbahşılı Köyü’ndeki Böcük Böcük, Hacılar Köyü’ndeki 
Karyağan Tepesi, Meydan Köyü’ndeki Meydan Dağı Tepesi ziyaretleri, 
yerleşim yerlerindeki dağların tepelerinde bulunmaktadır.92 

Yer iyelerinden bir diğeri ise kaya-taş kültüdür. Dünyanın hemen he-
men her bölgesinde görülen taş kültü, taşta kutsal ve manevi bir gücün 
olduğu inancından doğmuştur. Kutsal sayılan taş, içerdiği sarsılmaz güç 
ile bereket bahşeder.93 Eski Türklerde taşla ilgili inanışların başında Ya-
da (Cada, Yat) Taşı gelmektedir. Gök Tanrı tarafından armağan edildiği-
ne inanılan bu taş, sihirli olup istediği zaman yağmur, kar, dolu yağdır-
ma; fırtına çıkarma kudretine sahiptir.94 Anadolu’da ise taşa dair inanış-
                                                           
83 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 50; İbrahim 
Kafesoğlu, Eski Türk Dini, s. 42. 
84 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, s. 19. 
85 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 48-49. 
86 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, s. 19. 
87 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 48-49. 
88 Mehmet Eröz, Eski Türk Dini; Gök Tanrı İnancı ve Alevilik-Bektaşilik, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı, İstanbul, 1992, s. 101. 
89 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 51. 
90 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, C. II, s. 253. 
91 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 53. 
92 Cebrail Göksu, a.g.t., 548-553. 
93 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, s. 15-16. 
94 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 160. 
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lar farklı şekillerde tezahür etmiştir. Gölbaşı’nda taş ile ilgili inanışlar da 
şu şekildedir95: 

- Buğday kaldırılıp kümeledikten sonra üzerine taş konur. 
- Boğmaca hastalığına yakalananlar delikli taştan geçirilir. 
- Sıtma hastalığına yakalanan kişinin sütleğen otunu kıvırıp taşın al-

tına koyarsa iyileşeceğine inanılır.96 

6. Gök İyeleri 

Türklerin tabiattaki nesneleri canlı telakki ettikleri ve bu sebeple tabi-
atta var olan birçok unsurun ruhu olduğu inancına sahip olduklarından 
söz etmiştik. Türkler, nasıl ki ağaca, ırmağa ve tabiattaki diğer nesnelere 
ruh olarak inanıyorlar ise göğü de öyle anlamlandırmışlar ve hatta Tan-
rıyla eş saymışlardır.97 

Tanrının yukarıda göğün en üst katında olduğuna inanan Türkler, bu 
sebeple kötülüklerin anası karanlığı kovan, çadırı içerisinde, yeryüzünü 
aydınlatan güneş, ay ve yıldızları barındıran göğü koruyucu vasfı ile kut-
sanmış kabul etmiş ve onun kutsal olduğuna inanmışlardır.98 

Göğün kutsallığı gökteki cisimler hakkında da çeşitli inanışların geliş-
mesine imkân vermiştir. Nitekim güneş, ay, yıldız, yıldırım ve fırtına ile 
ilgili inanışlar Gök Tanrı kültüyle bağlantılıdır.99 Altay Türklerine göre 
gökyüzünde başlangıçta ay ve güneş yoktu. Sonradan Tanrının görevlen-
dirdiği bir varlık, göğe madeni iki büyük ayna koyarak dünyayı aydınlat-
mıştır. Yine birçok Türk kavmi güneşi dişi, ayı ise erkek olarak tasavvur 
etmişlerdir.100 Yakutlara göre ise, güneş ve ay iki kardeştir ve her ikisi de 
ruhtur.101 

Eski Türklerin ay kültü ile ilgili yaklaşımları dikkate şayandır. Özel-
likle ay tutulması hakkındaki inanışları dikkat çekicidir. Altay Türkleri-
ne göre, ay tutulması, “yelbegen” denilen bir canavarın ayı yemesinden 
ileri gelir. Bu korkunç mahlûku kovmak için havaya taş veya silah atılır, 
teneke çalarak gürültü yapılır.102 Gölbaşı’nda da ay tutulması gerçekleş-
tiğinde havaya ateş açılır.103 Diğer bazı Türk kavimlerinde ise kötü ruh-
ların ay ile mücadeleye girmesi ve neticede kötü ruhun onu yakalayıp 
karanlık dünyasına sürüklemesi sonucunda ay tutulması olmaktadır. 
Kötü ruhun elinden ayı kurtarmak için uygulanan yöntem ise hemen he-
                                                           
95 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 542, 554. 
96 Fatma Ceviz, Belören Kasabası, 1935 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Ev Hanımı. 
97 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 28. 
98 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 37. 
99 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 29. 
100 Sadettin Buluç, “a.g.m.”, s. 325. 
101 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 29. 
102 Sadettin Buluç, “a.g.m.”, s. 325. 
103 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 536. 
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men her yerde aynıdır. Bağırıp çağırarak kötü ruhun korkutulacağı dü-
şünülür.104 

Yıldırım ve fırtına ile ilgili inanışların da Gök Tanrı kültüyle bağlantılı 
olduğunu belirtmiştik. Gölbaşı’nda gök gürültüsü duyulduğu vakit ya-
hut dolu yağdığında salâvat getirilir.105 Altaylılarda ise yıldırım, şimşek 
ve diğer tabiat hadiseleri tanrı Ülgen’in kudreti ve iradesine bağlı olaylar-
dır. Bunlara göre bir yıldırım tanrısı vardır ve bu tanrı yerdeki kötü ruh-
ları takip edip bunların saklandıkları ağaçlara ateşini gönderir, böylece 
yıldırım düşer.106 

7. Su Kültü 

Orhun yazıtlarında “ıduk yer-sub” (mukaddes yer-su) ifadesi, hem ko-
ruyucu ruh hem de vatan olarak kabul edilmiş olup Tonyukuk yazıtında 
da yer-su ruhlarının vatanın korunmasındaki gücü açıkça belirtilmiş-
tir.107 Görüldüğü gibi eski Türk inançlarına göre su kutsaldı.108 Öyle ki 
Gök Türk Kitabeleri’ne göre VIII. yy’da Gök Türk Devleti’nin resmi kültle-
rinden biri de “su kültü” idi.109 Irmaklar, pınarlar ve dereler de dâhil ol-
mak üzere her suyun bir iyesi olduğuna inanan Türkler110, sular için 
kurban dahi keserlerdi.111 Kitabelerden günümüze uzanan bu inanışlar, 
insanların her konuda su iyesinden faydalanabileceği düşüncesini do-
ğurmuştur. İslamiyet’in kabulünden sonra da devam eden su kültü, gü-
nümüzde halen canlılığını korumaktadır. 

Gölbaşı ilçesinde, daha çok eskiden uygulanan bir yönteme göre, ço-
cuğu olmayan kadın önce kıyafetlerini bir leğenin içerisinde yıkar ve ar-
dından çamaşırlarını yıkadığı bu su ile kendisi de yıkanır. İlçede bunu 
yapan kadınların çocuğu olacağına inanılır.112 Bu uygulamanın su iye-
sinden yardım isteme noktasındaki benzer örnekleri eski Türklerde de 
karşımıza çıkmaktadır. Eski Türklerde çocuksuz kadınlar ırmaklara şa-
rap salarak su iyesini memnun etmeye, böylece onun yardımı ile çocuk 
sahibi olacaklarına inanırlardır.113 Yine Dede Korkut Kitabı’nda yer alan 
bir hikâyede, erkek çocuğu olmasını isteyen bir kadının kurumuş çayla-
ra şarap döktüğü böylece sudan yardım istediği anlatılmaktadır.114 
                                                           
104 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 29. 
105 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 536. 
106 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 29-30. 
107 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 48. 
108 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 69. 
109 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1987, 
s. 500. 
110 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 69-70. 
111 Mehmet Eröz, a.g.e., s. 107. 
112 Zeliha Han, Yarbaşı Köyü, 1925 Doğumlu, Okuryazar Değil, Ev Hanımı. 
113 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 70. 
114 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 168. 
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Suyun koruyucu özelliğinden nazardan korunmak için de faydalanıl-
maktadır. Gölbaşı’nda, gelin olacak kız nazardan korunmak maksadıyla 
kınalı elini yıkadıktan sonra zahire konulan odanın köşelerinde elini yı-
kadığı sudan damlatır.115 Yine gelin arabaya binip baba evinden gider-
ken arabanın ardından su dökülür.116 

Su kültü ve buna dair inanışların İslamiyet’in kabulünden sonra da 
devam ettiğini belirtmiştik. Su iyesi ve suyun kutsallığı inancı İslam’dan 
sonraki dönemde zemzem suyu ile bütünleşmiştir.117 Gölbaşı’nda bu 
inanışa dair en belirgin pratik -eğer varsa- ölen kişi yıkanırken üzerine 
zemzem suyu dökme âdetidir.118 

7.1. Su Kültü ve Bereket İnancı 

Suyun yağmur olarak da saygı gördüğü bilinmektedir. Bu sebeple 
Türkler nezdinde yağmur yağması bereket olarak algılanmış119 ve Tanrı’-
dan gelen bir iyilik ve bağış olarak kabul edilmiştir.120 İslamiyet’le birlik-
te gelişen bu algı ve buna bağlı olarak uygulanan pratikler, Eski Türkler 
zamanında “yada taşı” ile yapılmaktaydı. Eski Türk inanışlarına göre, si-
hirli olan ve istediği zaman yağmur yahut kar yağdırabilen bu taş Türk 
Tanrısının bir armağanıydı.121 

Bereket inancı, rahmeti cezp etmek ve kuraklık felaketinden korun-
mak için yine Gök Tanrı inancına uzanan yeni pratiklerin oluşmasını 
sağlamıştır.122 Bunlardan en dikkat çekici olanı, Güneydoğu Anadolu ve 
Doğu Anadolu bölgelerinde oldukça yaygın olan ve Anadolu’nun birçok 
yöresinde “Çömçe Gelin”123, Gölbaşı’nda ise “Çiçi Mama” ya da “Cona” 
olarak bilinen bir oyundur. 

Çocuklar için oyun, yetişkinler ise inanca dayalı bir pratik olan Çiçi 
Mama, hem inanışın ismi hem de inanışa ismini veren insan suretinde 
bir oyuncağın adıdır. Yağmurun yağmadığı kurak mevsimlerde oynanan 
bu oyun sayesinde yağmur yağacağına inanılır. Kadınların yapmış oldu-
ğu Çiçi Mama, oyunun başını çeken çocuğun eline verilir. Diğer çocuklar 
da uzunca bir değneğe kol olacak şekilde kısa bir değnek bağlayıp bu 
oyuncağın kollarına eski elbise parçaları ile çaput sararlar ve diğer çocu-
                                                           
115 Ümmü Kıvanç, Harmanlı Kasabası, (H) 1337 Doğumlu, Okuryazar Değil, Ev Hanı-
mı. 
116 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 501. 
117 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s.70. 
118 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 519. 
119 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, s. 23. 
120 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 184. 
121 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 160. 
122 Yaşar Kalafat, İslâmiyet ve Türk Halk İnançları, s. 39. 
123 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 186-187; Abdülkadir 
İnan, Makaleler ve İncelemeler, s. 480. 
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ğun peşine düşerler. Köy içinde bu şekilde ev ev dolaşan çocuklar bir ta-
raftan da hep bir ağızdan, 

Çömçeli gelin ne ister? 
Allah’tan yağmur ister! 
Göğ öküz kurban ister! 
Göbekli harman ister! 
Yağ yağmurum yağ! 

diye bağırırlar. Vardıkları her evin kapısında aynı sözleri söyleyen çocuk-
lar, evin kapısını çalarlar. Ve oyun bu şekilde devam edip gider. Bazı 
köylerde eskiden Çiçi Mama oyununa büyükler de katılırdı. Hatta oyu-
nun ilk kurucuları büyükler olurdu. Fakat burada amaç aynı idi: “Yağ-
murun yağmasını sağlamaktı.”124 

8. Demir Kültü 

Efsanelere konu olan demir, hemen hemen bütün Türk toplulukların-
da kutsal sayılmıştır. Demirin kutsallığı daha ziyade efsanelerle ilgilidir. 
Ergenekon Destanı’nda, dağda bulunan demir madeninin eritilerek yol 
açılması bu suretle Ergenekon’dan çıkılması, demiri mukaddes kılmıştır. 
Yakut Türklerinin inançlarına göre demir ile şaman tanrısal bir yuvadan 
çıkmıştır. Yine eski Türk inançlarına göre, demircileri bir ruhun korudu-
ğuna ve bazı Türk boylarında ise demircilerin Tlepş adında bir tanrısı ol-
duğuna inanılmaktadır.125 

Gölbaşı’nda, demir korucuyu bir unsur olmasının yanı sıra geleceğe 
dönük işaretler veren bir imge ve bolluk-bereket sağlayan bir güç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Demir, âdeta hayatın her aşamasında başvurula-
bilecek bir enerjiye sahiptir. Loğusa kadınları ve bebekleri kötü ruhlar-
dan -al basmasından- korumak amacıyla mutlaka demire başvurulur. 
Örneğin, loğusa kadının ve bebeğin yastığını altına bıçak veya makas ko-
nur; bebeğin beşiğinin üzerine içine iğne batırılmış bir soğan asılır; hem 
annenin hem de bebeğin yastığına iğne sokulur. Yeni doğmuş bebeklerin 
doğduğu yere çivi çakılır. Bu suretle çocuğun ömrünün uzun olması te-
mennisi demir aracılığı ile tanrıya iletilmiş olur. Demirin sağlamlığı ve 
gücü evliliğe güç katsın diye, gelin damat evine getirildiğinde, geline da-
mat evinin kapısına çivi çaktırılır. Demir, evlere bereket getirir bu sebep-
le yeni öğütülmüş unun üzerine keser konulur. Demir inanılmaz imgele-
re araç olmuştur. Kaybolan eşyaların bulunması için bir bıçağın üzerine 
bazı dualar okunur ve bıçağın üzeri kapatılır. Bu sayede kaybolan eşya-
ların bulunacağına inanılır.126 
                                                           
124 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 536-538. 
125 Murat Uraz, Türk Mitolojisi, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul, 1967, s. 123. 
126 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 536-537. 
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9. Nazar ile İlgili İnanışlar 

Nazar, dilimize Arapçadan girmiş bir kelime olup sözcük anlamı “bak-
mak”tır.127 Bakmanın niyetine ve sonucuna göre, özellikle İslâm ülkeleri 
başta olmak üzere birçok ülkede aynı bağlamda değerlendirilen nazar, 
insanların kıskançlık ve çekememezlik duygularının negatif bir güç ola-
rak bakışlar yolu ile karşı tarafa verdiği yıkıcı etki olarak tanımlanmak-
tadır. Bunun yanı sıra bir kişiye yahut eşyaya duyulan aşırı sevgi de na-
zara sebep olan etmenlerden sayılır.128 

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in nazar hakkındaki hadisleri, 
Türk toplumunda nazar ve nazarın etkisine olan inanca kuvvet katmak-
tadır. Bu sebeple Anadolu’da özellikle yeni doğmuş bebeklerin ve çocuk-
ların henüz temiz, güçsüz ve zayıf olmaları nedeniyle nazardan çok ça-
buk etkilendikleri düşüncesi yaygındır.129 

Yine halk arasında, çevrelerindeki insanların başarılarını, güzellikleri-
ni, ellerindeki mallarını ve evlatlarını çekemeyen kıskanç-haset kişilerin, 
kalplerinde oluşan buğz halini nazar olarak yansıtacakları korkusu yay-
gındır. Bu sebeple, insanlar nazara uğramamak, göze gelmemek dolayı-
sıyla bir felakete maruz kalmamak için çeşitli çarelere başvururlar. Göl-
başı’nda da mala ve cana nazar edileceği kaygısı, zengin bir inanış ve 
pratik yumağı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

9.1. “Tuz Çatlatma” 

Göze gelmiş çocukları ve yetişkinleri nazardan kurtarmak için uygu-
lanan bu yöntem şu şekildedir: “Avuca alınan bir miktar tuz, bazı dualar 
ve sureler okunmak suretiyle nazara uğramış kişinin üzerinde çevrilir.” 
Gölbaşı’nda buna, “Tuz Çatlatma” veya “Tuz Çevirme” denir.130 

Anadolu’nun farklı yörelerinde “tuz patlatma”131, “tuz öveletme”132 gibi 
adlarla, benzer şekillerde yapılan bu uygulamalarda dikkati çeken unsur 
“tuz”dur. İnsan yaşamında önemli bir yere sahip olan tuzun bu tür sa-
ğaltma işlemlerinde kullanılması “neden” sorusunu akla getirmektedir. 

Başta Türkmenler olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde tuz kut-
sal sayılmaktadır. Bu kutsiyet örf ve âdetler üzerinde de farklı inanışla-
rın şekillenmesinde etkili olmuştur. Özellikle Türkmenler tuza büyük 
hürmet göstermişler ve bu hürmeti örf ve âdetlerine yansıttıkları gibi, 
                                                           
127 Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru: İnanışlar, Töre ve Töreler, Oyunlar, Ger-
çek Yayınevi, İstanbul, 1994, s. 103. 
128 Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s. 167-
169. 
129 Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 169. 
130 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 540. 
131 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 97. 
132 Yüksel Kırımlı, “İnanç, Nazar ve Nazara Karşı Tuz”, Tuz Kitabı, Ed: Emine Gürsoy Nas-
kali, Mesut Şen, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 71. 

67



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18 

“Bir gün tuz yediğin yere, bin gün selam” diyerek atasözlerinde de ifade 
etmişlerdir.133 Tuzun bu denli önemsenmesi, muhtemelen onun insanla-
rın ihtiyaçlarına birçok alanda cevap vermesi ile ilgilidir. Tuzun bulunu-
şu ile ilgili anlatılanlar da onun kutsal kabul edilmesinde etkili olabilir. 
Eski Türk mitolojisine göre, tuzu keşfeden, Nuh Peygamber’in torunu 
Türk’ün oğlu Tutuk’tur. Evliya Çelebi’ye göre ise, tuzu Halil İbrahim Pey-
gamber bulmuştur.134 

9.2. Nazarlık ve Muska 

Nazara karşı korunmak amacıyla kullanılan unsurlara genel olarak 
“nazarlık” adı verilir. Nazarlık, onu üzerinde taşıyanı büyü, hastalık ve 
diğer fenalıklara karşı korumaya yahut içinde bulunduğu kötü durum-
dan kurtarmaya hizmet eden objelere denir. Nazarlığın birçok çeşidi var-
dır. Bunlar, taşlar, madenler; muska; çörek otu, üzerlik otu, sarımsak, 
deve dikeni, hurma çekirdeği gibi bazı bitkiler ile çeşitli hayvanların ka-
bukları, dişleri, kafatasları, at nalı; göz boncuğu gibi nesnelerdir. Bun-
lardan nazar boncuğu ve muska gibi olanları, insanların giysilerine ilişti-
rilir yahut hayvanların boyunlarına asılır. At nalı, nazar boncuğu, üzer-
lik, öküz başı gibi nazarlıklar da evi, arabayı yahut tarlayı nazardan ko-
rumak için kullanılır.135 Bu örneklerin çoğu Gölbaşı’nda da nazarlık ola-
rak kullanılmaktadır. 

Nazarlıkların en yaygın olanı muskadır. Muska, bilinenin aksine İsla-
miyet’le birlikte kullanılmaya başlanan bir obje değildir. Yapılan araştır-
malar, muskanın Urartulara kadar dayandığını göstermektedir. Günü-
müzde muskalarda Arapça harflerin kullanılması ve Kuran’dan alıntıla-
rın yapılması, onu İslâmi bir öge imiş gibi karşımıza çıkarsa da, yapılış 
amacı, şekli ve saklanış biçimi dışında değişen tek özelliği, yazılar, harf-
ler ve cümlelerdir. Muskanın, dileklerin gerçekleşmesi, kötülüklerden ve 
uğursuzluktan korunmak maksadıyla yapıldığı bilinmektedir. Eski çağ-
larda da aynı amaçla hazırlandığı bilinen muskalar136 Gölbaşında: 

- Çocuk sahibi olmak için,  
- Yeni doğum yapmış kadına al basmaması için, 
- Eşlerin arasını düzeltmek için, 
- Yeni doğan bebeklerde meydana gelen bazı hastalıkların tedavisi için ve 
- İnek, koyun, keçi gibi hayvanlar doğum yaptıklarında huysuzlukla-

rını gidermek için yapıldığı gibi bebeklere ve çocuklara nazar değmesin 
diye de kullanılmaktadır.137 
                                                           
133 Ahmet Ata, “Türkmenlerde Tuzun Kutsallığı”, Tuz Kitabı, s. 86. 
134 Vehbi Günay, “Türk Sosyo-Kültürel Hayatında Tuzun Yeri”, Tuz Kitabı, s. 106. 
135 Yüksel Kırımlı, “a.g.m.”, s. 67. 
136 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu Uygarlığı, Der Yayınları, İstanbul, 1997, s. 308-309. 
137 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 436, 446, 449, 539, 546, 547. 
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Yine, çocukları nazardan korumak için muska ile beraber iğde dalı, 
üzerlik tohumu ve göz boncuğunun da elbiseye iliştirildiği bilinmekte-
dir.138 

9.2.1. Hayvan Motifi ve Nazar İlişkisi 

Gölbaşı’nda nazardan korunmak maksadıyla, özellikle evi, arabayı ve 
tarlayı korumak amacıyla kullanılan unsurlara baktığımızda daha çok 
hayvanlara ait bir parçanın nazarlık olarak kullanıldığını görüyoruz. İl-
çede, hayvanları nazardan korumak için ahırın kapısına at nalı; tarlayı 
ve yeni yapılan evi nazardan korumak için evin dış duvarlarından birine 
herkesin görebileceği şekilde kaplumbağa kabuğu, doldurulmuş kaz, öl-
müş eşek veya öküz kafası yahut hayvan boynuzu asılmaktadır. Yine na-
zara karşı korunmak amacıyla evin herhangi bir yerinde kirpi oku bu-
lundurulur. Keçinin boynuzuna kılıf örülüp üzeri kurşun ve nazar bon-
cuğu ile bezendikten sonra, hazırlanan bu nazarlık evin içine asılır.139 

Bu nazarlıkların hazırlanmasında kullanılan hayvanların tesadüfen 
ya da rastgele seçilmeyeceği hepimizin malumudur. Halk inançlarının 
rastlantılarla ya da tesadüflere dayanan bir anlayışla şekillenmeyeceği ve 
şekillenmediği de bilinmektedir. 

Evi nazardan korumak için kullanılan kaplumbağa kabuğundan ya-
pılan nazarlığın Anadolu’da yaygın bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. 
Kaplumbağa, Kültigin Anıtı’nın temel taşını oluşturmakla beraber Afga-
nistan-Türkmen ve Özbekistan Türklerinin kaplumbağa ve kabuğu ile il-
gili efsaneleri vardır. Türkistan Türklerine ait bir efsane şu şekildedir: 
Dünyanın başlangıcında her taraf suyla kaplıydı ve suda sadece kap-
lumbağa yaşamaktaydı. Gök Tanrı, bu kaplumbağayı sırt üstü çevirdi ve 
dünyayı onun karnının üzerine koydu. Her bir ayağının üzerine de bir 
kıta yerleştirdi.140 

Gölbaşı’nda, nazardan korumak için evin dışına herkesin görebileceği 
bir yere doldurulmuş kaz asılması, esasında dikkati eve değil de kaza çe-
kip kötü bakışı başka bir yöne yani kaza kaydırma düşüncesi ile ilgilidir. 
Ancak doldurulabilecek birçok hayvan varken kazın tercih edilmesi de 
eski Türk inanışlarının izlerindendir. Altay efsanelerinde yerin yaratılışı 
anlatılırken “Evvelce ancak su vardı. Yer, gök, ay ve güneş yoktu. Tanrı 
(Kuday) ile bir kişi vardı. Bunlar kara kaz şekline girip su üzerinde uçu-
yorlardı” denilmektedir. Yine Türklerin kurban ayinlerinde, şaman kur-
banlık hayvanın görünmeyen canını avlamak için göklere doğru uçmayı 
temsil eden -bunun için de tahnit edilmiş- bir kaza biner ve kaza hitaben 
şöyle der: 
                                                           
138 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 447. 
139 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 540, 541. 
140 Yaşar Kalafat, İslâmiyet ve Türk Halk İnançları, s. 22. 
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Ak ayazın önünden, ak bulutun üstünden 
Gök ayazın önünden, gök bulutun üstünden 

Gök tanrıya doğru git 

Kaz da ona güya cevap verir. Bir süre uğraştıktan sonra hayvanın ca-
nı yakalanır. Şamana binek vazifesi gören kaz da uçup gider.141 Tanrıla-
ra yakın hayvanlardan olan kaz, bazı boyların da totemleri arasında-
dır.142 

Kirpi okunun koruyucu özelliği ise -XI. yy. tarihçilerinden Gardizi’nin 
Kırgızlar hakkında verdiği bilgilere göre- onlardan bazılarının kirpiyi ruh 
saymaları ve onu kutsal kabul etmeleri ile ilgili olabilir.143 

9.3. Ters Motifi 

Gölbaşı’nda bebekleri nazardan korumak amacıyla uygulanan bir 
başka yöntem ise bebeklere giysilerini tersinden giydirilerek onları koru-
ma altına alma şeklinde uygulanmaktadır.144 Bebeğe kıyafetinin ters giy-
dirilmesi “ters motifi” ile ilgilidir. Halk inanışları içerisinde oldukça yay-
gın olan bu uygulamanın amacı, diğer âleme mesaj göndermektir. Buna 
göre ters, olacak bir olayın olmaması dileğinin yansımasıdır.145 Bebeğin 
kıyafetinin tersinden giydirilmesi de, bebeğe gelebilecek muhtemel zara-
rın uğramaması tersine dönmesi gibi isteklerin bu şekilde ifade edilmesi-
dir. 

Ters motifi ile ilgili olarak ilçede gördüğümüz diğer örnekler şu şekil-
dedir146: 

- Gelin damat evine girerken önüne konan bardağı ayağı ile kırar. 
- Kısmeti açılmadığına inanılan kızların kısmeti açılsın ve evlensin di-

ye, kızın annesi sabah namazından önce hiç kimse görmeden caminin 
kapısını üç defa açar ve kapatır. 

Kilit açmak ve kapamak halk inançlarına göre düzgün giden işlerin 
ters dönmesi veya ters giden işlerin düzelmesi inancından kaynaklan-
maktadır.147 Yine bardak kırmak ise diğer âleme gönderilen bir mesajdır. 
Eski Türklere göre, öbür dünya bu dünyanın ters bir imajıdır.  

Dünyada ters olan her şey orada normal görünümündedir. Dolayısıy-
la burada ters olan orada düzgün, burada kırık olan ise orada mükem-
meldir.148 
                                                           
141 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 104. 
142 Murat Uraz, a.g.e., s. 116. 
143 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 8. 
144 Fatma Ceviz, Belören Kasabası, 1935 Doğumlu, İlkokul Mezunu, Ev Hanımı. 
145 Yaşar Kalafat, İslâmiyet ve Türk Halk İnançları, s. 51. 
146 Cebrail Göksu, a.g.e., s. 469, 507. 
147 Yaşar Kalafat, İslâmiyet ve Türk Halk İnançları, s. 12. 
148 Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 140. 
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10. Ölüm, Yas ve Ölü Yemeği 

İnsan yaşamının sona ermesi anlamına gelen ölüm, insan hayatında-
ki önemli bir geçiş dönemlerinden biridir.149 Bu geçiş dönemine dair pra-
tik ve inanışların İslamiyet’in kabulünden sonra da uygulandığı bilin-
mektedir. Gölbaşı’nda ölüm ile ilgili örf, adet ve inanışları incelediğimiz-
de, eski Türk inanışlarının pratikler çerçevesinde yaşatıldığını görüyo-
ruz. 

Türklerin ölünün defni esnasında yaptıkları merasimlere “yuğ” deni-
lir. Aş töreni, ölü aşı anlamına gelen bu merasimlere150, biri ölen kişinin 
maceralarını hikâyeleştirip anlatan diğeri ağıt yakan “yuğcı” ve “sığıtçı” 
adı verilen kimseler de katılırdı.151 Gölbaşı’nda cenaze evine çağrılan ve 
burada ağıt yakan “ağıtçı kadın” geleneği daha çok eskiden uygulanma-
sına rağmen152 ilçede yakın zamana kadar bu âdetin uygulanıyor olması, 
yuğ törenlerinin tamamen unutulmadığının göstergesidir. 

Eski Türklere göre, ölen kişi yaşamaya devam etmek ve akrabalarının 
yanına dönmek ister. Yahut yanında ailesini, dostlarını ve sürülerini de 
götürmek ister. Ölen kimsenin yakınları da bu hayatı kabullenmediği 
için ölüden korkar ve onun canlıların arasına dönmemesi için gerekli 
tedbirler alır. Fakat bütün bu tedbirlere rağmen ölen kişinin ruhu, üç 
yahut yedi gün boyunca evinin etrafında dolaşır. Ölenin yakınları ruhun 
geri dönmemesi için ölü aşı verir. Bu sebeple, üç, yedi veya kırk gün 
sonra153 ölünün mezarına yemek konur.154 Böylece ölüye yani ölünün 
ruhuna yemek verilmiş olur.155 

Ölüye aş vermeyi önemli bir görev sayan Türkler, daha ileriki zaman-
larda, sevabını ölünün ruhuna bağışlamak için fakirlere yemek veya hel-
va ikram etmeye başlamışlardır.156 İslamiyet’in kabulünden sonra bu ge-
lenek, “mevlit” adı verilen dinsel törenlerde komşu, akraba ve yakınlara 
yemek ikram etme şeklinde uygulanmaya başlamıştır.157 Gölbaşı’nda bu 
âdet, cenazenin defninden sonraki ilk cuma günü olabileceği gibi, bazı 
köylerde üçüncü veya yedinci gün gerçekleştirilmektedir. Evde yahut ca-
mide okutulan mevlit, yemekli olabileceği gibi yemeksiz helva veya şeker 
ikram etme şeklinde de uygulanmaktadır. Ancak ölen kişinin anıldığı 
                                                           
149 Nesrin Baraz, Halkbilimine Genel Bakış, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1998, 
s. 62. 
150 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 189. 
151 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 206. 
152 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 518. 
153 Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 141. 
154 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, C. II, s. 248. 
155 Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 141. 
156 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, C. II, s. 248. 
157 Nesrin Baraz, a.g.e., s. 66. 
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belli günlerden en önemlisi kırkıncı ve elli ikinci gündür. Kırkıncı gün 
cesedin etinin kemiğinden ayrıldığına, elli ikinci gün ise çürümeye başla-
dığına inanılır. Bu sebeple mevtanın ruhunun rahatlaması için yemekli 
mevlit düzenlenir.158 

Türklerde cenaze ve yas törenleri, İslâm’ın kabulünden sonra da, 
Hunlar ve Gök Türklerin cenaze ve yas törenleriyle benzerlik gösterir. 
Eski Türklerde, cenaze yakınları bağıra bağıra ağlayıp saçlarını yolar, 
yüzlerini yırtarlar.159 Bütün bu matem alametleri Kazaklarda, cenazenin 
defninden sonra dul karısının, kızlarının saçlarını kesmesi160 Hunlarda 
ise kesilen bu saçların ölünün diğer eşyaları ile birlikte mezarına gömül-
mesi şeklinde görülürken -nitekim yapılan kazılarda, Urga dolaylarında 
Nojin Ula’da bulunan bir Hun mezarında ipek örtüye sarılmış on yedi 
saç örgüsü bulunmuştur161- Kırgız ve Kazak Türklerinde ölen kişinin eşi-
nin bir yıl boyunca karalar giymesi, kızların ise ak giyinip kırmızı başör-
tüsü takmaları âdettendir.162 

Matem ve yas, şekil itibariyle zamanla farklılaşsa da üzüntü ve kede-
rin ifade edilmesi ve ölen kişinin unutulmadığının göstergesi, gelenek 
halini almış davranış kalıplarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Gölba-
şı’nda yas, hemen hemen elli ikinci güne kadar devam eder. Bu süre zar-
fında televizyon seyredilmez ve radyo dinlenmez. Cenaze sahibi televiz-
yon seyretmeye başlamadığı müddetçe yakın akrabaları da seyretmezler. 
Yine taziye süresince cenaze sahipleri tıraş olmaz, elbiselerini değiştir-
mez ve saçlarını taramazlar. Bu durum onların yaslı olduklarının işareti-
dir. Taziyeler bittikten sonra cenaze sahiplerinin yakınları, yaslı erkekleri 
berbere götürerek tıraş ettirirler.163 

11. Uğur-Uğursuzluk İnancı 

Latince “augur”dan gelen ancak zamanla anlamı genişleyen ve deği-
şen uğur ve buna bağlı inanışlar, Anadolu’da oldukça yaygındır. Latince-
de falcı, bilici, gizli bilgileri bilen kimselere “augur” denirdi. Latinceden 
Türk diline geçen bu kavram, Türkler arasında mutluluk, yücelik, devlet 
gibi manalara gelmekteydi. İyilik anlamına da gelen uğur, insanın iyi bir 
olayla ve sonuçla karşılaşma temennisidir. Uğur kelimesi her ne kadar 
Latinceden dilimize girmiş olsa da, inanç anlamında değerlendirildiğinde 
Anadolu’ya özgü bir yaklaşımdır.164 
                                                           
158 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 523-525. 
159 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, C. II, s. 248. 
160 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 208. 
161 Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 
2004, s. 116. 
162 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, s. 208. 
163 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 522. 
164 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları- Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 152. 
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Halk nezdinde iyilik sağlayan inançların özünde uğur, kötülük geti-
renlerinkinde ise uğursuzluk olacağına inanılır. Anadolu’da eski çağlara 
kadar uzanan bu inanç, Hititlerden kalan kaya kabartmalarından anla-
şıldığına göre, Tanrıdan uğur dileme geleneğinin o dönemlerde de yaygın 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dönemde hayvan kemiklerinin ve ba-
ğırsaklarının, bazı kutsal sayıların, otların, ağaçların, yaprakların, sula-
rın hatta kayaların yardımcı unsur olarak kullanıldığı ve bunların uğur-
lu sayıldığı anlaşılmaktadır. Eski Türklerde uğur inancı ise Çin düşün-
cesi ve Hint inançlarının etkisi altında gelişmiştir.165 

Anadolu’da uğur, birtakım gruplara ayrılır. Halk inançlarına göre 
canlılar arasında bazı hayvanlar uğurlu sayılır. Kökeni eski çağ dinlerine 
uzanan bu inanışlar, doğa tanrılarının yardımcıları niteliğinde olan hay-
vanların zamanla uğurlu sayılması ve bu inancın günümüze kadar ulaş-
ması ile ilgilidir.166 Gölbaşı’nda, halkın uğurlu ve uğursuz olarak inandı-
ğı unsurlar aynı çerçeve içerisine yerleşmiş durumdadır. İlçede baykuş, 
kara kedi ve sebepsiz şekilde havlayan ve uluyan köpek uğursuzluk geti-
receği düşünülen hayvanlar sınıfına girerken, güvercin, karınca, örüm-
cek ve kedi saygı duyulan hayvanlardandır.167 

Baykuşun felaket habercisi olması, Anadolu’nun hemen hemen bü-
tün yörelerinde bilinen bir inanıştır.168 Ancak kedinin uğursuzluğu ken-
disi ile ilgili değil rengi ile alakalıdır. Kedi, halk arasında temiz sayılır. 
Hz. Muhammed’i ardındaki yılandan koruması üzerine, onun kedinin 
sırtını okşaması halk arasında, okşamanın bereketinden dolayı kedilerin 
sırt üstü düşmedikleri inancını doğurmuştur.169 İlçede, köpekle ilgili ina-
nışların daha çok uğursuzluk üzerine odaklanmış olduğunu görüyoruz. 
Kırgızlara ait bazı efsanelerde, Sırttan ve Kumayık adındaki azgın ve yır-
tıcı köpeklerden söz edilmektedir. Eski Türk inanışlarına göre, Tanrı Ül-
gen’in cansız yarattığı insanları Erlik’in şerrinden korumak için bir köpe-
ği bekçi olarak görevlendirmesi ancak Erlik’in köpeği kandırıp insanlara 
yaklaşması da170 köpeğe olan saygıyı azaltmıştır. Yine Koryaklara göre 
cehennemin girişinin köpekler tarafından korunuyor olduğu yönündeki 
inanış171, Türklerin köpek konusundaki algılamalarının benzerliğini or-
taya koymaktadır. 
                                                           
165 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
157, 153. 
166 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
154. 
167 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 539-540. 
168 Halil Ersoylu, “Türk Dünyasının İnanç ve Yaşayışındaki Bazı Kuşlar”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, Nisan 1982, s. 173-174. 
169 Ekrem Sarıkçıoğlu, Din Fenomenolojisi: Dinlerin Mahiyeti ve Tezahür Şekilleri, s. 
43. 
170 Murat Uraz, a.g.e., s. 112. 
171 Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 142. 
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Güvercin ise, tek tanrılı dinlerde de kutsal sayılan bir hayvan olup172 
Altaylıların Tufan Efsanesinde, Nama’nın görevlendirdiği kuşlar içerisin-
de görevini layıkıyla yerine getiren böylece onun güvenini ve sevgisini ka-
zanarak173, uğurlu ve kutsal bir hayvan olmuştur.174 

Karınca ve örümceğin öldürülmelerinin günah olacağı inanışı, İslâm 
inancı ile ilgilidir. Kuran’da Hz. Süleyman’ın kıssasında sözü edilen hay-
vanlardan olması karıncayı175; Sevr Mağarası’nda da ağlarını örerek Hz. 
Muhammed’in Kureyşliler tarafından öldürülmesine mani olması176 ne-
deniyle örümcek mukaddes sayılmıştır. 

Karaçalı yakılan evde uğursuzluk olacağı, soğan ve sarımsak kabuğu-
nun ateşe atılmaması aksi halde özellikle soğan kabuğu yakılan eve fa-
kirlik geleceği ve akşam eve soğan getirmenin iyi olmadığı gibi inanışlar, 
Gölbaşı’nda bitkiler çerçevesinde gelişmiş inanışlardandır.177 Bitkiler de 
uğur inancı içerisinde yer edinmiş bir diğer ögedir. Özellikle şifalı bitkiler 
halk arasında uğurlu sayılır. Bitkilerin bu tür inanışlara söz konusu ol-
masının nedenlerinden biri de, bitkinin özünde saklı iyi bir gücün bu-
lunduğu yönündeki inançtır. Bu tür bitkilerin eski çağlarda tapınaklar-
daki din görevlilerince ilaç yapımında ve büyücülükte kullanılmaları, bu 
bitkiler hakkında uğur inancının güçlenip yayılmasında etkili olmuş-
tur.178 

Günlerle ilgili inanışlar da uğur inancı kapsamında değerlendirilmek-
tedir. Bu inanışların pek çoğu tek tanrılı dinlerle alakalıdır. Bugün Ana-
dolu’da günlerle ilgili bilinen inanışlar bu topraklarda etkili olan tek tan-
rılı dinlerin etkisi altında gelişmiştir.179 Anadolu halkı haftanın her gü-
nüne ayrı bir anlam verir. Bu da insanların benimsemiş yahut muhatap 
olmuş oldukları dinlerin günler hakkındaki yaklaşımının180 halk tarafın-
dan benimsenmiş olmasıyla ilgilidir. 

Yurdumuzun hemen hemen her yöresinde cuma günü ile ilgili inanış-
lar aynı doğrultudadır. İslam dininin cuma gününü özel sayması, halkın 
bu güne dair bazı inanışlar sergilemesine neden olmuştur. Cuma, Müs-
                                                           
172 L. Sami Akalın, Türk Folklorunda Kuşlar, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1993, s. 89. 
173 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm; Materyaller ve Araştırmalar, s. 22. 
174 L. Sami Akalın, a.g.e., s. 89. 
175 Kur’an 27/18. 
176 M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi; Hz. Muhammed (As.) ve İslâmiyet; Mekke Devri, Şamil Ya-
yınevi, İstanbul, 1981, s. 409-410. 
177 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 536, 546. 
178 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
154. 
179 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
75. 
180 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
74. 
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lümanlar için görüşme, toplanma ve dinlenme günüdür.181 Bu sebeple 
Gölbaşı’nda, cuma günleri ev süpürülmeyeceğine, tarla sürülmeyeceğine 
ve çamaşır yıkanmayacağına inanılmaktadır. İlçede salı günleri ev temiz-
liği yapılmayacağı ve çamaşır yıkanmayacağına dair inanışlar da182 yine 
Anadolu’da yaygın şekilde görülen hurafelerdendir. Anadolu’ya özgü olan 
bu inanışın kaynağı ise eski Türk dini değil Hıristiyanlıktır. İstanbul’un 
fethinin salı günü gerçekleşmesi, Orta Çağ’da İstanbul’u kutsal bir şehir 
sayan Hıristiyanlar için büyük bir üzüntü sebebi olmuş, bunun netice-
sinde de bazı Hıristiyanlar salı gününün uğursuz bir gün olduğuna 
inanmışlardır. Bu inanış zamanla Hıristiyanlarla komşu olan Türkler 
arasında da183 kaynağının nereden geldiği bilinmeden benimsenmiştir. 

Sonuç 

Gölbaşı, çok sayıda Türkmen aşiretin yaşamış olduğu bir ilçedir. İlçe-
deki Alevi, Kürt yapılanması da buradaki halk kültürünün zengin bir gö-
rünüm ortaya koymasını sağlamıştır. Bilindiği gibi Türkler, İslâmiyet’in 
kabulünden önce özellikle ve ağırlıklı olarak Gök Tanrı inancına bağlı bir 
şekilde dini yaşantılarını sürdürmüşlerdir. Türklerin en eski dininin Şa-
manizm olup olmadığı hususunda farklı görüşler olsa da elde edilen veri-
ler, Türklerin öteden beri Gök Tanrı inancına sahip olduklarını, Şama-
nizm’in ise daha çok sihri bir sistem olduğu sonucunu ortaya çıkarmış-
tır.  

Türklerin İslâmiyet’i kabulü ve Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan göç-
ler, onların kültürel yaşantıları üzerinde belirgin bir etki bırakmamıştır. 
Aksine, Anadolu’ya yerleşen bu Türkmenler, Müslüman olsalar dahi eski 
inançlarından tam olarak sıyrılamamış ve yüzyıllar sonrasında dahi bu 
inançlarını yaşatmaya devam etmişlerdir. 

Gölbaşı’nda incelediğimiz halk inanışları çeşitli kültler etrafında top-
landığında özellikle Gök Tanrı inancının izleri açık bir şekilde görülmek-
tedir. Bunlardan ağaca dayalı inanışlar, Maniheizm ve Budizm gibi din-
lerde de önemli bir yer edinmiş olup Gölbaşı’nda çeşitli pratiklere konu 
olan ağaçların eski Türk inanışlarına göre Tanrı kutunu temsil eden kut-
sal ağaçlar olduklarını tespit ettik. Dünyanın bütün bölgelerinde inanı-
lan ateş kültü, Türklerde ateşin Tanrı ile olan bağlantısından dolayı ayrı 
bir öneme sahiptir. Bu sebeple Gölbaşı halk kültüründe ateşe büyük 
saygı gösterilir ve onun koruyucu özelliğinden, kötü ruhlara karşı, istifa-
de edilir. Eski Türk inanç sisteminin atalar kültü esasına dayandığı bi-
linmektedir. Ataya duyulan saygı atanın öldükten sonra ruhunun birta-
                                                           
181 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
74. 
182 Cebrail Göksu, a.g.t., s. 539. 
183 İsmet Zeki Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç-Söylence Bağlantısı, s. 
75. 
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kım üstün güçlerle donanacağı inancını doğurmuştur. Bu inanca sahip 
olan Türkler, zamanla atanın mezarını da kutsal kabul etmişlerdir. İsla-
miyet’tin kabulünden sonra velî kültü halini alan bu inanış, ziyaret yer-
leri, evliya mezarları gibi mekânların mukaddes kabul edilmesi ile neti-
celenmiş ve bu mekânlar dara düşen herkesin uğrak yerlerinden olmuş-
tur. Gölbaşı bu anlamda oldukça zengin bir görünüm ortaya koymakta-
dır. Atalar kültü ile ateş kültünün sentezi olarak karşımıza çıkan ocak 
kültü, ev-ocak, ocak-şifa ilişkisinin bir sonucudur. Gölbaşı’nda insanlar 
sıkıntıların çözümü için ocak denilen yerlere gidip buralardan edindikleri 
her türlü unsuru yardımcı bir iye olarak kullanmaktadırlar. Dağ, taş, 
kaya gibi yardımcı iyeler de Türklerin tabiattaki nesnelerde birer ruh ol-
duğu inancı ile oluşmuştur. Gölbaşı’nda dağ kültü, özellikle ziyaret yer-
lerinin yüksek dağ tepelerinde bulunması şeklinde kendini gösterirken; 
taş kültü, bereket ve şifa için başvurulan yardımcı bir iyedir. 

Gök kültü, Tanrının göğün en üst katında olduğu inancının bir eseri-
dir. Bu sebeple gökteki cisimler de kutsaldır. Gölbaşı’nda hem çeşitli is-
teklerin gerçekleşmesi hem bereket kaynağı olması hem de korunma 
maksadıyla oluşmuş suya dayalı inanışlar, su kültü ile ilgili olup bu kült 
Gök Türk Devleti’nin resmi kültlerindendir. Demir de eski Türklerin ef-
sanelerinde karşımıza sıkça çıkan bir diğer ögedir. Gölbaşı’nda demir et-
rafında şekillenen inanışlar daha çok korunma, güç ve bereket kavram-
ları etrafına oturmuş görünmektedir. Türklerin tabiattaki nesneleri ruh 
olarak telakki etmeleri, nazar vd. kötü ve yıkıcı her türlü etkiden korun-
mak yahut kurtulmak için bu nesnelere başvurma ve onlardan yardım 
alma pratiklerinin zengin bir uygulama olarak karşımıza çıkmasını sağ-
lamıştır. Çeşitli nazarlıklar ve muska, ilçede nazardan ve kötü ruhlardan 
korunmak için kullanılan oldukça popüler unsurlardır. Ölü yemeği ve 
uğurla ilgili inanışlar da İslâm sentezi ile şekillenmiş pratikler olup esa-
sında tamamen eski Türk inanç sisteminin kalıntılarıdır. 

Gölbaşı halk kültürü, eski Türk inanışlarını bütün canlılığı ile yaşat-
maktadır. Aradan geçen bunca asır, bu inanışların kaynağını unuttursa 
da kendisini unutturmamıştır. Manevi kültürdeki değişmenin oldukça 
uzun bir sürede gerçekleştiği bilinmektedir. Ancak Türklerin İslâmiyet’i 
kabulü ve aradan geçen zaman düşünüldüğünde, eski inanışların halen 
korunuyor olması dikkat çekicidir. Gölbaşı’nda bu inanışlar daha çok İs-
lâm kisvesi altında uygulamaya dökülmektedir. Nitekim özellikle korun-
ma ve kurtulmaya dönük pratiklerde, duanın unutulmadığı ve muhak-
kak temel unsur olarak kullanıldığını görüyoruz. Atalar kültünün za-
manla velî kültüne dönüşmesi, ocak kültü, nazarlıkların yanında ha-
maylı kullanılması ve muska… Bütün bunlar eski inançların İslâm’a çok 
çabuk adapte edildiğini gösteren delillerdir. Gölbaşı’nda eski inanışların 
unutulmamasının bir diğer nedeni de kültürel aktarmanın bir neticesi 
olarak insanların ailede ne görmüşlerse ona inanıyor olmalarıdır. Prof. 
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Dr. Mehmet Eröz’ün, “Türk Alevîlik ve Bektaşiliğinin ana kaynağı Türk 
kültürü ve eski Türk dinidir” şeklindeki ifadesi, ilçedeki Alevî vatandaşlar 
arasında kültürel aktarmaya bağlı olarak bu inanışların daha canlı şe-
kilde yaşatıldığını desteklemektedir. 
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ANKARA-POLATLI İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNDÜZ* 

Öz 

Bu çalışmada, Ankara-Polatlı ilçesinin tarihi hakkında bilgiler verile-

rek, 1927 tarihli ilk nüfus sayımında geçen köy isimleri, köylerin etnik kö-

keni ve bay-bayan nüfus tablo halinde verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Polatlı, Köyler ve 1927 Tarihli Nüfus Sayımı. 

Abstract 

Information On Polatli District Of Ankara Province 

This study gives information on the historical background of Polatlı 

District of Ankara Province and a table presenting the names of the villa-

ges included in the first census in 1927 and of the ethnic origins and ma-

le-female population of the villages. 

Key words: Polatlı, Villages, Census In 1927. 

Giriş 

A- Cumhuriyet Öncesi Tarihi: 

Polatlı ilçesi, İç Anadolu bölgesinin Yukarı Sakarya bölümünde ve An-
kara’nın güneybatısında yer almaktadır. Doğudan Ankara, Haymana, 
batıdan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi, kuzeyden Beypazarı, Ayaş, kuzey-
batıdan Eskişehir’in Mihalıççık ilçesi, güneyden Konya İli’nin Cihanbeyli 
ilçesi ile çevrelenmiştir. İlçe kuzeyden Ankara Çayı’nın ve batıda Sakarya 
nehrinin oluşturduğu doğal sınırlara sahiptir.1 

Polatlı İlçesi’nin tarihi hakkında çok eskiye ait delil ve belgelere rast-
lanmamakla beraber2 eski bir yerleşim merkezi olarak karşımıza çık-
                                                           
* Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD Öğretim Üyesi. 
1 Yurt Ansiklopedisi, C. I, s. 637. 
2 Polatlı 1986 İl Yıllığı, s. 23. 
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maktadır. İ.Ö. 3000’de kurulmuştur. Polatlı yakınlarındaki Gordium’a 
ilk yerleşim Bakır Çağında olmuştur. Gordium sırasıyla Hititlerin, Frigle-
rin egemenliği altında bulunmuş, Frig başkenti olmuştur. Gordium Frig-
ler zamanında altın çağını yaşamış, daha sonra (İ.Ö. VII. yüzyılda) Kim-
merler tarafından yıkılan Frig Devleti ile tahrip edilmiştir. Bir süre Pers 
hakimiyetinde kalan Gordium İ.Ö. 331’de İskender komutasındaki Ma-
kedonyalılar Gordium’u ele geçirmişlerdir. Böylece Helenistik dönemin 
başladığını görmekteyiz. Romalılarca ele geçirilen Polatlı kısa bir süreden 
sonra Bizanslıların hakimiyeti altına girmiştir. Anadolu’daki Türk beylik-
lerinden biri olan Danişmendliler Polatlı’yı Bizanslılardan alarak yeni bir 
dönemi başlatmışlardır. Danişmendlilerden sonra Selçukluların hakimi-
yeti altına giren bölgenin, Osmanlılar zamanında Yavuz Sultan Selim ta-
rafından (1515-1516) ele geçirildi. Bu dönemden itibaren Polatlı, Ankara 
merkez sancağına bağlı bir köy olarak varlığını devam ettirmiştir.3 

Polatlı adının kaynağına baktığımızda, Polat kelimesinin Farsça’dan 
türediği ve Farsçasının da “Pulat” olduğu anlaşılmaktadır.4 Pulati çelik 
ya da kuvvetli anlamında kullanılmakta olup, -lı ekinin sonradan eklen-
miş olduğu muhtemeldir. Polatlı ismi kaynağı konusunda işleri sürülen 
bir diğer fikir de Frigya krallarından birinin adının “Pulat” olmasından 
dolayı bu bölgeye Pulat’tan gelen Polatlı adının verilmiş olduğudur. Polat 
adı konusundaki bir başka görüş ise Eski Polatlı köyünde yaşayan Ya-
kup Ağa’nın ata çok hevesli bir kişi olması, dolayısı ile çevre halkının 
“bol atlı Yakup Ağa” demesinden gelen ismin sonradan bu bölgeye Polatlı 
olarak geçmesine neden olmuştur.5 Ancak Polatlı isminin kaynağı kesin 
olarak bilinmemektedir.6 

Polatlı’ya ait en eski tarihi kayıt Menteşe köyünün 1860 yılında bu-
günkü Polatlı ilçesinin 3 km güneyinde bulunan Sivritepe eteğinde yer-
leştiği, daha sonra bugün Zafer Mahallesi olarak bilinen bölgeye taşındı-
ğıdır. Günümüzde İstiklal Mahallesi olarak bilinen Eski Polatlı köyünün 
ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgiler elde edilememiş olmakla 
birlikte istiklal mahallesi ve Menteşe köyünün Polatlı’nın ilk nüvelerini 
teşkil ettiği bilinmektedir. 

Polatlı kaza teşkilatı 31.7.1929 yılında kurulmuş olup, ilçe merkezi 
olmadan evvel, son olarak İstanos (zir) bugünkü adıyla Yenikent’e bağlı 
idi. Ondan evvel idari bakımdan Haymana kazasına bağlı bulunuyordu. 
Polatlı, kuruluş tarihinde Polatlı adını alarak değişmemiş olup ilk kuru-
luş yeri olan istasyon civarı da şehir merkezi olarak kalmıştır. Asıl Polatlı 
tarihi 1892 yılında İstanbul-Ankara demiryolun ilçeden geçmesiyle baş-
                                                           
3 Yurt Ansiklopedisi, C. I, s. 581; --------; “Polatlı”, Türk Ansk., C. XVIII, İstanbul 1960, s. 
436. 
4 Ziya Fükûn; “Pulad Madd.”, Farsça-Türkçe Lügat, MEB Yay., C. I., İstanbul, 1996, s. 509. 
5 Polatlı Ticaret ve Sanayi Rehberi, Sanayi Odası Yay., Polatlı, 1990, s. 16. 
6 Polatlı 1986 İl Yıllığı, s. 26. 
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lar.7 Polatlı, Ankara merkez sancağına bağlı bir köy iken Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nda önemli bir rol oynamıştır. Ankara’yı işgale hazırlanan Yunan 
kuvvetleri Polatlı yakınlarına kadar geldiler geldiler ama ilçe sınırların-
dan öteye geçememişlerdir.8 

B- Millî Mücadele Döneminde Polatlı’daki Olaylar: 

Türk ordusunun Viyana önlerinden geri çekilmesi Polatlı’da Sakarya 
Savaşı ile durdurulup düşman geri püskürtülmeye başlayınca Yunanlı-
lar ne yaptıklarını bilmez halde kaçmaya başlamışlardır. Polatlı’ya gire-
meyen düşman kuvvetleri, Polatlıya yakın köylere, ardından Sivrihisar ve 
Eskişehir istikametinde zulümlerine başlamışlardır. 

14 Eylül günü yunanlılar Demirci ve Koçaş köylerinde götürülebilecek 
ne varsa götürdüler. Götüremediklerini ise kullanılamaz bir hale getirdi-
ler. Diğer birçok köy gibi Hortu köyünü de talan ederek, kadınların ırzla-
rına saldırdılar. Kazım Özalp 14 Eylül günü hatırasını şu şekilde nakle-
der:  

“Bugün dürbünle yaptığım tarassutlarda Biçer ve Sivrihisar yolları 

üzerinde uzun toz bulutlarının yükseldiğini, birçok köylerde yangın 

ve alev dumanlarının çıktığını görüyordum. Düşmanın kaçarken köy-

leri yaktığı ve suçsuz halktan intikam almakta olduğu anlaşılıyordu. 

Mağluplar kaçarken her şeyi yakıyor, yıkıyor, öldürüyor ve naklede-

bildiklerini beraber götürüyorlardı. Aşil’in evlatları diye teşci edilerek 

Anadolu’nun ortasında zafer macerasına sürülen mağrurlar manevi-

yatı kırılmış ve ümitleri sönmüş olarak tahripkâr çeteler halinde peri-

şan bir şekilde geri çekiliyorlardı”.9 

Yunanlıların işgali süresince kasabalarda köylerde zulmün her çeşidi-
ni yapmaktan geri kalmayan Yunanlılar özellikle kasabayı tahliye etmek 
mecburiyetinde kalınca zulümlerini daha da şiddetlendirmekteydiler.10 
Bu cümleden hareketle Polatlı ve Haymana’ya bağlı olan köylerde zulüm-
ler yapmışlardır. Örneğin; Kaltaklı, Yeni Mehmetli, Çeltikli, Soğulca, Gü-
zelce kale, Mekik, Şeyh Ahmetli, Sarı Halil köyleri ve Sivrihisar yöresinde 
ise Demirci, Oğlakçı, Koçaş, Yurma, Nasrettin (diğer adı Hortu), Ayvalı, 
Bedil ve Kozağacı köyleri Yunan zulmüne uğramış köyler olarak karşımı-
za çıkmaktadırlar.11  

Bu köylerden Çekirdeksiz köyü 50 haneli Rumeli göçmenlerinin yer-
leştikleri bir köydür. İki günde işgal edilen bu köyde tesadüfen bir tele-
                                                           
7 Polatlı 1986 İl Yıllığı, s. 23. 
8 Yurt Ansiklopedisi, C. I, s. 581. 
9 Kazım Özalp, Milli Mücadele (1919-1922), Ankara, 1985, C. I, TTK Yay., s. 213. 
10 Kadir Mısıroğlu, Yunan Mezalimi, Sebil Yay., İstanbul, 1968, s. 198. 
11 Talat Yazalan, Türkiye’de Yunan Vahşet ve Soykırımı Girişimi (15 Mayıs 1921-9 Eylül 
1922), C. II, (Gn. Kur. Bşk. Yay)., Ankara, 1994, s. 4-13. 
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fon bulunur. O sıralarda Dua Tepe muharebeleri devam etmektedir. Ora-
ların bombalanmasını bu telefona bağlayan Yunanlılar, çoluk çocuk her-
kesi bir dereye götürüp aç ve susuz bırakırlar. Buralardan sızan kadın-
lar buğday başaklarını ezerek aralarında paylaşırlarmış. Yedi gün sonra 
yavaş yavaş kaçan köy halkı geri geldiklerinde evlerini yakılmış bulurlar. 
Bu köyün yanı sıra Sinanlı, Katranlı, Balçıkhisar ve Şerefli köyünde de 
benzeri olaylar olmuştur. Haymana’nın Karapınar köyünden gelen köy-
lüler tecavüz, ölüm, Kur’an-ı Kerim’in tahribi gibi daha birçok olay nak-
letmişlerdir.12 

Polatlı’nın nüfusuna baktığımızda Cumhuriyetten önceki zamanlara 
ilişkin kayda değer nüfus bilgileri bulunmamaktadır.  

1935 yılından itibaren nüfusu hakkında bilgiler bulunmakta, fakat 
1927 yılında yapılan nüfus sayımı hakkında bir bilgi bulunmamakta-
dır. 

İşte biz yapmış olduğumuz bu araştırmamızda asıl orijinal bilgileri 
Polatlı’nın 1927 tarihinde yapılan nüfus sayımının sonuçlarını, köy isim-
lerini ve köylerin ırkî durumunu arşiv belgesine dayalı olarak tablo ver-
meye çalışacağız.  

Faydalandığımız kaynak Ankara Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Cumhuriyet Arşivinde bulunmakta ve Fon Kodu: 272.65.6.5.4/Tarih: 23 
Mart 1972 tarihlidir. 

Polatlı Köylerindeki Türk, Tatar, Boşnak, Kürt, Alevi, Müslim Kıpti 
Nüfusuna Dair İstatistiki Bilgiler13 

Beyan-ı Mikdar-ı Nüfus 
 Adet 
Türk 10.838 
Tatar 2.557 
Boşnak  312 
Kürd 742 
Alevi 62 
Müslim Kıpti 12 
  
Yekûn-ı Umumî 14.523 

İşbu cedvel münderecatı kayda muvafıktır 23 Mart 1927 

 
 

                                                           
12 T. Yazalan, a.g.e., s. 6-8. 
13 Devlet Arşivleri Genel Müd. Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 272.65.6.5.4/Tarih 23 Mart 
1927. 
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TABLO 

Köy ve mahalle  

isimleri 

 

toplam 

 

erkek 

 

bayan 

 

hane 
Irk  

durumu 

 

1 Kurd Şeyh Köyü 112 56 56 14 Türk  

2 Şehid Ali Köyü 359 163 196 71 Türk  

3 Fevziye Köyü 187 98 89 36 Boşnak  

4 Hisarlı Kaya Köyü 454 212 242 83 Türk  

5 Balı Kuyumcu Köyü 277 125 152 46 Türk  

6 Zîr-i Yurtçu Köyü 

(Aşağı Yurtçu) 
114 56 58 19 Türk  

7 Bala Yurtçu Köyü 

(Yukarı Yurtçu) 
173 70 103 35 Türk  

8 Alagöz Köyü 91 34 57 13 Türk  

9 Alçı Köyü 212 98 114 40 Türk  

10 Kötü Oba Köyü = 

Türk Obası 
340 149 191 55 Türk  

11 Malı Köyü Köyü 52 30 22 11 Türk  

12 Bacı Köyü 518 241 277 90 Türk  

13 Poyraz Köyü 383 166 217 62 Türk  

14 Gedikli Köyü 49 22 27 7 Türk 

Bir müslüm 

erkek 3 

kıptî bayan 2 

hane 2 

15 Samutlu Köyü 94 50 44 17 Türk  

16 

Hacı Tuğrul Köyü 442 198 244 90 Türk 

Bir müslüm 

erkek 4 

kıptî bayan 3 

hane 2 

17 Yağmur Baba Köyü 105 41 64 15 Türk  

18 Selimiye Köyü 125 63 62 40 Boşnak  

19 Şabanözü Köyü 481 195 286 135 Türk  

20 Müslüm Köyü 264 107 157 47 Türk  

 Toplam 4.832 2.174 2.658 927   
 

Köy ve mahalle  

isimleri 

 

toplam 

 

erkek 

 

bayan 

 

hane 
Irk  

durumu 

 

 Nakleden toplam 4.832 2.174 2.658 927 ----------  

1 Yağır Köyü 174 84 90 26 Türk  

2 Kara Ahmed Köyü 434 218 216 87 Türk  

3 Güreş Köyü 328 146 182 63 Türk  

4 Hıdır Şeyh Köyü 159 66 93 30 Türk  

5 Girmenç Köyü 123 51 72 66 Türk  

6 İğciler Köyü 193 103 90 26 Türk  

7 Eski Polatlı Köyü 291 152 139 66 Tatar  
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8 Üçpınar Köyü 119 60 59 47 Tatar  

9 Ücret Köyü 294 144 150 52 Türk  

10 Ahmet Pınarı Köyü 174 81 93 33 Tatar  

11 Eski Karsaklı Köyü 125 61 64 30 Kürd  

12 Etrek Köyü = 

Gümüşyaka 
78 38 40 19 Türk  

13 Bayburd Köyü = 

Gündoğdu 
58 22 36 17 Türk  

14 Baba Yakup Köyü 94 46 48 20 Türk  

15 Begobası Köyü = 

Samutlu 
215 143 72 52 Türk  

16 Basri Köyü 331 181 150 81 Türk  

17 Beyceğiz Köyü 196 94 102 47 Türk  

18 İstiklal Mah. 153 86 67 27 Türk  

19 Çanakçı Köyü 117 57 60 25 Türk  

 Toplam 8.488 4.007 4.481 1.696   
 

Köy ve mahalle  

isimleri 

 

toplam 

 

erkek 

 

bayan 

 

hane 
Irk  

durumu 

 

 Nakleden toplam 8.488 4.007 4.481 1.696 ----------  

1 Hacımuslu Köyü 90 40 50 26 Kürd  

2 Deveci Köyü 184 100 84 31 Türk  

3 Şeyh Ali Köyü = 

Şıh Ali 
251 58 93 31 Türk  

4 Şerefli Köyü = 

Türk Şerefli 
330 129 201 53 Türk  

5 Sarı Halil Köyü 203 88 115 50 Türk  

6 Tırnaksız Köyü 392 209 183 100 Tatar  

7 Toy Temur Köyü 

= T. Timur 
240 119 121 74 Tatar  

8 Ali Kolan Köyü 62 33 29 14 Alevi  

9 Kara Kaya Köyü 237 128 109 774 Tatar  

10 Kara Yavşan Köyü 298 143 155 67 Tatar  

11 Kızılca Kışla Köyü 92 53 39 18 Türk  

12 Karsaklı Köyü = 

T. Karsak 
99 40 59 25 Türk  

13 Kara Hamzalı Köyü 77 40 37 18 Türk  

14 Muhacır Karapınar 

Köyü 
213 96 117 67 Tatar 

(55) 

Kısmen 

Boşnak 12 

15 Kayabaşı Köyü 209 105 104 32 Kürd  

16 Kuşçu Köyü 303 111 192 42 Türk  

17 Kargalı Köyü 221 98 123 61 Türk  

18 Kargalı Medrese 

Mahallesi 
42 19 23 77 Türk  

19 Karakuyu Köyü 230 122 108 65 Tatar  

 Toplam 12.161 5.738 6.423 2.551   
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Köy ve mahalle  

isimleri 

 

toplam 

 

erkek 

 

bayan 

 

hane 
Irk  

durumu 

 

 Nakleden toplam 12.161 5.738 6.423 2.551 ----------  

1 Köseler Köyü 189 84 105 38 Türk  

2 Kötek Köyü 254 121 133 49 Türk  

3 Zafer Mahallesi 267 140 127 64 Türk  

4 Macun Köyü 275 150 125 45 Türk  

5 Türk Höyük Köyü 33 18 15 16 Türk  

6 Çokviran Köyü = 

Çören 
243 120 123 52 Türk  

7 Yeni Mehmedli Köyü 318 112 206 68 Kürd  

8 Yıldızlı Köyü 117 59 58 18 Türk  

9 Yenice Köyü 58 29 29 10 Türk  

10 Yüzü Kutlu Köyü 29 12 17 105 Türk  

11 Çekirdeksiz Köyü 242 112 130 69 Tatar  

12 Tatlı Kuyu Köyü 121 61 60 64 Tatar  

13 Yassı Höyük Köyü 39 20 19 11 Türk  

14 Karaca Ahmed  27 12 15 7 Türk  

15 Koca Hacılı Köyü 150 73 77 22 Türk  

 GENEL TOPLAM 14.523 6.861 7.662 3.090   

Sonuç olarak 1927 nüfus sayımını günümüz Türkçesine çevirerek ya-
yınladık. Bazı köy isimlerinin değişmiş olduğunu gördük.  

Bu tarihte toplam 73 köy Polatlı’ya bağlıdır. Bu köylerin ırkî durum-
larına baktığımızda 73 köyden 52 adet köy Türk, 4 adet köy Kürt, 12 
adet köy Tatar, 2 adet köy Boşnak, 2 adet köy karışık (Türk-Kıptî), 1 
adet köy ise Alevîdir. Bu tarihte Polatlı köylerinde 3.090 hanede 7.662 
bayan, 6.861 erkek olmak üzere 14.523 kişi yaşamakta olup, bu nüfu-
sun 10.838’i Türk, 2.557 Tatar, 312 Boşnak, 742 Kürt, 62 Alevî, 12 Kıp-
tî-i Müslim** yaşamaktadır.  

1997 yılında14 Polatlı’da 104.203 nüfus, 2000 yılı15 nüfus sayımında 
ise 116.500 nüfusu bulunmaktadır. Verilen bilgilere göre 1927-1997 yıl-
ları arasında geçen 70 yılda Polatlı’nın nüfusu % 72, 1997-2000 yılları 
arasında % 11 arttığı görülmektedir. 

Kaynakçalar 

----------, “Polatlı”, Türk Ansiklopedisi, C. XVIII, İstanbul, 1960, s. 
436. 
                                                           
** Kıptî: Müslüman olmuş çingene demektir. 
14 1997 Genel Nüfus Tespiti, s. 11-12. 
15 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı. 
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II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE                     
GAYRİMÜSLİMLERİN EĞİTİMLERİNE DAİR 

YAYIMLANMAMIŞ İKİ BELGE 

Dr. Halil ÖZEÇOĞLU* 

Öz 

Bu çalışmada iki belge ortaya konmuştur. Belgelerden ilki Yunanistan’da 

basılmış bir ders kitabı aracılığıyla, 1893 yılında, Osmanlı Rumlarının nasıl 

Türklere karşı düşmanca hislerle donatılmaya çalışıldığını ispatlamaktadır. 

İkinci belge, Ermenilerin bölgesel anlamda ve Müslümanlar karşısındaki eko-

nomik ve kültürel gelişmişliklerini, bizzat, bölgenin, Erzurum Vilayeti Valisi-

nin, 1905 yılında Yıldız Sarayı’na gönderdiği bir rapor ile ortaya koymaktadır 

ki, Ermeniler bu gelişmişliklerini eğitime verdikleri öneme borçludurlar. 

Anahtar kelimeler: Eğitim, Rum, Ermeni, Türk, Osmanlı. 

Abstract 

Two Non-Published Documents About The Education Of The 

Non-Muslim In The Period Of II. Abdülhamid 

Two documents are revealed by this study. The first document de-

monstrates us how Ottoman Greek are filled with enmity against the Tur-

kish by means of a course book published in Greece in the year of 1893. 

As for the second document, it reveals that the Armenian have been deve-

loped both economically and culturally in regional sense and when com-

pared with the Muslim. The document was sent to the Yıldız Palace by 

the governor of the Province of Erzurum in 1905. The Armenian owe this 

developed condition of them to their attaching importance to education. 

Key words: Education, Greek, Armenian, Turkish, Ottoman. 

Osmanlı Devleti, tebaasının eğitim hakkına, kendi eğitim politikaları 
çerçevesinde, daima dikkat etmiş ve bazı hukuki metinlerinde dahi bu 
                                                           
* Hoca Ahmet Yesevi Lisesi Tarih Öğretmeni. 
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haklara yer vermiştir. Örneğin; Islahat Fermanı’nda, mevcut olan mek-
teplerin yeniden inşası icap ettiğinde, Patrik veya cemaat önde gelenleri-
nin onay vermesi ve durumu hükümete iletmesi gereği yazmaktadır.1 Bu 
fermanda, her milletin, genel eğitim, sanat ve sanayiye dair okullar aç-
mada izinli olduğu belirtilmektedir. Ancak öğretim yöntemi ve öğretmen-
lerin seçimi, üyeleri padişah tarafından belirlenecek karma bir maarif 
meclisinin gözetim ve teftişi altında bulunacaktır.2 Devletin, askeri ve 
mülki tüm okullara, yaşları müsait olan ve sınavlarda başarı gösteren gay-
rimüslimleri kabul edeceği, yine Islahat Fermanı’nın hükümlerindendir.3 

1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 129. maddesi ise Osman-
lı tebaası ve yabancıların özel okul açma şartlarını şöyle belirtmektedir:4 

1) Muallimlerin elinde Maarif Nezareti ya da mahalli maarif idaresi ta-
rafından verilmiş şahadetname olmalıdır. 

2) Okullarda adaba ve politikaya uygun olmayan bir ders okutturul-
maması için okutulacak derslerin programının ve kitaplarının, Maarif 
Nezareti ya da mahalli maarif idaresi tarafından tasdik edilmesi, 

3) Taşrada vilayet maarif idaresiyle vilayet valisi tarafından, İstanbul’-
da da Maarif Nezareti tarafından resmi ruhsat verilmesi gerekmektedir. 

1875 yılında yayımlanan Ferman-ı Adalet’te ise, devlete sadık olundu-
ğu takdirde, Hıristiyanların her türlü işlerinde ve mektep açmalarında 
kolaylık sağlanacağı yazmaktadır.5 

1876 tarihli Kanun-ı Esasi’de de kanuna uygunluk şartı ile her Os-
manlı’nın özel ve genel öğretim hakkının olduğu ve Osmanlı tebaası olan 
milletlerin dini eğitimlerine halel getirilmeyeceği belirtilmektedir.6 

1891 tarihli bir tezkireyle de Rum milleti mekteplerinin ders program-
larının tertip edilip onaylanması ve öğretmenlerin diplomalarının onay-
lanması yetkisi, Patrik ve metropolitlere bırakılmıştı. Durumdan hükü-
met de haberdar edilecek ve maarif müfettiş ve müdürleri, Rum okulları-
nın derslerini teftiş edeceklerdi. Kanuna aykırı ders ve diplomasız öğret-
men görülürse, Patrikhane ve metropolitlerle iletişime girilerek ders en-
gellenecek ve öğretmen de değiştirilecekti.7  

Burada, devletin, Rum eğitimi alanındaki yetkisini, Rum ruhanileriyle 
bölüştüğü görülmektedir. 

Buraya kadar verilenlerden hareketle, Osmanlı Devleti’nin, kanuna 
uygun davranılmak, politikaya aykırı hareket edilmemek ve devlete sadık 
                                                           
1 Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, s. 25-26. 
2 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, cilt 5, s. 261. 
3 Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, cilt 1-2, s. 605. 
4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Esas Evrakı (Y.E.E), Dosya no: 112, Gömlek no: 6. 
5 M. Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, s. 68-69. 
6 Suna Kili ve A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, s. 44-45. 
7 Atilla Çetin, “Maarif Nazırı Ahmed Zühdü Paşa’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yabancı 
Okullar Hakkındaki Raporu”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 10-11, s. 205. 
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olunmak şartlarına uyulduğu takdirde, tebaası arasında eğitim hakkını 
kanun ile garanti altına aldığı ortaya çıkmaktadır. 

Ancak tüm bu kanuni garantilere rağmen, Mutlakiyet Devri’nde 
(1878-1908), gayrimüslimlerin “eğitim yoluyla Osmanlılık” politikasına il-
gi duymadıkları, kendi okullarını çoğaltıp geliştirerek, ayrılıkçı emellerini 
güçlendirme politikaları güttükleri de görülmektedir.8 

İşte burada yayımlayacağımız ve şimdiye kadar herhangi bir kitap ya 
da makalede* yayımlandığını sanmadığımız ve Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivi’nde gördüğümüz iki belgeden Rum eğitimi ile ilgili olanı ayrılıkçı he-
defleri, Ermeni eğitimi ile ilgili olanı da Ermenilerin gayrimüslimlere ta-
nınmış olan haklardan yararlanarak eğitim sayesinde Erzurum Vilaye-
ti’ndeki ekonomik ve kültürel yapıda nasıl söz sahibi olduklarını ortaya 
çıkarmaktadır. Eğitim tarihimiz açısından çok önemli olan bu belgeleri 
ayrıntılı olarak vermeyi ve araştırmacıların hizmetine sunmayı gerekli 
görmekteyiz. 

Belgelerden ilki; 1893 tarihli olup, Rum okullarında okutulan bir ders 
kitabı hakkındadır. Bu kitap Yunanistan’da basılmış, önsözü Rum Patri-
ği Efendi’ye sunulmuş ve Patriğin izniyle İstanbul, Selanik ve Rumeli’nin 
çeşitli bölgelerinde bulunan Rum okullarında ders kitabı olarak okutul-
makta olan 5 ciltlik bir eserdir. Kitabın bazı bölümleri Avram Vaporidi 
tarafından, Rumca’dan Osmanlıca’ya tercüme edilmiş ve Osmanlı yöneti-
mine sunulmuştur.9 

İkinci belge; Erzurum Vilayeti Valisi Mustafa Nazım’ın mührüyle, Yıl-
dız Sarayı Başkitabeti’ne, yani II. Abdülhamid’in Genel Sekreterliği’ne 
gönderilen, 30 Aralık 1905 tarihli, eğitim alanında yazılmış, bölgesel bir 
ıslahat layihası niteliğinde olan bir rapordur.10 

İLK BELGE 

Bu belge, 1893 yılında Osmanlı topraklarındaki bazı Rum okullarında 
okutulmakta olan bir Rum ders kitabındaki ifadelerin etnosantrik, Türk-
leri “öteki” olarak gören, düşmanlık yaratıcı ve okula devam etmekte 
olan Rum çocuklarının zihinlerinin kabul edemeyeceği şekilde ağır it-
hamlarla dolu olduğunu ortaya koymaktadır. Belge 5 ciltlik “Anağno 
Semtarivan” adlı Rum ders kitabının 7 bölümünden alınmış bazı cümle 
ve paragrafları içermektedir. 
                                                           
8 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 220. 
* Doktora tezimizde bu iki belge kullanılmıştır. Bkz. Halil Özeçoğlu, Modernleşme Sürecinde 
İzmir’de Müslim ve Gayrimüslimlerin Eğitimine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım (1856-1908), Do-
kuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabi-
lim Dalı Tarih Öğretmenliği Programı Doktora Tezi, s. 31-32, 416-419. 
9 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Perakende Evrakı Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mü-
tercimliği (Y.PRK.TKM.), Dosya no: 29, Gömlek no: 19. 
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Mütevenni Maruzat Evrakı (Y.MTV.), Dosya no: 282, 
Gömlek no: 25. 
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Bununla beraber, Avram Vaporidi, bölümlerdeki alıntılardan önce, ki-
tapta bulunan şu cümleleri öncelikle yazmıştır: 

“Anam Türklere hıdmet edemem, yapamam, kudretim yok, takatim kal-
madı. Tüfengimi alıp hırsız olacağım, dağlarda ve yüksek dağlar eteklerin-
de ikamet edeceğim. Kaçacağım. Anam ağlama. Yalnız bana dua eyle, çok 
Türk keseyim.” 

Vaporidi, bundan sonra, ders kitabının 7 bölümünden alınmış şu fık-
raları verir: 

Mariya Dokapatri 

Ya Doğu ve Batı ağlayınız. Ya ay, ışığını gizle, sen de güneş ışığını 
söndür. Ey tabiat, yüzünü hüznüyle göstererek ağlamaktan geri durma. 
Dünyada bulunan bütün melekler matem tutunuz. Ey Yunanistan’ım, 
matem elbiseni giymiş olarak ağla. Eyvah şehr-i İstanbul feth olundu. 
Gözyaşı çeşmeniz yakıcı olsun. Çocuklar, kızlar, anne-babalar, yetimler 
ve esirler ağlayınız. Yeni Roma’yı kan bastı (ve Bizandion) yani İstanbul 
kana boyandı. Şehrin yolları, ev ve kiliselerin döşemeleri kan ile doldu. 
Kilisenin mihrabı pis mezbahaya* dönüştürüldü. Eyvah! Her yer kasap 
kurbanları ile doldu. Ayasofya katır ahırına dönüştürüldü. Öldürülenler-
den gasp edilenler, Ayasofya’nın içinde alınıp satılarak, haydutluktan el-
de edilen gelir, bölüşülmekteydi. 

Ey Hürriyet! 

Trampetlerin hoşa giden sesi dağlarda, denizlerde ve bütün vadilerde 
işitiliyor. Her Yunan elinde silah olarak kalksın ve ileri gitsin. Kayadan 
kayaya işitilen teşvik şarkıları Maraton Muharebeleri’nin ruhlarını kaldı-
rır. Ey hürriyet! Ey hürriyet! Ey hürriyet! Ne vakte kadar Ey Makedonya 
ve Traki ve Epiroz ve Tesalya ahalisi, ne vakte kadar bu namussuz bo-
yunduruk? Asırlarca çekilmiş olan zulümler biter. Sağ elinizi yiğit harp 
için silahlandırınız. Eski harp şarkıları tekrar işitilsin. Ey hürriyet! Ey 
hürriyet! Ey hürriyet! İşte hürriyet, tacıyla ruhu yakar gibi ilerliyor. Elin-
de aziz şehitlerin kanıyla doldurulmuş şişe tutuyor… Sparta’nın** 100.000 
kahramanı kalkıyor. Ey hürriyet! Ey hürriyet! Ey hürriyet! 

“Ey hürriyet!” bölümünün ikinci paragrafında saçı çayırda ağarmış, 
hayatı Türkler ile savaşmakla geçmiş bir ihtiyarın ağzından çocuklara 
seslenilmektedir. İhtiyarın şu sözleri ilginçtir: 

“Çocuklar, Türkiye kalmadı. Yeniçeriler yoktur. Onlar gitmiş, bitmiş. 
Türklerin atı oynaşıp, ağzı köpürdüğü vakit, yalnız kişnemesinden 

Frenkler teslim-i ruh ediyorlardı.” 
İhtiyar şöyle devam eder: 

                                                           
* Osmanlıca yazılışı “Selh-hane”dir. Fakat çeviren, metinde “h” harfini eksik yazmış ve “Sel-
hane” olarak vermiştir. 
** Metinde Isparta denmiştir. Fakat Sparta olmalıdır. 
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“Ayıp çocuklar gençliğinize, yiğitliğinize ayıp; daha bir tüfenk atamadı-
nız. Bizim kanımızdan bizim yüreğimiz olduğunuzu hatıra getirdiğinizde, ki-
tapları bırakıp, kılıçlarınızı kuşanıp, Epiroz’a, Tesalya’ya koşunuz… Çocuk-
lar İstanbul’un, Ayasofya’nın yalnız ismiyle kalbim kanat peyda ediyor.” 

Yunan Toprağı 

“Portakal ağacının letafeti ile çiçeklenen ve üzümü kararan memleketi 
tanır mısın? Onu tanımayız, yoktur. Orası Yunanistan’dır. Her tarafı kan 
ile boyanmış ve dağlarıyla dereleri mezaristan olmuş memleketi tanır mı-
sın? Onu tanımayız, yoktur. Orası Yunanistan’dır.” 

Teşvik 

İleri! Senelerce çektiğimiz zulümden intikam alalım. Yunanistan’ın ne 
olduğunu unutmayalım… 

Barbarların başlarıyla galibiyet eserleri inşa edelim. İleri! (Maraton’da) 
yani Yunan şehrinde vefat etmiş olanların ruhları bize bakıyor. (Mikail ve 
Pelanya) mevkilerindeki ruhlar bizi teşvik ediyor. Ümit ile kutsal savaşa 
başlayalım. Tanrının himayetine güvenelim. 

Marş 

“İleri! Tambur çalınıyor. Trampet aks ediyor. İleri! Harp başladı. Ayağımızı ça-
buk alalım. Barut kokuyor. Kurşun aks ediyor. İleri! Tambur çalınıyor. İleri! Bu 
muharebe gayret-i mukaddesedir ve cenab-ı hakkın baladan duasıyla kuvvet 
alır. Düşmanlarımız bizden çok ise Allah bizimle beraberdir, bizimle beraber.” 

Savaşan galibin başı defne tacıyla süslenecek ve şayet düşecek olursa 
düştüğü yerde bir eser inşa edilecektir. Herkes yiğit, kahraman gibi savaşsın. 

Haydi Yunan evlatları! Vatan sizi çağırıyor. 
“Hürriyet trampeti her yerde aks ediyor. Haydi Yunanlılar! Silahlarımı-

zı alalım. Düşmanın kanı ayağımızın önünde aksın.” 
Liko Rağoz bizi mezarından çağırır ve ne olursa olsun emrini verir. 

“Şeref ile ölmek, Yunan kısmına mahsustur. Haydi Yunanlılar! Silah-

larımızı alalım. Düşmanın kanı ayağımızın önünde aksın. Maraton 

asar-ı galibiyetini zaman mahvedememiştir. Ebedi suretle baki kalıp, 

ecdadımızın şerefini her yerde ilan ediyor. Haydi Yunanlılar! Ecdadı-

mız bağırır ve ‘Küre-i arzda namussuz köle gibi yaşamayınız!’ diye-

rek bize emrediyorlar. Ya dünyada hür veya mahşerde şerefli. Haydi 

Yunanlılar! Vatan uğruna harp edin. Asakir-i Yunaniye”. 

Samuel Aristokli ve Elaver Yotinin 

“Papaz, mağarada kapanıp ne bekliyorsun? Beş adamın kaldı onlar da 
mecruh* ve senin etrafını alan düşmanın ise binlerce askeri vardır. Gel 
                                                           
* Yaralı. 
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anahtarları ver. Yere düş. Secde eyle. Veliyy-i paşa efendimiz seni despot 
yapacaktır.” 

Kurbanlar 

“…40 senelik esaret ve mecburiyet yerine, bir saat hür yaşamak daha 
iyidir. Esaret altında yaşamak neye yarar? Madem ki her saat seni ateşte 
pişiriyorlar.” 

Haç üzerine yemin edelim ve hepimiz ellerimizi kaldırıp, derin kalpten 
tanrıya şu vechle niyaz edelim. Tanrının kutsal adının üzerine yemin 
ederim ki, zalimlerin reisine razı olmayacağım. Ona hürmet etmeyeceğim 
gibi, aldanıp, vaatlerine güvenmeyeceğim. Eğer yeminimden dönersem, 
gökte şimşek çaksın ve beni yakıp dumana çevirsin. 

İşte Rum ders kitabındaki bu bilgileri Osmanlı yönetimine ileten Av-
ram Vaporidi, Fener’de, Patrikhane Sokağı’nda, 5 numarada oturmakta-
dır. Vaporidi, bu bilgilerin, Patrikhane’de programa konduğunu ve kita-
bın Patrik’in mührüyle Rum mekteplerinde öğretildiğini belirtmektedir. 

Anlaşıldığı üzere, Yunanistan’da basılmış ve Rum Patriği’nin onayı ile 
Osmanlı topraklarındaki Rumlara da okutturulmakta olan bu kitapta, 
Türkler, barbar olarak gösterilmektedir. Fakat ne kadar tezat bir durum 
ki, aynı kitapta, bir Rum, annesinden, kendisinin çok Türk kesmesi için 
dua etmesini istemektedir. 

Yine kitapta barbarlarla özdeş gösterilen Türklerin başlarıyla galibiyet 
abideleri inşa etmek için, Rum öğrenciler kışkırtılmakta ve senelerce çe-
kilen zulmün intikamının alınması istenmektedir. 

Ömrünün Türklerle savaşmakla geçtiğini söyleyen bir ihtiyarın ağzın-
dan, Rum çocukları silahlanmaya ve savaşa davet edilmektedir. İstanbul 
ve Ayasofya’ya duyulan özlem dile getirilmekte, eğitim görmek için okula 
gelmiş çocuklara, kitaplarını bırakıp, silahlanmaları için ihtiyar tarafın-
dan direktif verilmektedir. 

İstanbul’un fethi sırasında şehrin kana boyandığı, Ayasofya’nın katır 
ahırına ve mezbahaya çevrildiği belirtilmektedir. 

Kitapta, Türk egemenliği, namussuz bir boyunduruk olarak nitelen-
mekte, Rumların yaşadığı bölgeler isyana ve savaşa teşvik edilmektedir. 
Osmanlı padişahı kastedilerek, zalimlerin reisine asla razı olunmayacağı 
belirtilmekte, eğer razı olunursa, şimşeğin çakıp, itaat eden kişiyi duma-
na çevirmesi şeklinde bir lanet de okunmaktadır. 

Dini bir imge olarak papaza da seslenilmekte ve zaman zaman tanrı-
nın yardımının, kendilerinin yanında olduğu belirtilmektedir. 

Yunanistan’dan bahsederken güzel bir tablo çizilmekte, sonra her tarafı 
kan ile boyanmış, mezaristan olmuş bir memleket tasvir edilmektedir. Böy-
lece öğrenciler, güzel Yunanistan için motive edilmeye çalışılmaktadır. 

Kitapta, silah, haç, kasap, kurban, mezbaha, kan, maktul, haydut, 
tüfek, şehit, vatan, hürriyet, Yunanistan’ım, Yunan evladı, Yunan asker-
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leri, kurşun, barut, köle, ölüm, muharebe, harp, savaş vb. kelime ve 
tamlamalar yer bulmaktadır. 

1893 yılı itibariyle bu kitabın İstanbul, Selanik ve Rumeli’nin bazı 
yerlerinde bulunan Rum mekteplerinde okutuluyor olması, eğitim için 
okula devam etmekte olan Rum çocuklarının Osmanlılar ve Türkler aley-
hine düşmanlık içeren hislerle yetiştirildiğini ispatlamaktadır. 

Genel olarak bakıldığında da bu Rum ders kitabındaki ifadelerin, Os-
manlı Devleti’nin hukuki metinlerinde sadakat karşısında eğitimsel hak-
larını garanti ettiği tebaaya yakışmayan, Osmanlı Rumlarını isyana ve 
ihtilale teşvik eden bir üsluba sahip olduğu görülmektedir ki, yukarıda 
belirttiğimiz üzere, devlet, Rum ders programları hakkındaki yetkisini, 
1891’de Rum ruhanileriyle paylaşmıştı. 

İKİNCİ BELGE 

İkinci belge, Erzurum Vilayeti Valisi Mustafa Nazım’ın, vilayetteki Er-
meni ve Müslüman eğitimini karşılaştırdığı ve Müslümanların eğitimleri-
nin geliştirilmesi için alınması gereken tedbirleri Mabeyn-i Hümayun 
Başkitabeti’ne 1905 yılında ilettiği bir rapordur. Bu rapor, vilayetteki Er-
meni eğitiminin, Müslüman eğitimi karşısında daha nitelikli bir yapıya 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Rapor, 3 kısımda incelenebilir: 

1) Vilayetteki Ermenilerin Eğitimi 

“Vilayet umur-ı maarifi hakkında icra kılınan tedkikat-ı çakeraneye na-
zaran nefs-i Erzurum’da sakin Ermeni tebaa-i şahanesi 1.800 haneden 
ibaret olduğu halde cemaat-i mezkurenin zükur ve inasa mahsus on bab-ı 
mekteplerinde tahsil-i ulum eden 2.060 çocuk mevcut olup, Avrupa meka-
tibini takliden ‘Jardendanfen’ denilen çocuk bahçesi namındaki mekteple-
rinde 3 yaşından 7 yaşına kadar zükur ve inas etfale işaratla ve oyuncak 
tarzında yapılmış hurufatla lisanları talim” ettirilmekte ve binalara vb. 
konulara göre yapılmış küçük modellerle çocuklar isteklendirilmekteydi. 
Verilen ahlaki eğitim, 3 yaşındaki Ermeni çocuklarının bile toplum ku-
rallarına uygun davranmalarını sağlamaktaydı. 

İbtidai okullarında Ermeni erkek çocukları, 6 sene eğitim görmektey-
di. Sanasaryan İdadi Mektebi ise bu mekteplerin üzerinde olan ve sene-
lik masrafı 3.500 lirayı bulan bir Ermeni mektebiydi. Bu mektep, Rusya-
lı bir Ermeni tarafından, 50.000 lira vakfedilerek kurulmuştu. Bu okul-
da, 2.000 kuruş maaşlı Ermeni öğretmenler çalışmaktaydı. Bu öğret-
menler, eğitimlerini Almanya’da tamamlamışlar ve İngiltere’de 2 sene bu-
lunmuşlardı. Alanlarında uzman olan Sanasaryan İdadi Mektebi’nin öğ-
retmenleri Fransızca, İngilizce ve Almanca bilmekteydiler. Okulun eğitim 
süresi 6 yıldı. Okulda Fransızca’yı önceden bir Fransız öğretmekteyken, 
bugün, 1905 yılı itibariyle, Avrupa’da Fransızca’ya vakıf olmuş bir Erme-
ni öğretmen bu görevi yürütmekteydi. Okulda sanayi, ticaret ve ziraata 
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dair gereken bilgiler verilmekteydi. Okul, yabancı devletlerle ticari kore-
lasyonu sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmekteydi. 

Kızlara mahsus rüşdiye derecesindeki mektepte dahi 17 öğretmen ta-
rafından eğitim verilmekteydi. Ayrıca kızlara ev idare yönetimi, terzilik, 
halıcılık gibi meziyetler de öğretilmekteydi. 20 seneden beri devam eden 
bu sistem sayesinde Erzurum’daki erkek Ermenilerin % 80’i, kadın Er-
menilerin ise % 60’ı okuma-yazma bilmekteydi. 

Ermeni öğrenciler, terbiyeleri ve bilgileriyle dikkat çekmekteydiler. Er-
meniler, elde ettikleri bilgileri kullanmada yetenekli olduklarından, Erzu-
rum Vilayeti’nin ticaretinden yararlanmakta, sanayi ve ticaret gibi alan-
larda da haklarıyla çalışarak servet biriktirmekteydiler. 

2) Vilayetteki Müslümanların Eğitimi 

Erzurum Vilayeti’nde Padişah II. Abdülhamid sayesinde epeyce İslam 
ibtidai mektebi kurulmuştur ve hala da kurulmaktadır. Fakat bu mek-
teplerden faydalanmak “muktedir” muallimlerin mevcudiyetine bağlıdır. 
2-3 sene önce Erzurum’da kurulmuş olan Darülmuallimin, düzene so-
kulmuştur. Böyle devam edildiği takdirde, 3-5 sene içinde ibtidai mek-
tepleri de tamamlanacaktır.  

Böylece İslam çocukları padişaha bağlı, dini ilimlere hakim ve okur-
yazar olarak yetişeceklerdir. 

Erzurum’daki Mekteb-i İdadi’nin öğrenci sayısı, yönetiminin iyi olma-
sı sebebiyle, 160 iken, iki katına çıkmıştır. Ancak İdadi’nin 1.500 lira 
olan öğretmen maaş ödeneğinden düzenli olarak kesinti yapılması, ders 
başına ücreti 80-100 kuruş civarına indirmiştir. Bu dersler için alanında 
yeterli talip bulunamadığından, Maarif Nezareti, birkaç dersi rastgele 
birleştirip, bu dersleri uzman olmayan bir hocaya vermiş, Fransızca der-
sini de diğer dersleri okutmakla görevli bir öğretmene, 150 kuruş maaşla 
tevdi etmiştir. Bu kötü tablo ticaret, ziraat ve sanayiye dair eserlerin 
araştırılması yoluyla dil öğretiminden umulan faydaların sağlanamama-
sına sebep olmaktadır. 

3) Valinin Gerekli Gördüğü Tedbirler 

Erzurum Vilayeti Valisi Mustafa Nazım, Ermeni ve Müslümanların 
eğitimlerini ayrı ayrı verdikten sonra alınması gereken tedbirleri şöyle sı-
ralamaktadır: 

1) Her yerde kabul edilen yöntem, öğrencilerin okudukları derse aşina 
olmaları için her sınıfta 5-6 dersin gösterilmesidir. İdadi mekteplerinde 
ise her sınıfta 15-20 ders, haftada birer saat olarak uzun yıllar gösteril-
mektedir. Bu sebeple öğrenciler, derse bağlanamamakta ve bilgi kazana-
mamaktadırlar. 

2) İdadi Mektebi öğretmenlerinin maaşları “muktedir” öğretmen ata-
nacak seviyeye çıkarılmalıdır. 
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3) Fransızca dili; gazete ve roman okumaktan ziyade, ticaret ve sana-
yiye dair kitaplardan bilgi edinilebilecek ve ticari iletişimin sağlanabilece-
ği şekilde öğretilmelidir. 

4) Programlarla kitapların ayarlanıp, seçildikten sonra değiştirilme-
meleri gibi bazı önlemlerin alınması gereklidir. 

5) Halkın ticaret ve sanayi okullarına rağbetleri sağlanmalıdır. 
6) Maarifin gelirini arttırmak için memur yetiştirme fonksiyonunu ye-

rine getiren idadi okullarına ve yüksek okullara ücretsiz öğrenci alınma-
ması gibi bazı önlemler alınmalıdır. 

Bu rapor, Ermenilerin, aldıkları eğitim sayesinde, yabancı devletlerle ti-
cari ilişkilerde aracı rolü üstlenip, yaşadıkları bölgede servet biriktirebil-
diklerinin, bölgenin ekonomik yapısında ne denli önemli bir rol oynadıkla-
rının; Müslümanların ise eğitimin yeterli olmayışı yüzünden Ermeniler 
karşısında ekonomik ve kültürel anlamda eksik bir durumda bulundukla-
rının, bölgenin en önemli bürokratı tarafından itirafının bir belgesidir. 

Ayrıca rapor, genel olarak bakıldığında da Ermenilerin, hukuki me-
tinlerle kendilerine tanınmış olan eğitim haklarını, bölgesel anlamda, ga-
yet iyi bir şekilde kullandıklarını göstermektedir. 

Sonuç 

Şimdiye kadar II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti’ne eğitim 
alanında sunulmuş dört önemli rapor ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan il-
ki, 1891 tarihli, “Mihran Boyacıyan” adlı Ermeni kökenli bir Osmanlı 
devlet görevlisinin hazırladığı, Beyrut Vilayeti’ndeki yabancı okullara da-
ir rapordur. Bu raporda, genel olarak, yabancı devletlerin Beyrut Vilaye-
ti’ndeki yabancı okullar ile müslim ve gayrimüslimler üzerinde sürdür-
dükleri egemenlik yarışı anlatılmakta ve Osmanlı maarifinin burada bir 
hiç derecesinde olduğu belirtilmektedir.11 

İkinci rapor, Maarif Nazırı Zühdü Paşa’nın 1893 yılında kaleme aldığı 
ve ülkedeki Protestan okulları hakkında bilgi veren rapordur.12 

Üçüncü rapor, yine Maarif Nazırı Zühdü Paşa’nın kaleme aldığı, tarihi 
olmayan fakat Paşa’nın nezareti sırasındaki faaliyetleri dikkate alındığın-
da, 1893-1894, ya da biraz daha sonra yazıldığı tahmin edilebilecek olan 
bir rapordur. Zühdü Paşa, bu raporunda, ülkedeki yabancı ve gayrimüs-
lim okulları hakkında bilgi vermektedir.13 

Dördüncü rapor ise 1898 yılında Anadolu Genel Islahat Müfettişi Şa-
kir Paşa’nın, Amasya’dan Yıldız Sarayı’na gönderdiği bir layihadır. Şakir 
                                                           
11 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Perakende Evrakı Maarif Nezareti Maruzatı (Y.PRK. 
MF), Dosya no: 2, Gömlek no: 23 ve Atilla Çetin, “II. Abdülhamid’e Sunulmuş Beyrut Vilaye-
ti’ndeki Yabancı Okullara Dair Bir Rapor”, Türk Kültürü, Sayı: 253, s. 316-322. 
12 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 222. 
13 Atilla Çetin, “Maarif Nazırı Ahmed Zühdü Paşa’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yabancı 
Okullar Hakkındaki Raporu”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 10-11, s. 189-219. 
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Paşa, bu layihasında, yabancı ve gayrimüslim okulları hakkında bilgi 
vermekte ve Anadolu’da Türk sanat okulları açılmasını önermektedir.14 

Bunlarla beraber, II. Abdülhamid devri eğitim sistemine geniş bir pers-
pektifle bakıldığında, bu çalışmada tahlilini yaptığımız Erzurum Vilayeti 
Valisi’nin raporunu da II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti’ne eği-
tim alanında sunulmuş beşinci bir rapor olarak kabul etmek gerekecektir. 

Yine Avram Vaporidi’nin kaleme aldığı Rum ders kitabı hakkındaki tezki-
re ise II. Abdülhamid dönemi söz konusu olduğunda, göz ardı edilemeyecek 
bir belgedir. Neticede, 20. yüzyılın son yılları itibariyle, Anadolu’nun batısı 
ve Rumeli düşünüldüğünde, Yunanistan’da basılan ve Patrik’in onayı ile ba-
zı Osmanlı Rum mekteplerinde okutulan bu kitap, Osmanlı Rumlarının ve 
Yunan toprağı olarak empoze edilen Rumların yaşadığı toprakların, Yuna-
nistan’a eklemlenme amacının bir kanıtı olarak gözükmektedir. 

Erzurum Vilayeti Valisi’nin raporu göz önüne alındığında ise, 20. yüz-
yılın dönemecinde, Anadolu’nun doğusunda, Osmanlı tebaası ve gayri-
müslim unsurlardan olan Ermenilerin eğitime verdikleri önemin, vali ta-
rafından da örnek gösterilebilecek bir seviyede olduğu görülmektedir. 
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“TÜRK YURDU”NDA İLGİNÇ BİR MİSAFİR: 
PARVUS EFENDİ VE OSMANLI İKTİSAT-MALİYESİ 

Dr. Ömer KARAOĞLU* 

Öz 

Bu çalışma Parvus’un (Alexander Israel Helphand) ekonomiye dair fi-

kir ve önerileri ile son dönem Osmanlı entelektüel yaşamına etkileri hak-

kındadır. Birçoğu Parvus’u radikal bir gazeteci ve Trotsky’nin düşüncele-

rini etkilemiş Marksist bir teorisyen olarak tanır. Lenin, Trotsky, Lüxem-

borg onun arkadaşlarıydı. O, 1905 Rus devriminde bir devrimci ve Al-

manya’da bir sosyal demokrattı. 

Parvus İstanbul’a bir Alman gazetesinin muhabiri olarak geldi ve Tür-

kiye’de 1910-1914 arasında dört yıl geçirdi. Jön Türk liderleriyle ilişkiler 

kurdu ve düşüncelerini etkiledi. Yanı sıra Balkanlar ve Rusya’da sosya-

list ve milliyetçi hareketlerle ilgilendi ve Ermeni ve Yunan devrimcileriyle 

ilişkiler geliştirdi. Osmanlı gazetelerinde ve özellikle Türk Yurdu’nda Os-

manlı ekonomisi ve mali sorunları üzerine yayınlanan makalelerini biliyo-

ruz. O, Türkiye’de demokrasinin bir milli ekonomi yaratması ve geliştir-

mesine vurgu yapmıştı. Liberal teori ve uygulamaların Osmanlı Devleti’ni 

tahrip ve yıkıma götüreceğini iddia etmekteydi. 

Anahtar kelimeler: Jöntürkler, Milliyetçi, Sosyalist, Sürekli Dev-

rim, Demokrasi. 

Abstract 

An Interesting Quest In “Türk Yurdu”: 

Parvus Efendi And Ottoman Economy / Finance 

This article about the economics ideas and offers of Parvus (Alexan-

der Israel Helphand) is on his effects in the late Ottoman intellectual life. 

Most of people know Parvus as a radical journalist and Marxian theoreti-
                                                           
* İktisat Tarihçisi. 
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cian who influenced on Trotsky’s thought. Lenin, Trotsky, Luxemborg we-

re his friends. He was a revolutionary in the Russian Revolution of 1905 

and a social democrat in Germany. 

Parvus came to İstanbul as a German newspaper’s journalist and 

spent four years between 1910-1914 in Turkey. He developed relation-

ships with the Young Turc leaders and affected on Young Turc thinking. 

In addition to he concerned with socialist and nationalist movements in 

Balkans and Russia and developed relationships with Armenian and Ge-

orgian revolutionaries. 

We know his articles on Ottoman economics and financial problems in 

Ottoman newspapers and especially in “Türk Yurdu”. He stressed crea-

ting a national economy and development of democracy in Turkey. He ar-

gued that the liberal theories and practises in Ottoman State led to des-

truction and failure. 

Key words: Young Turcs, Nationalist, Socialist, Permanent Revoluti-

on, Democracy. 

1. Biyografi Yerine 

1867’de Rusya’da doğan Parvus’un asıl adı Alexander Israel Help-
hand’dır. Bir Yahudi çocuğu olup Marxist harekete katılmış, özellikle 
Rus devrimci Leon Troçki’ye etkileri olduğu gibi 1905 devriminin de ön-
cüleri arasında yer almıştır. 1890’larda İsviçre’de politik sürgündeyken 
Basle Üniversitesi’nden doktora derecesi almıştır. Almanya ve İsviçre’de-
ki sosyalistlerle irtibat kurmuştur. Alman sosyal demokrat çevrelere ka-
tılmış, Karl Kautsky, Clara Zetkin, Rosa Lüxemburg ve Karl Radek gibi 
isimlerle yakın dostluk kurmuştur. Alman sosyal demokratlarıyla birlik-
te bir süre siyaset yapan Parvus, 1905’de Rusya’da bulunduğu bir anda 
yakalanarak Sibirya’ya sürülmüş ve oradan kaçarak İstanbul’a gelmiştir. 
Parvus, 1910-1915 yılları arasında İstanbul’da yaşamış ve İttihat ve Te-
rakki’nin önde gelen isimleriyle ilişki kurmuştur. Osmanlı ülkesinde ikti-
sadi-mali konulara dair görüş ve düşüncelerini çeşitli gazete ve dergiler-
de yayınlanan yazılarıyla ortaya koymuş, bu konularda yöneticilere ve 
kamuoyuna telkin ve tavsiyelerde bulunmuştur.1  

Hayli renkli bir entelektüel ve politik kişilik olan Parvus hakkında bir-
birinden farklı yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Onu parlak 
bir teorisyen, bir devrimci sosyalist, bir devrim tüccarı (spekülatör zen-
gin) ya da bir maceracı olarak tanımlayanlar olmuştur. Yaşam öyküsü 
izlendiğinde ileri sürülen her bir niteliğe uygun tarafları olduğu görül-
mektedir. 
                                                           
1 Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Cumhuriyete İktisadi Düşüncenin Gelişmesi (1838-1918)”, 
Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul 1985, s. 631; M. Asım Kara-
ömerlioğlu, “Helphand-Parvus and his Impact on Turkish Intellectuel Life”, Middle Eastern 
Studies, Vol. 40, No: 6, November 2004, p. 146. 
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1905 devrimi sonrasında Bolşevik liderler Lenin ve Zinovyev’in 1917 
Şubat devriminde ülkeye girişlerini sağlamış ve fakat sonraları Lenin 
onun Rusya’ya girişine izin vermemiştir.2 

Marksist kuramsal çizgide emperyalizm (sömürgecilik) kavramı üzeri-
ne yorum ve yaklaşımlarıyla Rosa Lüxemburg tarafından yer aldığı ileri 
sürülmüştür. Troçki’nin 1905’de kaleme aldığı “sürekli devrim (perma-
nent/continuing revolution)” kuramına önsöz yazmış, köylünün rolüne 
vurgu yapmıştır.3 Almanya’da bulunduğu sıralarda sosyal demokratlarla 
sıkı ilişkileri olan Parvus, kuramsal katkılarına rağmen Alman Marksist-
leri tarafından ciddi eleştirilere muhatap olmuştur. Çünkü ona göre sos-
yalist devrim işçi sınıfının savaşıyla ve kapitalizmin yıkılışıyla değil, em-
peryalist büyük devletler arasında çıkacak bir dünya savaşı sonucunda 
gerçekleşecekti. Zira kapitalizm sömürgecilik yoluyla yaşamını sürdür-
mekteydi. 

İstanbul’a gelen Parvus Osmanlı’nın Balkan coğrafyasında bir dünya 
savaşının muhtemel zeminini görmüştü. Selanik’te Rum, Yahudi ve Bul-
garlardan oluşan ve 1908’de Osmanlı meclisine üye sokmayı başaran bir 
topluluk, 1909’da yine Selanik’te başkanlığını Benaroi’nin yürüttüğü bir 
sosyalist parti kurmuştu. Parvus bu çevrelerle olan ilgisini anılan parti-
nin kongrelerinden birine katılmış olmakla göstermişti. Balkan savaşla-
rını 1911’den itibaren Alman sosyalist basının Balkan temsilcisi sıfatıyla 
izleme imkanı bulan Parvus’un 1910-1914 yılları arasında bu bölgeye 
seyahatleri ile sosyalist ve milliyetçi çevrelerle ilişkiler kurmuştur.4 

İttihat ve Terakki ile ilişkisini Selanik mebusu Vlahof Efendi ve Ro-
manyalı bir sosyalist olan Hristo Rakovsky üzerinden sağlamıştır. Rus-
ya’da çarlık rejiminin yıkılması ve bir sosyalist ihtilalin gerçekleşmesi ge-
reğine olan güçlü inancı Parvus’u bir aksiyon adamı olarak harekete ge-
çirmiştir. Alman dışişleri ile ilişki kurmuş ve bu yolla Lenin ve Zinovyev’i 
1917 Şubat devriminde İsviçre’den geçirip ülkeye girişlerini temin etmiş-
tir. İlerleyen dönemde ise Lenin onun Rusya’ya girişine izin vermemiştir. 
Bu tarihten sonra Almanya’da Weimar prensliğine danışmanlık yapmış 
ve gerek burada gerekse Türkiye’de bulunduğu yıllarda vagon ticareti, 
kömür-çelik ticareti, dünya savaşı döneminde silah ticareti ve spekülatif 
girişimler üzerinden ciddi bir servet elde etmiştir. Almanya’da 1924’de 
ölmüştür.5 

Sürekli devrim, demokrasi, sömürgecilik ve anti-emperyalizm vurgu-
larını düşünce dünyasına ait temel kavramlar olarak ele alabileceğimiz 
                                                           
2 Karaömerlioğlu, s. 151. 
3 Mardin, s. 631. 
4 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 1978, s. 461; Mehmet Eröz, “Parvus’un 
Türkiye Hakkındaki Yazıları”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 43, Sa. 1-4, 1987, s. 348. 
5 M. Asım Karaömerlioğlu, “Helphand-Parvus and his Impact on Turkish Intellectuel Life”, 
Middle Eastern Studies, Vol. 40, No: 6, Novembe 2004, ss. 151, 158-159. 
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Parvus’un, Avrupa demokrasisini “özgürlükçülük” ile özdeş gördüğünü, 
bu kavramı Marx’ın belirttiği “burjuva demokrasisi”nden farklı bir anlam 
yükleyerek önemsediğini görürüz. Osmanlı için uluslararası finans kapi-
talizminin egemenliğinden kurtularak demokratik bir ulusal devlet kur-
ması gereğini belirtir ve bu nedenle bir dünya savaşı çıktığında -ki İngil-
tere-Almanya çarpışmasını öngörür- bu savaşta Almanya yanında savaş-
masının zorunlu olduğunu ileri sürer.6 

Osmanlı dünyasına kültürel, dini ve politik faktörlerden önce ekono-
mik-mali kötüleşmenin önemini belirtir. Osmanlıların kamu finansmanı 
dışında ekonominin tümü ile geniş anlamda ilgilenmediğini, oysa dünya-
daki yeni mücadele alanının bu olduğunu, Osmanlı bürokrasisinin irras-
yonel ve özellikle alınan borçlar hususunda savurgan ve basiretsiz oldu-
ğunu ileri sürer. Bunların yanı sıra Osmanlı gibi Batı-Avrupa dışı bir de-
neyim üzerinden kapitalizmin gelişimine ait farklı görünümleri ele alma 
imkânı bulur. Anti-liberal ve anti-emperyalist bir yaklaşım içinde bir 
ulusal ekonomi yaratma düşüncesini önerir.  

Osmanlı köylüsünün durumuna (ihmal edilmişliğine, üretici gücü-
ne vb.) ve önemine, toprak (reformu) meselesine, aydının millete ya-
bancılaşmasına ve daha birçok konuya dikkatleri çeken Parvus hak-
kında ülkemizde yapılan sınırlı sayıda çalışmadan istifadeyle birlikte7 
bu makalede Parvus’un Türk Yurdu, İctihad ve Bilgi dergilerinde ya-
yınlanmış makalelerinden yola çıkmak suretiyle Osmanlı düşünce ik-
limine sunduğu iktisat ve maliye alanındaki görüş ve önerileri ele alı-
nacaktır. 

Parvus hakkında yukarıda özetlediğimiz yaşam öyküsüyle yetinerek, 
daha çok yazdığı makalelerde dönem içinde Osmanlı iktisat-maliye dü-
şünce dünyasını nasıl değerlendirdiği, hangi noktaları eleştirdiği ve ne 
gibi katkılar getirdiğini, sonra da düşünen çevrelere ve kamuoyuna etki-
lerini tespite çalışacağız. Daha ziyade Osmanlı maliyesinin son devreleri-
ne ait borçlanma, Duyun-u Umumiye vb. odaklı makaleleriyle bir mali 
tarih okuması içinde ele alınmış olan Parvus’u8 bu kez daha ziyade ikti-
sat ve maliye alanına ait düşünsel etkileri ile izleyeceğiz. 
                                                           
6 Berkes, s. 462; Eröz, s. 355. 
7 Parvus’u ele alan yayınlar arasında; Zeman and Scharlau, “The Merchant of Revolution, 
The Life of Alexander Israel Helphand (Parvus) 1867-1924”, Oxford Uiniversity Pres, 1965, 
Ö.N. Akbayar, “Bir Sosyalist Tip”, Türkiye Defteri, No: 19, 1975, ss. 6-7; Mehmet Eröz, “Par-
vus’un Türkiye Hakkındaki Yazıları”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 43, Sa. 1-4, ss. 347-
356, 1987; M. Asım Karaömerlioğlu, “Helphand-Parvus and his Impact on Turkish Intellec-
tuel Life”, Middle Eastern Studies, Vol. 40, No: 6, November 2004, pp.145-165; P. Dumont, 
“Un economiste social-democrate au service de la Jeune Turquie”, Ömer Lütfi Barkan’a Ar-
mağan içinde, ss. 75-86 … sayılabilir. Ayrıca kısmi bilgi ve yorumlar ihtiva eden pek çok yer-
li-yabancı literatür mevcuttur. 
8 Bu alandaki en çok bilinen ve Parvus’un yazılarından bir bölümünün Türkçeleştirilerek 
yayınlandığı ilk ayrıntılı çalışma: Muammer Sencer’in, Türkiye’nin Mali Tutsaklığı-Parvus 
Efendi, İstanbul, 1977. 

108



ÖMER KARAOĞLU / TÜRK YURDU’NDA İLGİNÇ BİR MİSAFİR: PARVUS EFENDİ 5 

2. Parvus’da İktisadın ve İktisat Bilgisinin Önemi 

Yazar, Türkiye’nin siyasi ve iktisadi esaret altında olduğunu, siyasi 
bağımsızlığın ancak iktisadi-mali bakımdan bağımsız olmakla mümkün 
olabileceğini belirtmektedir. Avrupalıların Osmanlı’yı kuşattığını ifade et-
tikten sonra iktisadi bir güç ve yaptırım üretemezse yok olmaya mah-
kûm olacağını kaydetmektedir. Devletler arası mücadelelerin artık askeri 
olmaktan çok iktisadi olduğunu9 belirten Parvus fabrikalar, demiryolları, 
tarımsal verimlilik vb. yol ve araçlarla ve halkı eğitmeye dönük kurumlar 
açarak bu savaşı sürdürdüklerini anlatmaktadır: Mali olarak güçlü ve 
meseleyi iktisadi boyutlarıyla kavrayabilen devletlerin ayakta kalacağını 
ifade etmekte, Osmanlı’nın iktisada ait kavrayışta yetersiz ve ilgisiz kal-
dığı eleştirisini yapmaktadır: 

“…eğer siz…asr-ı hazırın istediği gibi iktisadi bir kuvvet vücuda geti-

remeyecek olursanız helak olmanız muhakkakdır…bunun başlıca se-

bebi iktisad meselesidir. Sizin za’f-ı iktisadınız askeri hezimetlerinizi 

de intac eylemişdir… Düşmana vesait-i askeriye ile icra-yı tazyik hu-

susunda kahramanca sarf-ı gayret itdiğiniz halde cihet-i iktisadi-

yede son derece kayıtsızlık, acizlik ve bilgisizlik gösteriyorsu-

nuz…”10 

Medeni ve iktisadi gelişmenin mali ve iktisadi bağımsızlıktan geçtiğini 
sıklıkla vurgulayan yazar, mali bağımlılığın, iktisadi bağımlılığa ve bu-
nun da siyaseten bağımlılığa götürdüğünü belirtir. Bu duruma gelen Os-
manlı kamuoyunun “iktisadi sorunlarla uğraşmak arzusunda olmaması-
nı” problemin temel sebebi olarak nitelemektedir.11 

İktisat bilincinin oluşması için ülkede iktisada ait yayınlar basılması-
na ihtiyaç bulunduğunu belirten yazar bu yayınların okunup anlaşılma-
sı ile yetinilmeyerek uygulamaya dönüşmesi gereğini belirtir. Tarımın ge-
lişmesi, köylülerin ihtiyaçları ve toprak reformu, fabrika ve imalathane-
ler kurularak sanayinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde durulması 
gerektiğini ifade eder.12 

Yusuf Akçuraoğlu yönetimindeki Türk Yurdu dergisinin Parvus’un ilk 
makalesinin başına eklediği bir giriş yazısında kamuoyunun iktisada ve 
iktisadi meselelere ilgisizliğinden şikâyet edilmekte ve bu hususta kendi-
sine başvurulan tanınmış ülke iktisatçılarından olumlu bir cevap alına-
madığı kaydedilmektedir. Kendisine yazmasını teklif eden dergi yönetimi-
ne Parvus’tan olumlu tepki gelmiş ve bu ilk yazıdan itibaren bir dizi ma-
                                                           
9 “Türkiye’nin Mali Esareti-Devletlerin İktisadi Rekabetleri”, Bilgi Mecmuası, C. 1, Sa. 3, Ka-
nun-u sani 1329 (1913), s. 225. 
10 “İş İşden Geçmeden Gözünüzü Açınız!”, Türk Yurdu, C. 3, No: 12, 1329 (Mart 1913), ss. 
361-362. 
11 “Türk İli Maliyeni Gözet”, Türk Yurdu, C. 4, No: 3, 1329 (1913), s. 485. 
12 “Türk Gençlerine Mektub”, Türk Yurdu, C. 4, No: 5, 1329 (30 Mayıs 1913), s. 572. 

109



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

kalesi dergide yayınlanmıştır. Dergi Parvus’un ekonomi ve topluma dair 
görüşlerinin bir bölümüne katılmıyor olsa da millet sevgisi ve yoksulluk-
la mücadele ortak zemininde yazarla uzlaştığını ve sayfalarını kendisine 
açtığını belirtmektedir: 

“…muhterem Parvus efendinin Tanin ve -Jeun Turc-deki makaleleri 

ilm u iktidarını pek açık göstermiş oldığından kari’lerimizin bu mua-

veneti temin itmemizden dolayı memnun olacaklarını zannediyoruz. 

Vakıa Parvus efendinin iktisadi ve ictimai mesleklerinin bazı mühim 

noktalarına Türk Yurdu iştirak idemezse de halkı sevmek elden gel-

diği kadar fakir halka yardım itmek gibi en mühim bir esasda muma 

ileyhle ihtilafımız yokdur…”13 

Yine yazar adına dergiye gönderilen bir okuyucu mektubuna yazar 
memnuniyetini belirterek cevap vermekte, devamla yazar ile okuyucu 
arasındaki diyalog eksikliğinden bahsetmekte, Avrupa’da kamuoyu olu-
şumunda ve fikirlerin olgunlaşmasında var olan diyalogun önemine deği-
nerek Osmanlı insanının birlikte düşünebilmeyi öğrenmesi gerektiğini, 
bunun ise zamana ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir.  

Okuyucunun yazarın ülke için önerdiği bazı acil önlemlerin ihmal 
edilmesine hayret ettiğini belirtmesi karşısında yazar, bu durumun 
“efkâr-ı umumiyenin kâfi derecede tekâmül etmemesinden ileri gelmek-
te” olduğunu ifade etmekte14, dolayısıyla iktisada ve maliyeye dair 
sağlıklı bir bilgi edinme ve diyalog zemininin yetersizliğine işaret et-
mektedir. 

Yine aynı dergide yazarın yeni çıkan “Türkiye’nin Can Damarı” adlı ki-
tabını tanıtan bir not kaleme alınmış, kitapta ülkenin borç tarihine, borç 
anlaşmalarının şartlarına, verilen teminatlara vb. dair detaylı bilgiler bu-
lunduğu, yine tarımın gelişimi ve mali politikalarda devlete önerilerinin 
yer aldığı duyurulmaktadır. İktisat ve maliye ilmiyle uğraşanların bu ki-
taptaki teknik yöntemleri kullanarak yeni bilgiler üretmesi ve bu tür ça-
lışmaları artırması gereği vurgulanmaktadır.15 

İktisadi ve mali alanlarda icraatta bulunabilmek için iktisadi mesele-
lere vakıf olmak gereğini belirten yazar, ülkede bir iktisadi bilim cemiyeti 
kurulmasını önerir. Bu cemiyetin siyasetten uzak durması gerektiğini, 
iktisada ait yayınlar yaparak halkı bu konularda bilinçlendirebileceğini 
ifade etmektedir. Rusya’da II. Katerina döneminde kurulan bu tür bir ce-
miyeti örnek veren yazar, gençlere seslenerek ülkenin iktisadi-siyasi ge-
                                                           
13 “İktisad”, önsözü ardından bk. Parvus, “Köylüler ve Devlet”, Türk Yurdu, C. 1, No: 9, 
1328 (8 Mart 1912), s. 262. 
14 “Parvus Efendi Namına Gelen Mektub Cevabı…”, Türk Yurdu, Büyükada, 7 Temmuz 
1912 Parvus imzasıyla, ss. 564-567. 
15 “Türkiye’nin Can Damarı”, Türk Yurdu, s. 2303, (bu eser İstanbul Şems Matbaası, 1330/ 
1914 basımlıdır.) 
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leceğinin onlara ve dolayısıyla onların iktisada vukufiyetlerine bağlı oldu-
ğunu belirtmektedir.16 

3. Medeniyet Kavrayışı ve Doğu-Batı Medeniyetlerine Dair Değer-
lendirmesi 

XIX. yüzyılda batıdan gelen hemen her kavrama uygun bir karşılık 
bulan Osmanlı düşünce dünyası, Fransızca sivilizasyon kelimesinin La-
tince kökü olan ve şehirli anlamına gelen “civilus”un karşılığı olarak 
Arapça “medine (şehir)”den “medeni (şehirli)” ve medeniyet ıstılahlarını 
kullanmıştır. Medeniyetin “terakki” anlamında kullanıldığı 1856 Islahat 
Fermanı’nda batılı devletler için “milel-i mütemeddine” tabiri geçmektey-
di.17 

Birçok Osmanlı düşünce adamının yüklediği bu anlamı Parvus Efendi 
de teyid etmekte ve bir makalesinde Avrupa’nın dini ve siyasi engellere 
rağmen bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirdiğini, artık yeni bir yaşam 
tarzının gerekli ve kaçınılmaz olduğunu ifade etmektedir. Bununla bera-
ber Doğu ve Batı medeniyetlerini ayrı ayrı zikreden yazar, birden fazla 
(sadece Batı medeniyetinden ibaret olmayan) medeniyet kavrayışını orta-
ya koyar ve adeta bir milli refleksle der ki; “..bunun içün medeniyet-i ati-
kanın baki kalan eserlerini mahv itmek ve Avrupa’nın virmekde oldığı şey-
lerin kaffesini kabul eylemek icab itmez…”18 

Devamla Avrupa medeniyetinin Doğu medeniyetine göre daha genç ol-
duğunu, Doğu medeniyetine dair bu günlerde yaptığı inceleme ve araş-
tırmalar sonucu ondan birçok fikir aldığı ve Avrupa’nın henüz tasavvur 
ettiği şeylerin Doğu’da çoktan beri bilindiğini kaydeder. 

İki medeniyet arasındaki mücadelenin bir yok etme değil ittifak ko-
nusu olması gerektiği yönünde görüş ileri süren yazar, her iki tarafın 
eserlerini birleştirerek ve uyumlulaştırarak yeni bir medeniyete ulaşı-
labileceğini belirtmektedir. Yazar bu buluşmaya olan inancını tekrar 
vurgulamakta ve doğu medeniyeti için aşağıdaki ifadeleri kullanmakta-
dır: 

“…ben eminim ki istikbali henüz parlamakta olan ve hiçden koca bir 

medeniyyet-i beşeriyye vücuda getürüb de anı gayet yüksek bir fel-

sefe derecesine çıkaran şark milletleri, garbın kuvva-yı müterakkiye-

sinden bi’-l istifade bütün dünya medeniyyetine yeni gaye yeni renk 

ve yeni kuvvetler bahşeyleyeceklerdir…”.19 
                                                           
16 “Parvus Efendi Namına Gelen Mektub Cevabı…”, Türk Yurdu, Büyükada 7 Temmuz 1912 
(1328), C. 2, No: 6, s. 566. 
17 Orhan Okay, “Batılılaşma Devri Fikir Hayatı Üzerine Bir Deneme”, Osmanlı Medeniyeti 
Tarihi, Ed. E. İhsanoğlu, İstanbul 1999, C. 1, ss. 201-202. 
18 “Türkiye Avrupa’nın Mali Boyunduruğu Altındadır 1”, Türk Yurdu, C. 2, No: 5, 1328 (14 
Haziran 1912), s. 477. 
19 “a.g.m.”, s. 477. 
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İktisaden ve dolayısıyla askeri olarak güçlü olan devletlerin “gücün 
egemenliği”ne dayanarak hukuk dışı davranmasını onaylamayan yazar, 
aşağıda ayrıca ele alacağımız iki Avrupa’dan biri olarak olumsuzladığı ve 
her fırsatta eleştirdiği Avrupa’nın gümrük vergilerini artırmak isteyen 
Osmanlı’ya karşı bu yönde davranışlar sergilediğini ileri sürmektedir. 

“…bir kimse gerek muhafız gerek hami gerek kefil sıfatıyle yedinde 

bulunan bir şeyi sahibinin zararına olarak su-i isti’mal iderse, emni-

yeti su-i isti’mal gibi telakki idilerek bütün memleketlerin kanunların-

ca cezalandırılır. Devletlerin gümrük rüsumunun tezyidi meselesinde-

ki hareketleri de bunun aynı bir cürümdür. Fakat bugün kendi top ve 

tüfenklerine istinad iden kuvvetli devletleri bu gibi cürümlerden 

dolayı mahkum idecek bir mahkeme yokdur!...”20 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan aldığı dış borçların ve demiryolları 
yapımı girişimlerinin Avrupalılaşmaya doğru atılmış adımlar olduğunu 
ifade eden Parvus, bu adımların Batı tarafından Osmanlı’yı mali bağımlı-
lığa mecbur etme operasyonlarıyla etkisiz kılındığını kaydetmekte ve bu 
arada seçtiği “Avrupalılık” kavramını yine “medeniyet” olarak açıklamak-
tadır. Son tahlilde artık yükselen (galip) medeniyetin Batı medeniyeti ol-
duğunu tespit ederken, çoğu Osmanlı düşünürü gibi medeniyeti terakki 
(bilimsel, teknik, ekonomik vb. gelişme) anlamında kullanmaktadır. Bu 
kullanımda kuşkusuz iktisadi-mali gelişmişlik ölçütü temel unsur olarak 
öne çıkmaktadır. 

4. Osmanlı Maliyesi, Duyun-u Umumiye ve Emperyalist Avrupa 

Parvus, Türkiye’nin Kırım savaşı sonrasında şiddetli bir darbe aldığı-
nı, Avrupa emperyalizmi ve kapitalizminin sistemli ve ikiyüzlü işlemler 
yoluyla Osmanlı’yı esaret altına almaya yöneldiğini belirtmektedir. Türki-
ye’den bazı reformlar isterken samimi olmayan batının, bu işler için ge-
rekli diplomatik ve mali desteği asla vermediğini vurgulamaktadır. Türki-
ye’nin başına savaş belasını saran, zor duruma düştüğünde kapitülas-
yonlar ve faiz yoluyla imkanlarını tüketmeye devam eden aynı Avrupa’-
dır: 

“…dahilde ıslahat icrası evvelemirde vesait-i nakdiyeye mütevakkıf-

dır…lüzumı olan para Avrupa’dan alınabilir. Fakat Avrupa en ziya-

de lüzumı oldığı zaman para vermiyor…onlar Türkiye maliyesinin ıs-

lahını teshil idecekleri yerde bi’-l aks eski kapitülasyonlara daya-

narak ve memleketi maliye ve faizcilik mukaveleleriyle bağla-

yarak Türkiye’nin salah ve tekamül-ü maliyesine mani oldılar…”21 
                                                           
20 “Türkiye Avrupa’nın Mali Boyunduruğu Altındadır 2”, ss. 528-529. 
21 “Türklerin Ödünç Almaya En Haklı Oldukları Bir Akçe”, Türk Yurdu, C. 3, No: 1, ss. 16-
17, 1329 (1913). 
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Osmanlı Devleti ve Balkanlardaki küçük devletlerin Avrupa tarafın-
dan zayıf düşürülmek istendiğini ileri süren yazar, borç, teminat, imtiyaz 
vb. denetim yollarıyla bu süreci işlettiğini belirtmektedir. Kırım savaşın-
da başarılı olan Osmanlı’nın aldığı elverişsiz borçlarla maliyesini harab 
ettiğini ifade etmektedir. Daha önce dış borç fikrine sıcak bakmayan 
devletin (1850 yılında Londra’da resmen akdedilen borç anlaşması padi-
şah tarafından reddedilmiş ve hatta bu işlemin telafisi için 2 milyon 200 
bin frank pişmanlık cezası ödenmiş), savaş sonrası buna mecbur kaldı-
ğını belirtmektedir.22 Devlet, zamanında borçlanmamanın faturasını 
yüklenmekte, Galata’daki bankerlere olan yüklüce borcu yanında para-
nın değerli maden içeriğini azaltarak yaptığı tağşiş ve hesapsızca uygula-
dığı kaime ihracı gibi yöntemlerle krizi derinleştirmişti. Yazar faturası 
sonradan ağır olan bu parasal-mali uygulamalar konusundaki ölçüsüz-
lüğü döneme ait bir anekdotla anlatır: 

“…bir def’a sultan Abdülmecid Dolmabağçe sarayının kaça mal oldı-

ğını anlamak istemiş ve bu münasebetle maliye nazırını celb iderek 

sarayın ne kadar masrafla inşa idildiğini sormuş. Nazırın bu husus-

da ihtiyar idilen masrafın üç bin beş yüz guruşdan ibaret bulundığını 

söylemesi üzerine hükümdar hayret iderek bu hususda izahat iste-

miş. Bunun üzerine nazır sarayın inşası içün lüzumı olan yetmiş 

milyon franklık kaimelerin tab’ı içün üç bin beş yüz guruşluk 

kağıd sarf idildiğini, bundan başka hiçbir para virilmediğini söyle-

mişdir…”23 

Oldukça ağır koşullarda alınan borçların giderek artması nedeniyle 
çok miktarda faiz ödenmesi gerekmekte, artan miktarlarda Osmanlı pa-
rası Avrupa bankalarına ve sermayedarlarına aktarılmakta ve nihayet 
1876 yılında borç sermayeleri ve faiz için yıllık 14 milyon Osmanlı lirası 
ödemek zorunda kalan devletin tüm geliri 20 milyon lirayı aşmamaktay-
dı.24 

1881 Muharrem fermanıyla Osmanlı devleti mali iflasını ilan etmiş, 
(bu tarihe kadar borçlar 237.138.819 lira, ödenmiş yıllık faizler 14. 
992.377 lira olarak tespit edilmiş) tasfiye işlemi sonrasında borç tutarı 
141.505.309 lira, yıllık faiz ise 2.991.344 liraya indirilmiştir. Borçların 
büyük bölümü (senetlerde yazılı anapara ve faizlerin çoğu) ödenmiş ol-
masına rağmen bu revize edilen miktar istenmekteydi. Elbette bu tutar 
içinde faiz ödenecekti. Alacaklılar Duyun-u Umumiye adıyla devlet içinde 
devlet denebilecek bir kuruluş tesis ederek Osmanlı mali idaresine bir 
anlamda ortak olmaktaydı. Ülkenin en önemli gelir kaynakları teminat 
                                                           
22 “Türkiye’nin Mali Esareti”, Bilgi Mecmuası, Sa. 3, s. 228, Kanunusani 1329 (1913). 
23 “a.g.m.”, s. 229. 
24 “Türkiye Avrupa’nın Mali Boyunduruğu Altındadır 1”, Türk Yurdu, C. 2, No: 5, 1328 
(1912), s. 478. 
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olarak bu kuruluşa devredilmiş, Parvus’un hesabına göre kurum 4000 
çalışanıyla bir kütle oluşturmuş ve devlet gelirleri içindeki payı % 25’e 
ulaşmıştı.25 

Oysa süregiden bütçe açıklarını kapatamayan Osmanlı devleti yeni 
borçlarla durumu kurtarmaya uğraşmaktadır. 1912 yılı itibariyle Du-
yun-u Umumiye’nin kasasında tuttuğu ihtiyat akçesinin 2 milyon lirayı 
aştığını ifade eden yazar, kurumun bu paraya ihtiyacı olmadığını ve Os-
manlı gelirleri üzerinden bu miktarı artırmaya çalıştığını, Türkiye’ye gös-
termediği cömertliği diğer devletlere göstermekten çekinmediğini örnek-
lerle izah etmektedir: 

“….bugün Duyun-u Umumiye idaresi kendi varidatı iki kat ve ihtiyat 

akçesi dört kat ziyadeleşdiği halde devlete bir paralık itibar-ı mali 

(kredi) bile küşad itmek istemiyor. Bundan mülahazat-ı maliye yerine 

birtakım mekasıd-ı siyasiyyenin icra-yı hükm eylediği aşikardır. 

Fakat mesele Türkiye’nin gayrı devletlere taalluk idince Duyun-u 

Umumiye idaresi pek büyük cömerdlik gösteriyor ve Japon, Rus, İs-

veç, İsviçre eshamı ve Macar ilh. gibi hazine tahvilatı alıyor….ve İtal-

ya’nın Türkiye’ye karşı harekat-ı askeriyeye tevessül eylemesi üzeri-

ne…(elden çıkarmayıp) İtalya eshamını bugüne kadar ihtiyat akçesi 

cüzdanlarında hıfz eylemişdir…”26 

“Medeniyetçiler” tanımlamasıyla nitelediği Avrupa finans-kapitalizmi-
nin Osmanlı’yı yıkmaya uğraştığını ileri süren Parvus Efendi, bunun 
Türkler için bir varlık mücadelesi olduğunu belirtmekte, bu emperyalist 
dalgaya karşı koyabilmenin yol ve araçlarına dair sürekli uyarılarda bu-
lunmaktadır. Bu uyarıların bir bölümüne ilerleyen başlıklarda yer verile-
cektir. Bir örnek olmak üzere emlak nizamnamesinde o sıralarda yapılan 
düzenlemelerin yararlı olduğunu ancak düşük faizli kredi verecek ku-
rumlar oluşturulması gibi gerekli alt yapının tamamlanmaması halinde 
yoksullaşan kesimlerin arazilerinin bankalar ve diğer sermaye kuruluş-
larının eline geçeceği uyarısında bulunmaktadır.27 

Yazar Türkiye’nin zor durumunu ve bu durumdan yararlanma peşin-
de olan kapitalist devletlerin tutumunu çarpıcı bir tasvirle ortaya koy-
maktadır: 

“…siz nim harabe-zare dönmüş bir hanede yaşıyorsunuz. Bu ha-

nenin çokdan çürümüş olan divarları bu günkü muharebe sebebiyle 

tamamıyle yıkık bir hale gelmişdir. Artık açık kalan kapulardan kom-
                                                           
25 “Türkiye Avrupa’nın Mali Boyunduruğu Altındadır 1”, Türk Yurdu, C. 2, No: 5, 1328 
(1912), s. 479. 
26 “Türklerin Ödünç Almaya En Haklı Oldukları Bir Akçe”, Türk Yurdu, C. 3, No: 1, ss. 22-
23, 1329 (1913). 
27 “İş İşden Geçmeden Gözünüzü Açınız”, Türk Yurdu, C. 3, No: 12, 1329 (Mart 1913), s. 
364. 

114



ÖMER KARAOĞLU / TÜRK YURDU’NDA İLGİNÇ BİR MİSAFİR: PARVUS EFENDİ 11 

şular, sokakdan geçenler ve’l-hasıl davet idilmiş bir takım misafirler 

içeri girmekdedirler. Bu haneye giren insanlardan her biri kendi ar-

zusuna göre hareket idiyor. Bazıları hane sahibine vesayada bulunu-

yor, bir takımları anı doğrudan doğruya tehdidi diyor…ve her biri 

mümkün mertebe daha kıymetli bir ganimet parçası yakalamağa ça-

lışıyor…”28 

Ona göre ülkede gerçek hüküm sahipleri Avrupa finans çevreleri ve 
sermayedarlarıdır: “…benim hitabım bu defa dahi işidilmeyecekdir. Zira 
bu memleketde icra-yı hükm idenler ne hükumet, ne millet, ne Müslüman 
ne de hrıstiyanlar değildir. Burada hakim-i hakiki Avrupa maliyunu-
dur. Zaten memleketi soyanlar asıl bu maliyundur…”29 

5. Çözüm: İktisadi Rasyonalizm, Demokrasi ve İki Avrupa’dan Biri 

Osmanlı Devleti’nin söz konusu kuşatılmışlık ve çöküşten kurtulabil-
mesi için Parvus, öncelikle rasyonel bir durum tesbitine ve bir bilançola-
maya yönelmesi gereğine işaret etmektedir.  

“…evvel emirde hane içerisinde bir intizam vücuda getirmeli ve gaib 
olan şeylerin hesabını yapdıkdan sonra kalanların muhafazasına 
çalışmalıdır…”30. 

Demokratik karar mekanizmasıyla katılımcı yönetim anlayışını tesis 
etmesi ihtiyacını vurgulamakta, ancak bu yolla batının durumu doğru 
kavrayabileceğini ve ülkenin nefes alabileceğini belirtir: 

“…binaenaleyh sesinizi işitdirmelisiniz. Bu maksada mebni evvel 

emirde parlamentonuz açılmalıdır. Eğer Meclis-i Mebusan açılır da 

memleketin ahval-i iktisadiyesi hakkında icra-yı müzakereye başlar-

sa Avrupa muharebenin daha şimdiden yapmış oldığı zararların de-

recesini görür ve Türkiye’nin ihtiyacat-ı mübremesinin ne kadar bü-

yük oldığını ve hükumet-i Osmaniye’nin malik bulundığı vesaitin ne 

derece az oldığını anlar…”31. 

Yazar, Osmanlı’nın vaktiyle demokratik olduğunu ve asıl kuvvetinin 
bundan kaynaklandığını ve fakat Bizans medeniyetinin etkisiyle baskıcı 
bir nitelik kazandığını ve bazı kişi ya da grupların elinde ülke halkının 
hatta Türk unsurun ezildiğin ileri sürmektedir. Yine Meşrutiyetin kabu-
lüne rağmen aydınların milletin emellerini doğru teşhis edemediğini, mil-
letine yabancılaştığını ve halkı tanımadığını ifade etmektedir.32 
                                                           
28 “Türk Gençlerine Mektub 1”, Türk Yurdu, C. 4, No: 5, 1329 (1913), ss. 572-573. 
29 “Mali Tehlikeler”, Türk Yurdu, C. 3, No: 5, 1329 (1913), s. 148. 
30 “Türk Gençlerine Mektub 1”, Türk Yurdu, C. 4, No: 5, 1329 (1913), s. 573. 
31 “a.g.m.”, s. 574. 
32 “İş İşden Geçmeden Gözünüzü Açınız”, Türk Yurdu, C. 3, No: 12, 1329 (Mart 1913), s. 
363. 

115



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12 

Türkiye’nin kurtuluş yolu olarak demokrasiyi öneren Parvus, bu yolu 
gösterecek olanın yine Avrupa olduğunu, ancak bununla milli ve demok-
ratik Avrupa’yı işaret ettiğini ifade etmektedir. Nitekim ona göre biri res-
mi diğeri milli olmak üzere iki Avrupa vardır. Resmi Avrupa diplomatlar 
ve bankerler, sermayedarlardan oluşurken diğeri kendi baskıcı unsurla-
rıyla ve spekülatörleriyle mücadele eden demokrat Avrupa’dır.33 Yazarın 
eleştiri konusu yaptığı Avrupa’dan kasdettiği gelişmiş sanayi ve finansal 
güce sahip olup ilişkide bulunduğu ülkeleri sermaye gücüne dayanarak 
egemenliği altına almaya fırsat kollayan batılılardır. Kapitalizmin sömü-
rü mekanizmasına dikkat çeken Parvus, Osmanlı için bir milli savunma-
ya ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek sosyalist sınıfsal çelişki ve mücade-
leyi açıkça dillendirmeksizin bir tür sosyalist mücadele vasatı devşirme-
ye çalışmaktadır. Kasdettiği demokrasi kavramı da burjuva demokrasisi 
değil, yine onun inandığı sosyalist mücadele sürecini imleyen “gerçek de-
mokrasi”dir.34 

6. Borç Yönetimi ve Mali Bağımsızlık İçin Önerileri 

Osmanlı borçlarının kısa vadeli ve yüksek faizli karakterini bir temel 
sorun olarak belirten Parvus, yine kaime ihracından kaçınma konusun-
daki tutumun nakit sıkıntısına yol açtığını ve yeni borçlanmaları kaçınıl-
maz kıldığını kaydetmektedir. Jön Türk gazetesinde para ıslahına dair 
bir dizi makale yayınladığını, banknot çıkarma hakkının sadece Osmanlı 
Bankası’na ait olduğunu fakat bankanın gerekli banknotu çıkarmayarak 
nakit sıkıntısına sebep olduğunu ifade etmektedir.35 

Bu arada Duyun-u Umumiye’nin gereğinden fazla ihtiyat akçesini ka-
sasında tuttuğunu ve artırmaya çalıştığını, kimi zaman da anlaşılması 
güç bir tavır içinde, örneğin kasasına giren Osmanlı paralarıyla Osmanlı 
Devleti’ne ait hazine tahvili (% 7.5) almadığını, daha düşük faiz getirisi 
olan (% 4.5) Macar tahvillerini satın aldığını belirtmektedir. Daha önce 
de bahsi geçen İtalyan tahvillerini savaş durumuna rağmen elinde tuta-
rak bir anlamda İtalya’ya destek olduğunu ifade ederek bunu kasıtlı bir 
tutum olarak eleştirmekte, borç sarmalının başlıca aktörü olarak nitele-
mektedir.36 

Yine Duyun-u Umumiye’nin gümrük vergilerinin artırılması, temettü 
vergisi usulünün ıslahı gibi girişimleri desteklemediğini, gelirleri artıra-
cak bu gibi yolları da engellemeye çalıştığını kaydetmektedir. Devletin 
yeni borçlar için yeni teminatlar vermekten vazgeçmesi ve bu kurumun 
etkinlik alanını mümkün olduğunca sınırlaması gerektiğini ısrarla vur-
                                                           
33 “Devlet ve Millet”, Türk Yurdu, C. 3, No: 3, 1328 (16 Kasım 1912), ss. 83, 85-86. 
34 Eröz, “a.g.m.”, s. 355. 
35 “Esaret-i Maliyeden Kurtulmanın Yolu”, Türk Yurdu, C. 2, No: 7, 1328 (1912), s. 524. 
36 “a.g.m.”, s. 526. 
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gulamaktadır. Alınan borçlarla verilen teminatlar arasında önemli değer 
farkları olduğunu işaret eden yazar, bu hususta Deutche Bank ile yapı-
lan 7 milyon liralık borç anlaşmasına karşılık İstanbul gümrük gelirleri-
nin teminat verildiğini, bu gümrüklerin son beş yıldır yıllık ortalama 837 
bin lira gelir getirdiğini, oysa bu borçlanmaya karşılık yıllık 320 bin lira 
gerektiğini kaydetmekte, iki buçuk kat fazla teminatın yanlışlığını tespit 
etmektedir.37 

Savaş yıllarında henüz tahsilatı dahi yapılmamış olan bazı vergi zam-
mı gelirlerine göz diken Duyun-u Umumiye’nin kaybedilen Afrika vilayet-
lerine ait borçları hiç dikkate almadığını belirten yazar, kendisine verilen 
teminat payından bu borçların düşülmesi gerektiğini ancak kasasında 
halen mevcut bulunduğunu dile getirmektedir. Yapılan mukavele gereği 
Osmanlı Devleti ile Duyun-u Umumiye arasındaki ihtilaflarda hakem 
yöntemine başvurulacağı bilinmesine rağmen devletin hiçbir şekilde bu 
yolu kullanmadığını belirtmektedir.38 

Devletin tercihlerini bilerek, hesaplayarak ve görerek yapması gerekti-
ğini, batıyla mücadele ederken yine onun yöntem ve araçlarını kullan-
ması gerektiğini ifade eden Parvus, savaşın sona erdiği devrede Türkiye’-
nin moratoryum ilan etmekte geciktiğini kaydetmektedir. Bu gecikmenin 
Osmanlı Bankası ve diğer bankalarla birkaç finansörün borçluları üze-
rindeki nüfuz ve etkinliğini sürdürebilmek amacıyla muhalefet etmele-
rinden kaynaklandığını, oysa Edirne, Selanik, Makedonya, Arnavutluk 
tüccarlarının sıkıntı içinde olduğunu ve moratoryum beklediğini belirt-
mektedir. İlerleyen dönemde Türkiye ile ayrılacak vilayetler arasında 
borçların bölüştürülmesi gerekeceğini, bu süreçte dikkatli davranılması-
nı ve yeni borçlara ihtiyaç olabileceğini ifade etmektedir. Bulgaristan’a il-
hak edilen 310 km.lik toprağın borç yükünün Osmanlı üzerinde kaldığı-
nı belirten yazar, özellikle demiryolu tahvillerinin satış işlemlerinde dev-
letin zarara uğradığını belirmektedir.39 

Devletin mali bağımlılıktan kurtulmasına yönelik çareleri bu başlığı 
taşıyan makalesinde aşağıdaki gibi sıralamaktadır: 

1. Tevhid (birleştirme) işlemi yapılacak borçların fevkalade ödeme 
usulü kaldırılmalıdır. Ki bu yöntem borçların ödenmesini değil faiz geliri-
nin devamını amaçlar. 

2. Tüm borçların toplamı tespit edilmeli, şartlar ve teminatlara ilişkin 
mevcut dağınıklık giderilmeli. 

3. Yeni borç tahvilleri çıkararak eski borçların tamamı ödenmeli 
(borçların tahvili işlemi). 

4. Borçların birleştirilmesi yardımıyla teminatlar düşürülmeli. 
                                                           
37 “a.g.m.”, s. 530. 
38 “Türk İli Maliyeni Gözet”, Türk Yurdu, C. 4, No: 3, 1329 (1913), ss. 488-489. 
39 “Mali Tehlikeler”, Türk Yurdu, C. 3, No: 5, 1329 (1913), ss. 148-153. 
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5. Yeni borç tahvillerinin dolaşıma sokulmasında günün geçerli yön-
temine uygun davranılmalı; ödenmeyen ancak hükümetin istediğinde 
satın alma hakkına sahip olacağı (rant) şeklinde olmalıdır. Böylelikle fai-
zin miktarını biraz artırmak ve borsa müşterilerini etkilemek mümkün 
olacaktır. 

Sonuç olarak yazarın hesabına göre devlet bu işlemleri titizlikle uygu-
lamayı başarabilirse mali bağımsızlığını elde edebilecek ve her yıl alacak-
lılara ödemekte olduğundan 1 milyon lira kadar daha az ödeyecektir.40 

7. Devlet ve Köylü İlişkisi, Köylünün Önemi 

İktisaden bağımsızlık kazanabilmenin tarım ve sanayinin gelişmesine 
bağlı olduğunu belirten Parvus, Türkiye halkının büyük bölümünü teşkil 
eden köylünün Osmanlı Devleti için geleceği belirleyici ve hayati bir ko-
nu olduğunu vurgulamaktadır: “…devlet bütün milletin terakki-i iktisadi-
ye ve medeniyyesine hadim olmalıdır. Hakikat bu merkezde olunca ahali-
nin ekseriyetini köylüler teşkil iden bir memleketde hükümet şüphesiz en 
evvel köylülerin halini düşünmelidir…”41 

Tarım hâkim bir sosyo-ekonomik düzende Parvus, sosyalist düşünce 
ve aksiyonu için merkeze alabileceği yegâne sınıf olan köylülere ait me-
selenin bir milli sorun olmaktan çok uluslararası bir toplumsal sorun ol-
duğunu ileri sürmektedir. Devletin ve aydınların dışında (ve bir bakıma 
karşısında) konumlayarak tasvir ettiği bu sınıfın mevcut durum ve ko-
şullarını şöyle ifade etmektedir: 

“…şimdiye kadar köylülerin hali ile hemen hiçbir kimse, ne hükümet 

ne de eşhas meşgul olmamış ve bu suretle zavallılar mensa (unutul-

muş) ve metruk kalmışlardır…anlar hakkında bilinen bir şey varsa o 

da kendilerinin muttasıl asker ve virgü virdikleridir. Köylüleri başka 

şey içün düşünen olmamışdır…”42 

Makedonya ve Ermeni köylülerinin hamileri olduğunu, Bulgar, Sırp 
ve Rum köylülerinin aydınları tarafından ilgi ve destek gördüğünü belir-
ten yazar, bu ilginin onlara uluslararası bir prestij sağladığını, oysa Türk 
aydınlarının köylüden yüz çevirerek Türk milletini siyaset dışı bıraktıkla-
rını ve köylü meselesinin uluslararası bir sorun olma niteliğini ıskaladık-
larını vurgulamaktadır.43 

Köylülerin şehir ve kasaba halkına göre 6 kat fazla vergi ödediğini 
kaydetmekte, bu oranı verirken köylünün nüfus çokluğunu dikkate al-
                                                           
40 “Esaret-i Maliyeden Kurtulmanın Yolu”, Türk Yurdu, C. 2, No: 7, 1328 (Temmuz 1912), 
ss. 590-591. Ayrıca borçların tevhidi ile muhtemel ödeme cetveli ve savaş sonrası durumla 
ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. Parvus, “Türkiye İçin Mali Esaretten Kurtuluş Yolları”, Bilgi 
Mecmuası, C. 1, Sa. 5, Mart 1329 (1913), ss. 466-471. 
41 “Köylüler ve Devlet”, Türk Yurdu, C. 1, No: 9, 1328 (8 Mart 1912), ss. 263-264. 
42 “a.g.m.”, s. 264. 
43 “a.g.m.”, s. 265. 
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makla birlikte şehir halkının daha zengin olduğunu hatırlatmaktadır. 
Aşar vergisine dair 1909-1910 yıllarına ait bir cetvelle iddiasını delillen-
dirmektedir. Tablo aşağıdaki şekildedir:44 

1909-1910 Dönemi Aşar Vergisi Hasılatı (lira) ve Kişi Başına Düşen Pay (guruş) 

Avrupa-i Osmani 1.368.570 Osmanlı lirası nüfus başına  27.7 guruş 

Ermenistan ve Kürdistan 885.199                           25.0 

Irak 378.290                           27.2 

Anadolu 2.440.842                           33.3 

Suriye 754.590                           33.5 

Yukarıdaki göstergelere bakıldığında aşarın büyük bölümünü Anado-
lu ödemekte, nüfus başına düşen vergi bakımından da en fazla yük Suri-
ye ve Anadolu köylülerine düşmektedir. 

Anadolu köylüsünün medeniyetten geri kaldığını ve hala ilkel yön-
temlerle ve emek-yoğun tarımsal faaliyette bulunduğunu belirten yazar 
Anadolu tarımı hakkında incelemelerde bulunan Alman tarım müfettiş-
lerinin de aynı tespitlerde bulunduğunu, kurumuş toprakların biraz de-
rininde nemli toprak bulduklarını ve derin sürüm yapılabilse verim elde 
edilebileceğini ifade etmektedir. Yine bu uzmanlara göre Türk köylüsü-
nün zeki ve yeni yöntemlere açık olduğunu, imkân verildiğinde bunu de-
ğerlendirebileceğini kaydetmektedir. Köylünün eğitimsiz ve yoksul oldu-
ğunu ifade eden Parvus, devletin gereğini yapmadığını, oysa köylüyü bi-
linçlendirmek ve sermaye, ucuz kredi, eğitim vb. yollarla destekleyerek 
güçlenebileceğini belirtmektedir.45 

Savaşlar sonrası sefalet ve yoksulluğuna rağmen köylünün adeta ka-
rınca gibi çalıştığını ancak tarımda ilkel yöntemler uygulanmasından do-
layı yıllara göre hâsılatın da istikrarsız olduğunu kaydetmekte ve köylü-
nün bu perişanlığının temel sebebi olarak devleti ve varlıklı unsurları 
göstermektedir.46 

Parvus köylü için aşar vergisinin kaldırılması, düşük maliyetli kredi 
verecek kurumların tesisi ve köylüye toprakta mülkiyet temini gibi uygu-
lamalarla devletin kuvvet ve servetinin artacağını belirtmektedir.47 Zen-
gin şirketler ve bankaların yangınlar veya başka nedenlerle boş kalan 
arazileri ve köylülerin işlediği bazı verimli toprakları ele geçirme arzu-
sunda olduğuna dikkat çekerken bu hususta emlak nizamnamesi tadila-
tını gerçekleştirmek gerektiğini ifade etmektedir.48 
                                                           
44 “a.g.m.”, s. 267. 
45 “Köylü ve Devlet 2”, Türk Yurdu, C. 5, No: 10, 1329 (Ocak 1913), ss. 1158-1159. 
46 “Köylü ve Devlet 1”, Türk Yurdu, C. 5, No: 10, 1329 (Ocak 1913), s. 1124. 
47 “Köylü ve Devlet 2”, s. 1162. 
48 “İş İşden Geçmeden Gözünüzü Açınız”, Türk Yurdu, C. 3, No: 12, 1329 (Mart 1913), s. 
365. 
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8. Tarım Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri 

Köylünün genel durumu ve Osmanlı toplumsal düzeni içindeki esaslı 
yerini işaret eden Parvus Türk tarım sektörüne dair de kayda değer veri 
ve yorumlar sunmaktadır. Türk tarımında gelişmiş ülkelere oranla işle-
nen tarımsal toprakların düşük bir seviyede olduğunu (ülkenin Asya kıs-
mında % 2.8 iken İngiltere ve Almanya’da bu oran % 25’lerde) belirtmek-
tedir. İşlemek için ülkede toprağın bol olduğunu ancak işgücü eksikliğini 
ileri süren yazarın devamla temel sorunun nüfus sıkıntısı olmayıp (en az 
26 milyon nüfus var) emek gücünün araziyle buluşmadığını kastetmek-
tedir. Çarpıcı bir örnek olarak Rusya’da kişi başına 23 dönüm işlenirken 
Türkiye’de 3.6 dönüm işlendiğini kaydetmektedir.49 

“…bugün Devlet-i Osmaniye dahilinde mevcut bulunan ahalinin 

mikdarı memalik-i Osmaniye’de zıraati, Avrupa usul-ü zıraiyye-

sini tatbik itmek şartıyle birkaç def’a tevsi’ itmeğe kafidir. Eğer 

hariçden gelecek muhacirler memleketde nümune-i imtisal olacak de-

recede mükemmel bir usul-ü zıraat tatbik idecek olurlarsa, Türkiye’-

de zıraatin terakkisi hususunda mühim bir rol oynamış olurlar. Fakat 

Türkiye böyle bir muhacerete muhtac değildir…burada asıl vazife 

memlekete ecnebi celb itmek değil yerli ahaliden alim zürra’ 

yetişdirmekdir…”50 

Zahire fiyatlarının düşmesi sorununu ayrıntılarıyla ele alan yazara 
göre konuya ait bilgisizlik, şose ve demiryollarının yetersizliği yanında 
uluslararası pazarlarda zahire fiyatlarının düşmesinden dolayı zahire ih-
racatının gelişimi ve bilimsel yöntem ve araçlara dayalı tarımın yaygın-
laştırılması mümkün olamamaktadır. Kuzey Amerika’da geniş ve verimli 
topraklarda tarımın gelişmesi dolayısıyla yüklü miktarda zahirenin Avru-
pa’ya akışı rekabeti hızlandırmış ve fiyatları düşürmüş, bu durum bil-
hassa Türkiye gibi tarım ülkelerini etkilemiştir. Türkiye’nin zahire ihra-
catının önemini yeterince kavrayamadığını ileri süren yazar, son devrede 
zahire fiyatlarının yeniden yükselme eğilimi içinde olduğunu, ancak bu 
durumdan yararlanmanın büyük sermaye kullanımıyla mümkün olabi-
lecek yeni yöntemlere dayalı tarımsal faaliyet gerektirdiğini, oysa Türki-
ye’de ilkel şartların sürdüğünü kaydetmektedir. Dalgalanan tarımsal fi-
yatlarda yükseliş eğilimini izlemek gerektiğini, makine vb. teknik gerek-
lerin tarımda uygulanabilmesi için ise zamana ihtiyaç olduğunu belirt-
mektedir.51 

Ayrıca ihracatın % 22’sini oluşturan meyveciliğin önemine işaret eden 
Parvus, yol yapımının hayati değerini vurgulamakta, demiryolu ve deniz-
                                                           
49 “Türkiye’de Ziraatin İstikbali”, Türk Yurdu, C. 5, No: 1, 1329 (1913), ss. 863-864. 
50 “a.g.m.”, s. 865. 
51 “a.g.m.”, ss. 860-862. 
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lere yakın bölgelerde tarımın daha hızlı geliştiğini belirtmektedir. Tren is-
tasyonlarında zahire deposu yapmak ve yine ürünler için kredi kurumla-
rı geliştirmek gerektiğini ifade etmekte, uygun fiyatlarda satış yapabilmesi 
için tarım sendikaları teşkil edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.52 

Türkiye’nin geniş ve verimli arazilere sahip olduğunu ancak işleneme-
mesi nedeniyle bu toprakların değerinin düşük olduğunu belirtmekte, 
bu arada rehin esasına dayalı bankacılık uygulamasının giderek gelişe-
ceğini ileri sürmektedir.53 Demiryolu yapımının arazi fiyatlarını yükselte-
ceğini ve tarım (ve kredi) kurumlarının geliştireceğini belirterek bu yolla 
Avrupa pazarlarıyla ilişki kurulabileceğini, zahire fiyatlarının artışıyla ta-
rımda gelişme sağlanabileceğini etraflıca anlatmaktadır.54 

Tütün ekimiyle ilgili olarak tütün rejisi imtiyazının süresi dolduğunda 
(1914 yılı) imtiyazının 15 yıl daha uzatılmasının yanlışlığına değinmekte, 
bu hususun Meclis’de kabulü gerektiğini belirtmektedir. İmtiyazlar ka-
nununa göre hükümetin Meclis’e sormadan verebileceği imtiyazların; 
“şimdi ya da sonra devlet mal ve gelirlerini tekel altına sokmamak ve büt-
çeye bağlı genel memuriyetlerle ilgili olmamak” şartlarını taşıması gerekti-
ğini ifade etmektedir. Bu reji imtiyazının devleti taahhüt altına soktuğu-
nu, devlet gelirlerinin tekel altına girdiğini ve bütçeye bağlı genel görevler 
alanına tecavüz edildiğini ileri sürmektedir.55 

Genel olarak sektörün temel unsuru olan köylünün eğitimi, mali ve 
teknik bakımlardan desteklenmesi gereğine sıklıkla yer veren yazarın bu 
husustaki ısrarını yukarıda ele almıştık. 

9. Parvus ve Osmanlı Sanayileşmesi 

Sanayileşme konusunun çağın en önemli gerekliliği olduğuna dikkat 
çeken yazarımız, milletler için en önemli zenginlik kaynağının sanayi ol-
duğunu vurgulamakta, ancak buradaki işin en esaslı boyutu olarak söz 
konusu sanayinin kimler eliyle kurulacağı ve ürettiği servete kimlerin 
sahip olacağı sorusunu ortaya koymaktadır: 

“…memleketde sanayiin terakkisi bugünün en mühim ihtiyac ve eme-

lini teşkil eylemekdedir. Sanayi-i cesimenin büyük servetler vücuda 

getireceğinde hiç şüphe yokdur. Fakat burada en mühim bir mesele 

varsa o da bu servetlerin kimin yedine geçeceği, daha doğrusu ser-

vet-i mezkure yerli ahalinin mi yoksa ecnebi bankalarının eli-

ne mi geçeceği keyfiyetidir…”56 
                                                           
52 “a.g.m.”, ss. 866-867. 
53 “Rehne Dayalı Bankalar ve Türkiye’nin Toprak Serveti”, İctihad, Sa. 75-87, 1329 (1913), 
s. 1882. 
54 “Demiryolları ve Arazi Fiyatı”, İctihad, Sa. 88-100, 1329 (1913), ss. 1968-1969. 
55 “Tütün Rejisi İmtiyazı ve Meclis-i Mebusan”, İctihad, Sa. 88-100, 1329 (1913), ss. 2118-
2119. 
56 “İş İşden Geçmeden Gözünüzü Açınız”, Türk Yurdu, C. 3, No: 12, 1329 (1913), s. 365. 
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Yabancı tekel şirketleri eliyle sağlanacak kârların yabancı banka ve 
sermaye kesimlerine aktarılma tehlikesine karşı uyarılarda bulunan ya-
zar, kapitalist Avrupa kavramını kullandığında “sanayi-i cesime sahibi 
memalik” nitelemesine yer vermektedir. Avrupa’ya söz konusu nüfuz ve 
üstünlüğü sağlayan terakki (gelişme) seviyesini sanayi ile irtibatlamakta 
ve Türkiye için bunun bir zorunluluk olduğunu ifade etmektedir: 
“…Türkiye’de sanayiin inkişafı gerek memleketin ve gerek ahalinin te-
kamül-ü müstakbeli içün esasdır. Bu, itiraz ve tereddüt kabul itmez bir 
hakikatdir…”57 

Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde kapitülasyonlar ve yabancılara 
tanınan imtiyazları sıklıkla eleştiri konusu yapan yazar, ülke dışına para 
akışına sebep olan her türlü girişim ve düzenlemenin sanayi kurmayı 
engelleyici rolüne dikkat çekmektedir.58 

Sonuç 

Liberal düşüncenin karşısında ve anti-emperyalist bir yaklaşımla mil-
li bir ekonomi yaratmaya yönelik önerileriyle yirminci yüzyıl başlarında 
Osmanlı düşünce dünyasının ilginç bir misafiri olan Parvus, Avrupa ka-
pitalizminin mali aracılarına, Osmanlı tarımı ve köylüsünün ihmal edil-
mişliğine ve fakat önemine, toprak (reformu) meselesine aydının milleti-
ne yabancılaşmasına ve daha birçok konuya dikkatleri çekmiştir. Kamu 
maliyesi yanında ekonominin tümüyle ilgilenmek gereğini vurgulayarak 
devlet maliyesi ile toplum kesimlerinin iktisadi ayrımına işaret etmiştir. 

Osmanlı mali bürokrasisinin irrasyonel tutum içinde olduğunu, özel-
likle alınan borçlar hususunda ölçüsüz ve basiretsiz davrandığını ileri 
süren düşünür, iktisadi-mali sorunlarda ciddi bir bilgi birikimine gerek 
olduğunu, bunun için de demokratik katılımı sağlayacak etkin bir ka-
muoyu oluşturulması yolunda basın-yayın, dernek vb. kurumların öne-
mini vurgulamıştır. 

XIX. yüzyılda liberal düşünce ve politikalara yönelen bir kısım Os-
manlı aydınının serbest dış ticaret fikrine karşın II. Meşrutiyet’in milli ve 
koruyucu dış ticaret fikrinin oluşumunda Parvus’un da katkıları olduğu 
tahmin edilebilir. 

Emperyalizm ve gücün egemenliğine ciddi eleştiriler yönelten Parvus, 
liberal reçetelerin karşısında yer alırken gerçekleşeceğine inandığı sosya-
list devrim yorumuyla da diğer sosyalistlerden ayrılmıştır. Ona göre dev-
rim, sanayileşmiş ülkeler arasında çıkması beklenen bir dünya savaşına 
bağlı olup işçi sınıfının savaşı ve kapitalizmin yıkılışıyla olmayacaktır. 
Osmanlı kamuoyuna düşünce dünyasına ait (sosyalist) kavramları bir 
anlamda sansürleyerek aktaran yazar çoğu makalesini milliyetçi Türk 
                                                           
57 “Türkiye Avrupa’nın Mali Boyunduruğu Altındadır-1”, Türk Yurdu, C. 2, No: 5, 1328 
(1912), s. 476 
58 Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918), Ankara 1982, s. 85. 
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Yurdu dergisine yazmıştır. Türk Yurdu dergisi iktisat üzerine yazabilen 
düşünürlerin kıtlığı sorununa işaret ederken farklı dünya görüşüne rağ-
men Parvus’a sayfalarında yer açarak onun Osmanlı iktisadi-mali haya-
tına dair bilgi ve birikimini okuyucunun istifadesine sunmuştur. 

Parvus’un finans-kapitalizme yönelik şiddetli eleştirilerine rağmen 
özel yaşamında kendisinin spekülatif ticaret üzerinden elde ettiği biri-
kimle arkadaşı Trotsky’i dahi şaşırtacak bir değişim yaşadığı ileri sürül-
mektedir.  

İstanbul’a bir gazeteci sıfatıyla gelmiş ancak Türkiye’de yaptığı demir-
yolu malzemesi ithalatı ve vagon ticaretiyle önemli bir servet elde etmiş, 
bazı Avrupa ülkelerindeki partnerleriyle birlikte Balkanlar ve Avrupa’da 
kazanç sağlamış, nihayet Birinci Dünya Savaşı sonrasında sayılı bir mil-
yoner olmuştur. 1924’te Almanya’nın Weimer Cumhuriyeti’nde varlıklı 
bir milyoner olarak ölmüştür. 

Hakkında tüm spekülasyonlar bir yana “sıra dışı ve kozmopolit bir en-
telektüel”in59 Türk iktisat tasavvuruna, klasik liberal öğreti karşısında 
muhalif bir yorum sunduğu söylenebilir. Zamanında ve ilerleyen devre-
lerde bu yorumlardan mülhem veya onunla yer yer benzeşen çeşitli yak-
laşımlar Osmanlı düşünce adamları ve politik ikliminde izlenebilecektir. 
Milli bir iktisat siyasetinin olgunlaşması sürecinde özellikle yabancı isti-
lası ve finans-kapital yayılmacılığı konusundaki uyarıları onun en kayda 
değer katkısı olmuştur. 
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Öz 

Osmanlı Devleti, Tanzimat döneminde Batı’nın ilim, fen, sanat, 

imar vb. araçlarında bulduklarından faydalanmaya çalışır. Aslında 

Osmanlı, 15-17. yüzyıllarda ileri seviyededir. Batı yıllarca Ortaçağın 

karanlık dünyasında açlık, sefalet, zulüm içerisindeyken; Osmanlı için 

böyle bir durum söz konusu değildir. Batı’nın Doğu’nun zenginliklerini 

elde etme çabaları ve Haçlı Seferleri Batı’ya yön çizer. Avrupa devletle-

ri zamanla bilim, teknoloji ve askeri alanlarda üstünlük kurmaya baş-

lar. Osmanlı devlet adamları durumu fark ettiğinde Osmanlının aleyhi-

ne bir dünya vardır artık. Sultan Üçüncü Ahmed Han döneminde Avru-

pa devletleri ile siyasi ilişkiler kurulur. Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Pa-

ris’e gönderilir. Daha sonra matbaa kurulur. Ayrıca, orduda, eğitimde, 

bilim ve teknolojide, sağlık vb. raporlar hazırlanır. Sultan Birinci Mah-

mud, Sultan Üçüncü Mustafa, Sultan Üçüncü Selim ve İkinci Mahmud 

Han zamanlarında önemli yenilikler yapılır. Yeniçeri Ocağı kaldırılır, 

yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı ile yeni bir ordu kurulur. 

Ordunun talim ve terbiyesine önem verilir. Mühendishane-i Bahri-i Hü-

mayun kurulur. Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane açılır. 

Anahtar kelimeler: Tanzimat Dönemi, Osmanlı, Yenileşme, Me-

deniyet, Batılılaşma. 

Abstract 

In The Tanzimat Period Of The Ottoman A Glance Innovation In 

The Process 

Ottoman Empire, during the Tanzimat West’s knowledge, science, 

art, construction, etc.. tries to take advantage of the means they find. 
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In fact, Ottoman, 15-17. centuries ahead in the shadowy world of the 

Middle Ages for many years. Batı hunger, misery, persecution from 

within, such a situation is not the case for the Ottomans. West’s ef-

forts to obtain riches of the East and West direction draws the Crusa-

des. European states once science, technology and begin to establish 

military supremacy in space. Situation when he noticed that the Otto-

man state against the Ottoman is a world anymore. The Third Sultan 

Ahmed Han period political relations with European states is estab-

lished. Twenty-eight Mehmed sent to Paris. Then, printing is establis-

hed. Also, in the army, in education, science and technology, health, 

etc. reports are prepared. First Sultan Mahmud, Sultan Mustafa the 

Third, Sultan Selim the Third and Second Mahmud Han in times of 

significant improvements are made. Janissary of 1826 is removed, 

replaced with the name Asakir-i Mansura-i Muhammediyye to install 

a new army. And training is given to the importance of the military 

drill. Mühendishane-i Bahri-i Humayun is established. Tıbhane-i Ami-

re and Cerrahhane opens. 

Key words: Tanzimat Period, Ottoman, Innovation, Civilization, Occi-

dental. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 17. yüzyılın sonuna gelindiğinde toplum-
sal bozulma ve çözülme hızlı bir sürece girer. 1683 Viyana kuşatmasının 
başarısızlıkla sonuçlanması Osmanlı ve Avrupa tarihi için büyük önem 
arz eder. Kuşatmanın başarısız olması, bir asırdan beri fakirleşen Os-
manlı için sürpriz değildir. Bu yenilginin Osmanlı devletinde ortaya çı-
kardığı iktisadi ve sosyal çözülmelerin faturası, yıllar geçtikçe ödenecek-
tir. 1686-1687 yıllarında Osmanlı hazinesinin durumu da iç açıcı değil-
dir. Maaşların ödenememesi, zorunlu ihtiyaçların karşılanamaması tra-
jik bir çöküntünün habercisidir. 16. yüzyıl sonlarından itibaren Avrupa’-
daki değişim, Osmanlı üzerinde olumsuz tesirler yapar. 

Türkler, milli topluluk hüviyetinde dünyanın çeşitli bölgelerinde var-
lıklarını sürdürmüşlerdir. Büyük ve zengin bir kültüre sahip Türkler, 
gittikleri bölgelere kendi kültürlerini de götürmüşlerdir. Bununla bera-
ber gidilen yerlerin kültüründen de etkilenmişlerdir. Türklerin dil, tarih 
ve kültürü Batılı araştırmacılar tarafından yıllarca araştırılmıştır. Türk-
lerin tarihini Osmanlı tarihinden ibaret görmeyip, İslam öncesi devirlere 
kadar götüren Türkçü anlayışın ortaya çıkmasında, Batıdaki Türkoloji 
çalışmalarının etkisi büyük olmuştur.1 Tanzimat döneminde bu etki da-
ha da belirginleşir. 

Osmanlı Devleti’nin zaafa uğradığı XIX. yüzyılın son çeyreğinden iti-
baren özellikle emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı sürdür-
                                                           
1 Ahmet Gündüz, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Avrupa’da ve Osmanlı Devleti’nde Türkçülük 
Hareketleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 135, İstanbul, 2001, s. 70. 
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dükleri politikanın bir parçası olarak2 devletin içindeki azınlıklar kışkır-
tılmaya ve desteklenmeye başlanır. Yenileşme çabalarının hız kazandığı 
bu devrede siyasi sıkıntılar da kendini gösterir. 1789 sonrası Fransız İh-
tilali’yle Balkanlara ve Ortadoğu ülkelerine yayılan milliyetçi akımlar, 
nasıl Osmanlı ümmet yapısını tehdit etmişse, benzeri oluşumlar günü-
müzde de Cumhuriyet Türkiye’sini tehdit etmeye başlamıştır.3 Bu tehdit-
ler XIX. yüzyılda devletin yenileşme sürecini de etkiler. 

İmparatorluğun bu dönemde önemli değişimlerin eşiğinde olduğunu 
görürüz. Nüfus artışı, topraksızlık, fütuhatın durması ve enflasyondan 
dolayı Anadolu kıtası, tımarlı sipahiler, vakıf mütevellileri ve sair yöneti-
cilerin toprak gaspına, idarenin bozulmasına ve köylü isyanlarına sahne 
olur.4 Devlet otoritesinin zayıfladığı bu ortamda, ordunun yapısının bo-
zulması, toprak ve vergi sistemindeki aksaklıklar, anarşi ve ayaklanma-
lara sebep olur. Bu bozulmadan ve sıkıntılardan köylü de nasibini alır. 
Tımar sisteminin arızalanması, toprakların gasp edilmesine yol açar. Vi-
yana bozgununun zararı neredeyse köylüden çıkar. Zulümden kaçan 
köylülerin topraklarına el konulması ile toprak anarşisi baş gösterir. 
Köylüyü ve şehirliyi ezen ödemelerden biri de sürekli gelip giden memur 
ve askerin masraflarıdır. Tımar sisteminin yozlaşması ordunun bozulma-
sına sebep olur. Böylece, Yeniçeri askerinin bile sefere gitmekten kaçın-
ması, rüşvetin orduya girmesi gibi nedenler durumun vahametini göste-
rir. 

Bu dönemdeki mali bunalım ve aşırı para ihtiyacı halkın sıkıntıya gir-
mesine sebep olur. Aşırı para gereksinimi, vergilerin akçeyle ödenmesini 
zorunlu kılar. Ekonomiye girmeyen para ve enflasyonun artması şartlar 
ağırlaştırır. Üretimdeki durgunluk ‘kaos’a sebep olur. 17. yüzyılın sonla-
rında, toprağını kaybeden köylüler, savaşmaktan kaçan askerler isyan 
eder. Bunlara görevinden azledilen bazı kumandanlar da eklenince yöne-
tenle yönetilen arasında güven ortamı kalmaz. Anarşinin önü kesilemez 
ve eşkıya takibi için gelen müfettişler de acımasız davranmaktan, suçsuz 
kimselere ağır cezalar vermekten geri kalmaz. Kimsesiz kaldığını hisse-
den köylü ve şehirli kendini korumak ister. Bu dönemden itibaren ayan 
denilen mahalli temsilciler kendini gösterir. Böylece, Anadolu şehir ve 
köylerinde idareyi yeni bir sınıf ele geçirir. XVIII. asırda mütesellim ve 
âyân unvanlı ve fevkalâde yetkileri olan bu mahalli yöneticiler, taşra ida-
resinde, çok önemli iktidar sahipleri olurlar.5 Osmanlı devleti, artık yüz-
yıllarca sürecek zorunlu bir Rönesans ve reform hareketleri içine girer. 
                                                           
2 Metin Kopar, “Ermeni Meselesinde Rusya’nın Genel Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 158, İstanbul, 2005, s. 49. 
3 Orhan Türkdoğan, “21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Sosyolojisinin Dinamikleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 171, İstanbul, 2007, s. 12. 
4 İlber Ortaylı, Gelenekten Geleceğe, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2004, s. 11. 
5 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 11. 
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Osmanlı kimliği, hanedan modeli, toplumsal örgütlenme biçimi, sınıf 
ve tabakalaşma oluşumu, kültürel değerleri bir bütüncül (holistik) çerçe-
ve içinde ele alınmak suretiyle yorumlanmalıdır.6 Osmanlının varlığını 
sürdürebilmesi için Kanuni devrinden daha çok çalışmak gerektiği, eği-
timde, bilim ve teknolojide değişimlerin zorunlu olduğu fikri ilim adamla-
rının ortak görüşüdür. Muhtemel bir yıkılışın izlerinin görüldüğü yüzyıl-
da, problemlerin üzerine yeterince gidilmediği anlaşılır. Yenileşmeyi teş-
vik edecek bağımsız aydın kesiminin olmayışı reform hareketlerini yavaş-
latır. Resmi kurumlarda bile yapılan değişmeler istenilen seviyeye ulaş-
maz. Çünkü, kalıplaşmış, mensuplarına menfaat temin eden kurumları 
ve değer yargılarını değiştirmek müşkülatlıdır.7 Nizam-ı Cedid’den çeyrek 
asır sonra Yeniçeri Ocağı kaldırılır. Daha sonra ise Kanun-i Esasi ilan 
edilir. Dış dünyada olup bitenden geç haberdar olan devlet, yeniliklerde 
yetersiz kalır. Zaten, Osmanlı’daki reform hareketleri ciddi bir hal alınca 
bu kez Batılıların müdahalesi ile karşılaşılır. Bu da yenilik hareketlerini 
baltalamaya yeter. 

Türk toplumunda demokrasi anlayışının izleri çok eskilere dayan-
makta olup, bunun tarihi temellerini Türk devletlerinde görmek müm-
kündür. Türk tarihinde hükümdarların tahta çıkışları, yaptıkları icraat-
lar, millete karşı sorumlulukları, hizmetleri ve icap ettiğinde tahttan in-
dirilmeleri ve sonuçta halkın her kesiminin ihtiyaç ve isteklerine cevap 
verme mecburiyetinde olmaları, demokrasi anlayışının en bariz örnekle-
ridir.8 Bu temellere sahip Türk milletinin demokrasiye geçişi Mustafa Ke-
mal Atatürk zamanında olacaktır. Osmanlı toplumunda değişim, değer 
ölçüleri ile bağlantılıdır. Zamanla bu normlarda değişme beklenirken du-
rumun tersine döndüğü görülür. Bu bize üç şey anlatır: Toplumun bi-
reylerini birbirine kenetleyen çok güçlü bir birlik vardır; kişiler değişmez 
kurallara uyarak yaşamayı çok rahat ve kolay bulurlar; yaşamları, yaşla-
nan kişilerin damarlarının sertleşmesi gibi katılaşmıştır.9 Her ne kadar 
değişime kapalı kalmak isteyen birer ve toplumlar, zamanla alışık olduk-
ları ölçüleri bırakmak zorunda kalır. 

Değişimin kaçınılmaz olması, toplumun dinamiklerinin hareketlen-
mesini sağlar. Eskiye dönerek durumu düzeltme çabaları önceleri olum-
lu sonuçlar çıkarsa bile, zamanla toplumun çağın gerisinde kalmasına 
sebep olur. XVIII. yüzyıl ile XIX. yüzyıl arasındaki yenileşme çabaları 
böyle bir görünüme sahiptir. Osmanlı toplumu yeniliklere açık olmasına 
rağmen, reformların köklü hedefler taşımaması, ordunun yenilgileri iç 
                                                           
6 Orhan Türkdoğan, “Osmanlı’ya Tarihselci Bakış Açısı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 174, İstanbul, 2008, s. 9. 
7 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Tanzimat, “Tanzimat’ta İçtimai Hayat”, Ankara, 1940, s. 77. 
8 Ömer Osman Umar, “Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Tarihi Temelleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 152, İstanbul, 2004, s. 122. 
9 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 19. 
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huzursuzluğa sebep olur. III. Selim’den itibaren yenilikçi olarak ortaya 
çıkan padişahların hiç birinin düzeni değiştirmek gibi bir hedefi yoktur. 
Tersine, asıl amaç mevcut geleneği güçlendirmektir.10 Bunlar içersinde 
acil olanı, Nizam-ı Cedid hareketinin de amaçlarında olmak üzere, ordu 
ve maliyenin düzenlenmesidir. Özellikle Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı cesaret 
isteyen bir düşüncedir. Neticede, halktan kopuk olan yenilik hareketleri 
istenilen sonuçları vermekten uzaktır. 

Tanzimat reformcuları, şeriata ve kanunlara aykırı hareket ettikleri 
gerekçesiyle ağır şekilde eleştirilmişlerdir. Oysa, yapılacak adaletli re-
formlar sonuca ulaşabilir. Tanzimat ve Islahat Fermanları’nın muhteva-
sına bakıldığında ‘eşitlik’ kavramı öne çıkarılsa da uygulamada, Batılıla-
rın da müdahaleleri sebebiyle, aksamalar görülür. Önceki kötü tecrübe-
lerden ders alan Osmanlı aydınları, Batı’dan alınacakların faydalı olma-
sını hedeflerler. Ancak bu hususta ölçünün ne olacağı belli değildir. Yüz-
yıllarca sürecek yenileşme hareketlerinin temel sıkıntısı bu noktadadır.11 
Değişimi benimseyen aydınların varlığı her şeyin bittiği anlamına gelmez. 
Yenilikleri hazmedemeyen kişilerin çokluğu bu reform hareketlerine de-
vamlı sekte vuracaktır. Ayrıca yeni hayat şartları, geleneksel ile çatışma 
içine girer. ‘Yeni’nin ‘eski’ye olan baskısı sürekli olarak toplumlarda gö-
rülür. Bu baskıda geleneksel kalıpların dışına çıkabilmek oldukça güç-
tür. Üzerinde tazyik olan anlayış ve yaşayış tarzları zamanla ezilmelere 
ve kırılmalara uğrar. Bazen de gelenekler güçlü bir direniş göstererek de-
ğişimden o anlık kurtulur. 19. yüzyılda çıkmazda olan Osmanlı, çareyi 
yüzünü tamamen Batı’ya çevirir. 

18. yüzyılda Avrupa’daki siyasi, teknolojik, ekonomik ve fikri değişim, 
aydınların zihinlerinde derin izler bırakmaya başlar. Ordunun başarısız-
lığının belirginleşmesi, sanayide ve tarımda yaşanan kaos, değişimin ka-
çınılmazlığını gösterir. 19. yüzyıl reformistlerinin çoğunun Batı’yı iyi ta-
nıyan kimseler olması ilgi çekicidir. Bu şahsiyetlerin Tercüme Odası’na 
ve büyükelçiliklerde görev yapmaları, onların fikir yapılarında etkili olur. 
Bu dönem reformları, yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilen ve eğitim-
den sağlığa, vergiden askerliğe, bürokrasiden gündelik hayatın tanzimi-
ne kadar pek çok alana müdahale eden, toplumun tüm katmanlarını et-
kileyen bir niteliğe sahip olur.12 Yapılan yenilikler önce İstanbul’dan baş-
lar ve diğer illere yayılır. 

Yenileşme döneminin Osmanlı aydını, düşünen, eleştiren, yöneticilere 
sesini duyurabilen kimsedir. Matbaanın yaygınlaşması ve Türk basınının 
                                                           
10 Abdullah Saydam, “Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu”, Genel Türk Tarihi, C. 7, 
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 531. 
11 Mustafa Karabulut, Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi Türk Romanı (Fırat Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Anabilim Dalı, Basılmamış 
Doktora Tezi), Elazığ, 2008, s. 48. 
12 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 533. 
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gelişmesi ile aydın sınıf da etkinliğini artırır. Türklerin Batılılaşmasında 
matbaanın yeri ve önemi büyüktür. Fransız İhtilali’nden sonra Osmanlı 
değişim sürecinde yeni boyut kazanır. 1795’in Eylülünde Fransa’nın İs-
tanbul Büyükelçiliği’nin yayın organı olan Le Bulletin de Nouvelles İstan-
bul’daki ilk gazetedir. Bunu 1796’da çıkarılan La Gazette Française de 
Constantinople izler. 1824’ten sonra İzmir’de Le Smyrnien, Le Spectate-
aur Oriental ve Le Courier de Smyrne gibi Fransızca gazeteler çıkar. II. 
Mahmut zamanında 1 Kasım 1831’de ilk resmi Türkçe gazete yayımla-
nır. Padişahın amacı gazeteyle, devletin kanunları ve uygulamaları ile il-
gili halkın bilgilendirilmesidir. Gazetenin, ülkenin sırlarını sızdırmaması 
için gerekli tedbirler alınır. Gazetenin Fransızca versiyonu olan Moniteur 
Ottoman, imparatorluğun görüşlerini Batı’ya duyurmada önemli işlev gö-
rür. 1840’tan itibaren Churchill adlı İngiliz’in çıkardığı Ceride-i Havadis, 
ekonomik ve politik haberlere ağırlık verir. Yarı resmi özellik gösteren ga-
zete devlet tarafından da desteklenir. 

Basın hayatına yeni düzenlemeler 1857’deki Matbaa Nizamnamesi ile 
getirilir. Bu nizamnamede, gazete çıkarılmasında hükümetin izninin ol-
ması şartı en önemli husustur. 21 Ekim 1860 tarihinde bağımsız ilk 
Türkçe gazete olan Tercüman-ı Ahval çıkarılır. Bu gazetenin sahibi Agâh 
Efendi, başyazarı ise Şinasi’dir. Gazetenin amacı, halkın anlayacağı dil-
den yazmaktır. 27 Haziran 1862’de Tasvir-i Efkâr adlı yeni bir gazete ya-
yınlanır. Şinasi’nin çıkardığı ve Namık Kemal’in yazarlığını yaptığı bu ga-
zete cesur bir yayın politikası takip eder. 1872’de Namık Kemal ve Ebuz-
ziya Tevfik gibi aydınlar tarafından İbret gazetesi çıkarılır. Daha sonra, 
Hürriyet, Terakki, Mecmua-ı Fünun isminde yayın organları ortaya çı-
kar. Gazete ve mecmuaların artmasında matbaaların katkısı büyüktür. 
Ayrıca matbaa sayısında da önemli artış olur. Nitekim, “matbaa sayısı 
1893-1907’de 199’a, 1908-1917 arasında ise 368’e ulaşır.” Gazetelerin 
sayısı artınca polemikler de kendini gösterir. Aydınlar padişahın halkına 
daha sahip olması gerektiği fikrinde birleşirler. Zamanla basına sansür-
ler de konulur. Türkiye’den kaçarak Fransa ve İngiltere’ye giden gazeteci, 
şair, yazar ve siyasetçiler, yurt dışında da faaliyetlerinden geri kalmadı-
lar. 1864’te Londra’da Rıfat Bey’in yönetiminde ilk Jön Türk gazetesi 
olan Hürriyet yayınlanır. Gazeteye daha sonra, Namık Kemal, Ziya Paşa, 
Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suavi, Reşad Bey ve Nuri Bey katılır. 

Tanzimat döneminde gazeteye büyük önem verilir. Bu sayede halkın 
bilinçleneceğini belirten dönemin sanatçıları, kapanan gazetelerin yerine 
yenisini çıkarmaya devam ederler. Zamanla halkın okur-yazarlığında 
önemli gelişmeler olur. Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı 
gazeteler oldukça ilgi görür. Tanzimat gazetelerinde özellikle, hürriyet, 
eşitlik, aile hayatı, meşrutiyet, basın hakları, devlet yönetimi vb. konular 
ağırlıkta olarak işlenir. Artık aydın ile toplum arasında daha sağlam bir 
iletişim aracı ortaya çıkar. Gazeteler, her ne kadar ekonomik problemler 
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yaşasa da sansürün gölgesinde olsa da toplumun bilinçlenmesinde 
önemli bir basamak olmayı başarır. II. Abdülhamit döneminde basın-ya-
yın sıkı kontrolde olduğundan gazetecilik eski etkisini devam ettiremez. 
Bunda padişahın aldığı tedbirlerin rolü büyüktür. Ancak, 1908 Meşruti-
yeti’nden sonra yazma özgürlüğü yurdun her tarafında görülür. Gazete-
cilik gelişince Batı ile olan irtibat da artar. Sonuçta, 19. yüzyılın sonları-
na gelindiğinde aydınların hem toplum hem de yönetim üzerindeki etkisi 
iyice belirginleşir. Zaten padişahların ve sadrazamların görev sürelerine 
müdahale etme hakkını dahi kendilerinde bulan bu kesim, Batı’dan da 
aldıkları destekle faaliyetlerini korkusuzca devam ettirir. 

Avrupalılar kendinden olmayan veya olmasını istemedikleri toplumla-
rı en çok “medeniyet” (civilisation) anahtar kelimesiyle ölçerek değer biç-
mişlerdir.13 Osmanlı’nın son iki yüz yılına baktığımızda, hemen her yön-
den bozulmayla karşılaşırız. Bu, yukarıdan başlayarak toplumun en alt 
kesimine kadar sirayet eder. Yenileşme sürecinde olan bir toplumun Ba-
tı’dan neyi hangi ölçüde alacağını bilmemesi veya iyi-kötüyü ayıramama-
sı istenilen amaca ulaşılmasını engeller. Modernleşme çabaları devam 
ederken Osmanlı’nın yüksek bürokratları aldıkları maaşlarla lüks hayat 
yaşamaya başlamışlardır zaten. Evlerde/konaklarda kullanılan eşyalar 
tamamen Batı zevkine göre tanzim edilir. Kapısını ardına kadar Batılı ya-
şam tarzına açan aydınlar/zenginler zamanla “alafrangalaşarak” yeni 
bir tipin oluşmasına zemin hazırlar. Toplumun büyük tepkisiyle karşıla-
şan bu yeni insan tipi, bir bakıma aydın ile halk ilişkisinin de zarar gör-
mesine sebep olur. 

Yenileşmenin en önemli kaçınılmazı olan ‘tepki’ mefhumu bir kez zi-
hinlere yerleşti mi oradan kolay kolay çıkmaz. Tanzimat döneminin ka-
rakteristik özelliği olan ‘çağdaşlaşma’, sadece fikirde değil insan hayatı-
nın her safhasına hitap eder. Gerçekten de toplumsal yeniliklerin etkisi 
/sonucu tek taraflı olmaz. Yenilik, bireyin ve toplumun iç ve dış dünya-
sında değişik şekillerde kendini gösterir. Türk toplumunda görülen deği-
şim, imparatorlukta yaşayan azınlıklarla da yakından ilgilidir. Avrupai 
tarz yaşam arzusu ve muaşeret kurallarının değişimi, azınlıklardan baş-
layarak toplumun üst katmanlarından halka doğru yayılır. Azınlığın Av-
rupa ile olan iletişimi bunda etkili olur.14 Ayrıca, Tanzimat öncesi Avru-
pai muaşeret usullerinin Saray’a girmesinde ise Avrupa’ya giden elçilerin 
etkisinin büyük olduğu görülür. 

Tanzimat’tan önce Avrupa -özellikle Fransız- modası İstanbul’da ha-
yatın her alanına girer. Osmanlı aristokrasisindeki bu değişim, zamanla 
‘Batı taklidi bir yaşam’ı da beraberinde getirir. 1754’te İstanbul’a gelen 
                                                           
13 Memet Yetişgin, “On Dokuzuncu Asırda Avrupalının Gözüyle Türk İmajı”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 158, İstanbul, 2005, s. 151. 
14 İlbeyi Özer, Avrupa Yolunda Batılaşma ve Batılılaşma, Truva Yayınları, İstanbul, 2005, s. 
22. 

131



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

Baron De Tott’un karısı ziyaretine gittiği Üçüncü Ahmet’in kızının yaşa-
dığı mekanın Fransız dekoruyla döşendiğini hayretle izler.15 II. Meşruti-
yet döneminde Amerikan ve İngiliz mobilyalarının revaçta olduğu görü-
lür. Batılı tarzda yetişen neslin, yenilikleri daha kolay benimseyeceği aşi-
kardır. Bu bakımdan Tanzimat’tan önce başlayan süreç, Tanzimat’ın ilk 
yıllarında devam eder. Bu dönemlerdeki değişimi -Batılılaşma/Modern-
leşme- üst kesimin ve halkın hayat tarzına nasıl yansıdığı önemlidir. Asıl 
olan Batı’yı ‘hazmetme kapasitesi’nin ne ölçüde olduğunu tespit edebil-
mektir. Bugün de Batı’yı ne kadar benimsediğimiz tartışma konuların-
dan biridir. 

Tanzimat yenilikçileri Batı’yı taklit etmekle ağır biçimde eleştirilmiş-
lerdir. II. Mahmut döneminde özellikle kılık-kıyafette, yani şekilde önemli 
değişiklikler yapılır. Kıyafet değişiminin zihniyette bir değişime yol açma-
sı da muhtemel bir durumdur. Çünkü iç-dış arasında her zaman bir bağ 
vardır. Şekli yeniliğin fikre yansıması her dönemde görülebilir. Nitekim, 
Namık Paşa, miralay rütbesiyle başında bulunduğu Üçüncü Hassa Ala-
yı’nın tanzimini Batı orduları usulünde yaparken, askerlerin başlarını 
dik tutabilmeleri için ceketlerinin yakalarını çok sert kumaştan yaptı-
rır.16 Böylece taklitçi yaşama şekli bir alışkanlığa dönüşür. Önceleri 
önemsenmeyen fes bile zamanla vazgeçilmez bir aksesuar halini alır. 

Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği dönemde, yenileşmenin bu kadar 
taklitçi bir duruma geleceğini kestirebilmek güçtür. Çünkü o dönemde 
devletin yenileşme süreciyle Avrupa karşısında tutunabileceği fikri ha-
kimdir. Tanzimat’ın ilanından birkaç yıl sonra hızlı bir taklitçilik cereya-
nı görülür. Bu da Tanzimat’ın asıl amacına ters düşer. Amaçları farklı ol-
sa da değişimin düğmesine basılmıştır artık. Amaç ile sonuç arasında 
yolda tutarsızlık olması uygulamaların yanlış yollara sapmasından kay-
naklanır. 

19. yüzyılın sonlarında daha da belirginleşen ‘Yanlış Batılılaşma’ veya 
Batı’yı yanlış anlama ‘dejenere’ kişilerin ortaya çıkmasına sebep olur. İs-
tanbul hayatında sık rastlanır hale gelen bu kişiler romanlarda da sık 
sık işlenir. Yazarların burada en çok eleştirdiği husus, roman kahra-
manlarının kendi kültürüne yabancılaşması, tüm benliğini körü körüne 
Batılıya teslim etmesi, tembel, mirasyedi, taklitçi yani bir ‘züppe’ olması-
dır. Recaizade’nin Araba Sevdası adlı romanında asıl kahraman Bihruz 
Bey, Batı değerlerine hayran, yüzeysel kültüre sahip alafranga züppe ti-
pidir. O, kendisine kalan mirası Batılı yaşama arzusuyla kısa sürede tü-
keten ve sonunda ‘sefil’ olan bir tiptir. Bildiği yarım Fransızcasıyla tam 
bir taklitçi örneğidir. Bihruz Bey, Doğu ile Batı kültürü arasında bocala-
                                                           
15 Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Modernleşme Sürecinde Moda ve Zihniyet, İz Yayınları, İs-
tanbul, 1995, s. 110. 
16 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 550. 
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yan haliyle Ahmet Mithat’ın Felatun Bey’inin ikiz kardeşi gibidir. Tanzi-
mat döneminde ve sonrasında Bihruz ve Felatun Beylere sık sık rastla-
nır. Ahmet Mithat bu dejenere tipin karşısına ideal bir şahıs ortaya ko-
yar: Rakım Efendi. Bu şahsiyet ise değerlerine bağlı ama yeniliğe açık, 
yani yazarının takdirini toplayan bir şahsiyettir. 

Avrupalı yaşama isteği, aşırı lükse ve israfa sebep olur. Osmanlı’nın 
ağır şartlarda aldığı dış borçlarının önemli bir kısmının lüks hayata har-
canması, zaten yabancıların baskısını iliklerine kadar hisseden devleti 
yıkıma sürükler. Özellikle üst düzey bürokratların sipariş ettiği ithal 
malların maliyetinin yüksekliği ve hesapsız harcamalar dikkat çekicidir. 
Sultan Mahmut ve Abdülmecid gibi yenilikçi padişahların, Reşit Paşa ve 
Ali Paşa gibi yenilikçi bürokratların Fransa’dan ithal ettirdikleri gösterişli 
yemek odası takımlarını kullanmaları, Topkapı Sarayı’ndan muhteşem 
Dolmabahçe Sarayına taşınılması bu anlayışın en belirgin örneklerin-
dendir.17 Bununla beraber 19. yüzyılda Boğaz kıyılarına altı saray yaptı-
rılır. Burada önemli olan sarayların dış borçlarla yapılmasıdır. 

Osmanlı devletinin 19. yüzyıldaki yenileşme hareketlerinin muhtevası 
önemlidir. Şekle önem veren aşırı Batı hayranlarının yanı sıra, ülkeye 
faydalı olabilecek bilgi ve teknolojilerin alınması için çaba harcayan kişi-
ler de vardır. 17. yüzyılın sonlarında belirginleşen yenilik ihtiyacı, bilgi 
ve teknolojide Avrupa’nın takip edilmesini gerekli kılar. Yapılacak yeni-
liklerde eğitim ve öğretime öncelik verilmesi gerektiği düşüncesi ağırlık 
kazanır. Batı tarzında öğretim yapan okulların açılması, medreselerin de 
çağın şartlarına uygun eğitim yapması fikrini doğurur. Medreselerde yer 
yer ideal kişiler yetişmesine rağmen, genelde yetersiz kalması; araştıran, 
sorgulayan, gelişmeye açık insanların sayısının azlığı, yeni tedbirlerin 
alınmasını şart koşar. 

Medreselerin kurulmaya başladığı XI. yüzyıl, İslam dünyasında akli 
ilimlerin ikinci planda kaldığı döneme rastlar. Osmanlı’da aklın ve felse-
fenin ilk plana alınmaması, 16. asırda aklı rehber alan Batılı toplumların 
hızlı değişim ve gelişimi tezat oluşturur. Bu zıddiyeti gidermek istense de 
zamanın geçtiği geç de olsa anlaşılır. Bununla beraber medreseler, var 
olduğu sürece devrinin zihniyet yapısını da yansıtır.18 Medreseler devle-
tin hukuki ve idari mekanizmasının çalışmasına hizmet eden elemanlar 
yetiştirmek ve gerek dini gerekse akli bilimlerin öğretiminin yapıldığı ku-
rumlar olmak durumundadır. Bu kurumun tüm görevlerini değişik za-
manlarda ve oranlarda yerine getirdiği görülür. 

Eğitim ve öğretimdeki sıkıntıları aşmak için II. Mahmut döneminde 
yenilik çalışmaları artar. Padişah, ulemadan pek ümitli olmadığından es-
                                                           
17 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 551. 
18 Zeki Salih Zengin, Tanzimat Dönemi Osmanlı Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi ve 
Öğretimi (1839-1876), M.E.B. Yayınları, İstanbul, 2004, s. 18. 
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ki ilmiye kurumlarına alternatif olarak eğitilmiş başka bir insan grubu 
kurar. Bu amaçla öncelikle memur yetiştirecek olan Mekteb-i Maarif-i 
Adliye, Harbiye, Tıbbiye, Darülmuallimin, Darülmualimat, Darülfünun, 
Galatasaray Sultanisi, rüştiye ve idadiler açılır. Daha da önemlisi 1857 
yılına kadar nispeten plânsız ve dağınık olarak gerçekleştirilen eğitim re-
formları, bu yıl kabineye dahil edilen Maarif-i Umumiye Nezareti’nin uh-
desine terk edilir.19 Eğitim alanındaki en kapsamlı reform hareketi mahi-
yetindeki girişim olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, öğretimi ilköğre-
tim, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak üç ana kategoride toplar. Neza-
ret’in hazırladığı 1869 nizamnamesi Osmanlı eğitim sistemini önemli öl-
çüde yeniden düzenler. Bu dönemde meslek okullarına ağırlık verildiği 
görülür. 

Tanzimat’la birlikte açılan mesleki ve teknik öğretim kurumları; belirli 
bir sisteme göre değil, genellikle bazı teşkilatların kendi iç bünyelerinde-
ki eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmışlardır.20 Bu okullar, 
meslek okulları, Erkek Teknik Öğretim Okulları, Kız Teknik Öğretim 
Okulları, Ticaret Okulları ve Ziraat ve Orman Okullarıdır. 1846’da açılan 
Darü’l-Fünun, Batılı anlamdaki ilk yüksek öğretim kurumu niteliği taşır. 
Belirli zamanlarda kapatılıp tekrar açılan bu kurum, Cumhuriyet döne-
minde 1933’te kapatılır ve yerine ‘İstanbul Üniversitesi’ kurulur. 

Batılıların ulaştığı teknik düzeyi yakalama isteği eğitime verilen deste-
ği artırır. Kısa zamanda birçok alanda okullar açılır. Tanzimat dönemin-
de eğitime verilen önem II. Abdülhamit devrindeki atılımlarla zirveye çı-
kar. Gerek okul gerekse öğrenci sayısında önemli artışlar olur. Padişah 
tahta geçtiğinde 250 olan rüştiye sayısı onun saltanatının sonunda 
600’e, 5 olan idadi sayısı 104’e, 200 olan iptidaiye sayısı 9000’e yükselir. 
Sayısal orandaki bu artışların kaliteye aynı derecede yansıdığı söylenme-
se de gelişmenin boyutları inkâr edilemez. Tahminlere göre 1800’lerde % 
1 olan okur-yazarlık yüzyıl sonunda % 5 ile % 10 seviyesine ulaşır.21 

Azınlıklara Fatih Sultan Mehmet zamanında bazı haklar verilmiştir. 
Rum unsuruna ve patrikhanesine tanınan imtiyazlar daha sonra geniş-
letilerek diğer Hıristiyan topluluklara ve Musevilere de verilir. Rum un-
suruna tanınan haklar, onlara eğitim kurumu açma hakkı vermiyordu. 
Buna rağmen önce Rumların sonra diğer azınlıkların okul açtıkları görü-
lür. Osmanlı azınlıklarının 19. yüzyıl başlarından itibaren ortaya çıkan 
ayaklanmaları, yabancılara ait okulların devlet için zarar vermeye başla-
dığı görülür. 

Yabancı okulların maksatları ve gayrimüslim cemaat üzerindeki tesir-
leri ortaya çıkınca Osmanlı devleti yabancılarca açılacak okulların açıla-
                                                           
19 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 553. 
20 M.Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, M.E.B. Yayın-
ları, İstanbul, 2005, s. 87. 
21 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 553. 
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cağı bölgeler üzerinde titizlikle durmaya başlar. Daha önceleri devletin 
birliğini tehlikeye atacak girişimlerde bulunmamaları kaydıyla denetlen-
meyen azınlık okulları için daha sonraki süreçte denetime alınır. Ancak 
yabancı devletlerin baskısı denetimlerin sağlıklı yürümesini engeller. Ay-
rıca bu okulların kurulmasında etkili olan teşkilatlar, misyonerler ve ya-
bancı devletler bunları maddi bakımdan da destekler. Yabancı okullar 
içerisinde adı sık geçen okullardan Robert Kolej, Osmanlı devletinin her 
türlü kontrol ve denetiminden uzak, yönetim ve öğretimde özerk bir ku-
ruluş durumundadır.22 

Robert Koleji’nde, azınlıklara yönelik Ermenice, Bulgarca, Rumca da 
öğretilir. Öğrencilere milli dilleri, edebiyatları, tarih ve coğrafyaları da ve-
rilir. Milli özelliklerini kaybetmeyen bu kişiler daha sonra devlet için teh-
dit olurlar. Yabancı okullar 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde adeta man-
tar gibi çoğalır. 1897 yılında ülkede 63 idadi (8305 öğrenci), 74 rüştiye 
(6557 öğrenci), 246 iptidai (16.697 öğrenci) mevcuttur.23 Durum öyle bir 
hal alır ki ülkede yabancıların baskısıyla birçok okul kurulur. Osmanlı 
Devleti aleyhine çalıştığı aşikâr olan ve kontrolü sağlanamayan okullar 
devleti tehlikeye sokar. Böylece ‘yabancı okullar meselesi’ ortaya çıkar. 

Okul, toplumu yönetecek fertleri yetiştiren, onlara eğitim ve öğretim 
veren kurumdur. Yarınki cemiyetin bütün karakteri, duygu ve düşünüş-
leri burada hazırlanır.24 Bir milletin geleceğini doğrudan etkilemesi bakı-
mından okulların önemi büyüktür. 19. yüzyıldaki durumu göz önüne 
alındığında Osmanlı’daki yabancı okulların artışı büyük problem haline 
gelir. Yabancı okulların etkisinin artması, bunların sorgulanmasını da 
getirir. Ancak ülke bu okullar tarafından deyim yerindeyse ‘istila’ edilir. 
İmparatorluğun zayıflamasıyla, yabancı okullar gittikçe güçlenir. Maddi 
bakımdan sürekli beslenen bu kurumlar eğitimin yanı sıra dini bilgiler 
de verir. Asıl önemlisi, eğitimin dışında emperyalizmin öncülüğünü üst-
lenmiş ve bunun içinde eğitim-öğretim kurumlarını kendi politikası doğ-
rultusunda kurar ve teşkilatlandırır.25 İstanbul’a yeni rahiplerin gelişi ile 
din eğitimi daha da etkin hale gelir. İstanbul’a ilk rahiplerin gelişi 13. 
yüzyıla rastlar. Bunu daha sonraki rahipler izler. Özellikle 19. yüzyılda 
İstanbul’a rahip akını olur. Böylece misyonerlerin sayısı önemli ölçüde 
artar. Misyonerlerin asıl amaçları, din eğitimi vermek, okullarda okuyan 
ya da diğer kurumlarda çalışan gençleri kendi faaliyetlerinin genişlemesi 
için yetiştirmektir. Misyonerler bu gayelerinden zamanla uzaklaşarak si-
yasete yönelirler. Daha sonra dini-siyasi çalışmalar yapmak asıl amaçla-
rı haline gelir. 
                                                           
22 M. Hidayet Vahapoğlu, a.g.e., s. 180. 
23 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 554. 
24 Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası, Dergah Yay., İstanbul, 1998, s. 180. 
25 İlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 1990, s. 193. 
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Sonuçta, yabancı okulların etkisi ülkedeki gayrimüslimler üzerinde 
oldukça fazla olur. Yabancı devletlerin ve teşkilatların destekleri onların 
siyasete de girmesini sağlar. Yabancılar bu okullara sadece maddi yar-
dımda bulunmakla kalmaz, onları himayesi altına da alır. Bu okullar 
Müslümanlar üzerinde çok fazla etkili olamaz. Çünkü İslami değerlerine 
ve geleneklerine bağlı olan Türkler öteden beri Hıristiyan menşeili icatla-
ra bile kuşkuyla bakıyordu. Genel olarak bakıldığında yabancı okullar 
eğitim ve öğretime olan katkıları dolayısıyla olumlu karşılanırken siyasi 
kimliğe büründükten sonra Osmanlı aleyhine faaliyet göstermeleri olum-
suz tarafıdır. Zaten bu yönü devletin sonunu hazırlayan etmenlerden bi-
ri olur. 

Tanzimat döneminde Batı tarzında açılan okulların programlarında 
medreselerde okutulmayan derslere yer verilmesi istenir. Aydınlar da 
eserlerinde ilim ve tekniğin alınması hususunu dile getirir. Bundan baş-
ka Türkçe eğitim verilmesi konusunda da çalışmalar yapılır. Klasik ede-
biyatın dilinin ağırlığı, Tanzimat aydınlarının eleştirilerine sebep olur. 
Ayrıca resmi dairelerde kullanılan dilin sade olması istenir. Devlet işle-
rinde daha sade bir dilin kullanımına yönelik ilk girişimleri yapan Akif 
Paşa olmuştur.26 Bu görüşe Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa, Ahmet Cevdet 
ve Münif Paşalar da destek verir. 

Türkçeye yeterince önem verilmesi yönünde açıklamalar art arda ge-
lirken alfabe ve dil hususları da ihmal edilmez. İçerisinde Namık Kemal, 
Cevdet Paşa, Fuat Paşa, Münif Paşa ve Ali Suavi gibi aydınların da bu-
lunduğu grubun görüşü alfabenin yetersiz oluşu ve ıslah edilmesinin zo-
runlu hale gelişidir. Alfabe değişikliği konusunda ise isteksiz bir tutum 
sergilenir. Bunun sebebi, alfabe değişiminin binlerce yıllık eserlerin bir 
işe yaramayacağı endişesidir. Arap alfabesinin bırakılıp yerine başka al-
fabe alınması fikri tam bir anlaşma sağlanamadığından terk edilir. 

Bilgi ve teknolojik yetersizliğin sebepleri ve sonuçları açıkça ortaday-
ken, bu hususta hükümetin -aydınların fikrine göre- yavaş davranması 
vakit kaybıdır. Batı’nın bilim ve teknolojisinden geri kalmamak için ça-
lışmalar hızlanır. Önce Mühendishane-i Bahri-i Hümayun kurulur. 
1827’de İngilizlerden ilk defa bir buharlı gemi satın alınır. Bundan on yıl 
sonra Tersane-i Amire’de bir buharlı gemi inşa edilir. 1848’de ilk demir 
vapuru denize indirilir. 1866’da Ahmet Süreyya Emin Bey’in modelini 
hazırladığı seri ateşli toplar istenilen düzeye ulaşmaz. XIX. yüzyıla kadar 
Osmanlı’da özellikle dokuma, deri, boya, demir ve ağaç işleri ileri seviye-
dedir. Bu alanlarda Osmanlı’nın kendi kendine yettiği görülür. Bu yüz-
yılda Avrupa’dan ithal edilen malların artması, Sanayi İnkılabı’nın ürün-
leri karşısında küçük ölçekli sanayi sektörünün direnci fazla sürmez. 
Avrupa’nın sömürgeleşmeye vatan tekeli, ülkede bazı fabrikaların açıl-
                                                           
26 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 555. 
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masını zorunlu hale getirir. Öncelikle kumaş, kağıt ve ipek fabrikaları 
kurulur. 

Yurdun yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamak için 1847’de Sa-
nayi Mektebi açılır; ancak kısa zamanda kapanır. İkinci önemli teşebbüs, 
Mithat Paşa’nın valiliği zamanında Niş’te açılan ıslahhanedir. Bu tarz 
okullar, 1864’te Rusçuk’ta, daha sonra ise Sofya, Selanik ve Şam’da açı-
lır. Ülkede birçok sektörde irili ufaklı işletmeler açılır. Sanayileşme ko-
nusunda yerli adımlar atılma fikri oluşur. 1 Aralık 1913 tarihinde çıkarı-
lan Teşvik-i Sanayi Kanunu, bir yıl sonra patlak veren I. Dünya Savaşı 
sebebiyle yeterince uygulanamaz. Sanayide Avrupalılarla yarışamayan 
Osmanlı, daha tecrübeli olduğu tarım ve hayvancılığa yönelir. Bu alan-
da, bozulan tımar sistemi kaldırılırken miri toprak sistemi de değiştirilir. 
Avrupa devletlerine bir dönem önemli ölçüde ihracat yapılır. Tarım ve 
hayvancılığın gelişmesi için bazı bilimsel yollara da başvurulur. 1869’da 
yurdun her tarafından gelen raporlar değerlendirilir. 1867’de yayınlanan 
bir kanun ile yabancıların belirli şartlar altında arazi satın alma hakkına 
kavuşmaları27 arazilerin siyasi amaçla satın alınmasına zemin hazırlar. 
Bu dönemde Filistin ve çevresinde satın alınan topraklar bunun işaretidir. 

Osmanlı devletinde görülen yenilikler yaşamın her safhasına yansı-
maya devam eder. Bilhassa askeri ve ekonomik açıdan önem taşıyan 
ulaşım sektöründe ciddi atılımlar yapılır. 1858’de 6500 kilometre olan 
karayolu, 1895’te 14.395’e, 1904’te 23.675 kilometreye ulaşır. 1856’dan 
itibaren demiryolları inşası ile daha çok ilgilenilir. Sultan Abdülaziz, bü-
tün güçlüklere rağmen bu alana destek verir. Yabancılara büyük tavizler 
verilerek ve büyük paralar harcanarak demiryolu ağı genişletilir. 1914 
yılına gelindiğinde toplam 8334 km.lik demiryolu inşa edilir.28 

Osmanlının özellikle son üç asrına baktığımızda hep sorun-çözüm-ıs-
lah sözcüklerinin telaffuz edildiğini görürüz. Kanunnamelerin çıkarılma-
sı, ordunun Batı normlarına göre ıslahı, ilim ve teknikteki ilerlemeler ve 
sosyal alanda yapılan yenilikler toplumun her kademesine dinamizm 
vermek içindir. Osmanlı’da bir süre devam eden dinamizm, zamanla 
kaybedilir. 17. yüzyılın başlarından itibaren, devlet problemlerin teşhi-
sinde ve giderilmesinde kayıtsız kalmaz. IV. Murat’ın faaliyetleri, özellikle 
Köprülü ailesinin uygulamaları önemli hamleler olarak görülür. Bu te-
şebbüslerle, 19. yüzyıldaki hareketlerin mahiyeti farklıdır. Bu yüzyılda 
yapılan ıslahatlarda Batı’dan geri kalınma endişesi ön plana çıkmazken 
Tanzimat ve Islahat dönemlerinde yenilikler dünyadaki değişimler dikka-
te alınarak yapılır. Bunlardan başka, modern limanların yapılması, de-
niz, demir ve karayolları arasındaki bağlantıların daha sıkı hale getiril-
mesi, telgrafın geliştirilmesi, ticaretin canlandırılması ve diğer yapılan-
                                                           
27 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 559. 
28 Abdullah Saydam, a.g.e., s. 560. 
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malar ülkenin gelişmiş toplumlara yaklaşmasını sağlar. 17. ve 18. yüz-
yıllardaki geri kalmanın sebebi olan bilgi ve teknolojik yetersizlik, Os-
manlı’nın bütün kurumların geri kalmasına sebep olur. Böyle bir du-
rumdaki devleti kısa sürede modernleştirmek tabi ki kolay değildir. Buna 
bir de 19. ve 20. yüzyıllardaki savaşlar ve Batı’nın sömürgeleştirme faaliyet-
leri eklenince yenileşmenin istenilen düzeye gelmesi mümkün olamaz. 
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ŞİRAZ’DAN TRABZON’A BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ 
MURTAZA TRABZONÎ VE URFÎ ŞERHLERİ* 

Dr. Ozan YILMAZ** 

Öz 

Şerh edebiyatı, Osmanlı sahasında özellikle 16. yüzyıldan itibaren ar-

tan şerh faaliyetlerinin genel adıdır. Tasavvufi şerhlerin yanı sıra, Fars 

ve Arap edebiyatlarındaki klasik eserleri belirli bir metot dâhilinde şerh 

eden eserler vardır. Bu eserler barındırdıkları her türlü bilgiyle bugünün 

klasik edebiyat araştırmaları için kaynak konumundadır. 17-18. yüzyıl-

larda birçok örneği görülen “Urfî Şerhleri”, Sebk-i Hindî şairi Urfî-i Şirazî’-

nin oldukça karışık anlam dünyasını aydınlatmaya çalışan bir dizi şerh 

faaliyetidir. Şiirde yenilik arayışının en belirgin modellerinden biri olan 

Sebk-i Hindî hem anlam hem de lafız açısından klasik şiiri etkilemiştir. 

Söz konusu şerhlerde Urfî’nin özellikle kasideleri şarihler tarafından Os-

manlı Türkçesine çevrilerek dilbilgisi, söz varlığı, edebî sanat ve nüsha 

farkları gibi hususlar açısından ele alınmıştır. Bu makalede, Urfî şarihle-

rinden 18. yüzyılda yaşamış Murtaza Trabzonî’nin şerh metodu hakkın-

da bilgi verilecek, şerhinden hareketle bu tip şerhlerin teknik ve muhteva 

özellikleri değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Şerh, Şerh Edebiyatı, Sebk-i Hindî, Urfî-i Şi-

razî, Murtaza Trabzonî. 

Abstract 

A Culture Bridge From Shiraz To Trabzon Murtaza Trabzoni 

And His Urfi Comments 

Sharh (Comment) Literature is the common name of comment activiti-

es which have been growing up increasingly in Ottoman area especially 
                                                           
* Bu yazı, 16-18 Mayıs 2006’da Trabzon’da düzenlenen III. Uluslararası Trabzon ve Çevresi 
Kültür ve Tarih Sempozyumu’nda sunulan bildirinin makale şeklinde düzenlenmiş halidir.  
** Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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since 16th century. Beside sufic comments, there are comment works that 

commented the classical works in Persian and Arabic Literature by a 

common method. These works, which include various materials, are sour-

ce for classical Turkish literature researches of today. Comments on Urfî’s 

poetries, which are seen in 17th and 18th centuries, are periodical com-

ment activities to clarify meaning world of Urfi-i Shirazi, a poet of Sebk-i 

Hindi (Indian Style). Indian Style, which is one of the most known models 

of innovation research in poem, affected the classical Turkish poetry both 

by meaning and voice. In these comments, especially, Urfi’s odes were 

appreciated in terms of grammar, lexicology, rhetoric and copy differences 

by commentators. In this article, by giving information about the comment 

method of Murtaza Trabzoni, a commentator of Urfi’s poems and lived in 

the 18th century, techniqual and thematic characteristics of these type 

comments will be evaluated by virtue of his comments. 

Key words: Comment, Comment Literature, Indian Style, Urfi-i Shira-

zi, Murtaza Trabzoni. 

Klasik Türk edebiyatı, yaklaşık altı yüz yıllık bir kültür birikimini 
yansıtan irili ufaklı pek çok esere sahip köklü bir edebiyattır. Bu edebi-
yat sahasında vücuda getirilmiş ve divan sayfalarını süsleyen şiirlerden 
başka, mensur olarak kaleme alınan hatırı sayılır miktarda eser vardır. 
Bu mensur eserler arasında şerh metinleri önemli bir yere sahiptir. 
“Şerh edebiyatı” olarak adlandırılan söz konusu edebî saha, hem ele al-
dığı metinler hem de çok sayıda temsilcisiyle edebî bir disiplin olarak or-
taya çıkar. Tasavvufî şerhleri bir kenara bırakırsak bu tabir, Arap ve 
İran edebiyatlarında “klasik” mahiyeti kazanmış bazı eserlere Türk şa-
rihler tarafından yapılan Türkçe, Arapça ve az da olsa Farsça şerhleri 
kapsamaktadır. Cahiliye Devri eserleri arasında yer alan Muallakatu’s-
Seb’a (Yedi Askı) şiirleri, Ka’b bin Züheyr’in Kaside-i Bürdesi; Fars edebi-
yatının klasikleri arasında sayılan Mantıku’t-Tayr, Gülistân, Bostân, Dî-
vân-ı Hâfız gibi metinler Türk müellifler tarafından şerh edilen belli başlı 
eserlerdir. 

“Şerh” kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında; “açma, ayırma; 
açıklama, yorumlama; bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitap; açık ve 
ayrıntılı anlatma”1, “keşf etmek ve beyân etmek”2, “müşkil, mübhem ve 
mahfî makûlesini keşf ve izhâr eylemek, fehm eylemek, kesmek, açmak”3, 
“açıklama, tanımlama, açma; edebî metinleri yorumlama, yorum; bir keli-
me ya da pasajın yorumunu yapmak”4, “genişletme, bast etme, yayma, 
                                                           
1 Türkçe Sözlük, c. II, TDK Yayınları, Ankara, 2003, s. 2087. 
2 Ahterî, Mustafa bin Şemseddin Karahisarî, Ahterî-i Kebîr, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1310, 
s. 434. 
3 Mütercim Âsım, el-Ûkyânûsu’l-Basît fî-Tercemeti Kâmûsi’l-Muhît, c. I, İstanbul, 1305, s. 484. 
4 Sir James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon, Türkçe-İngilizce Sözlük, Librairie 
Du Liban, Beirut, 1996, s. 1121. 
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kesme, açma, arz etme, îzâh, beyân, tevsî‘, tafsîl, te’vîl, tefsîr”5 anlamları 
görülür. Kelimenin terimsel anlamı ise; “bir metnin sırlarını, ince anlamla-
rını ve içerdiği nükteleri açıklama ve yorumlama”6 şeklinde izah edilmek-
tedir. 

Şerh ihtiyacı hissedilen metinler, “başta temel hadis ve fıkıh kitapları 
olmak üzere esmâ-i hüsnâ ve duâ mecmûaları, akâidle ilgili eserler, hilye-i 
nebîler vb. çok sayıda dinî telifâtın yanı sıra dil, gramer ve astronomi sa-
halarında yazılmış eserler”7dir. Doğrudan edebiyat sahasını ilgilendiren 
şerhlerin merkezinde manzum metin şerhleri vardır. 

Türkiye kütüphanelerinde birçok örneği bulunan şerh metinleri ara-
sında, Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerinden Urfî-i Şirazî’nin (ö. 
1591) şiirlerine yapılmış şerhler dikkat çekecek sayıdadır. 16. yüzyıl 
Fars edebiyatı şairlerinden Urfî-i Şîrâzî, Sebk-i Hindî akımı etkisiyle şiir-
ler yazdığından olsa gerek, Klasik Türk edebiyatının bazı temsilcilerini 
etkilemiştir. İran, Hint ve Anadolu sahası edebiyatlarında şöhret bulan 
Urfî, zamanının en büyük şairlerindendir.8 1555 yılında, bugün de İran 
sınırları içerisinde bulunan Şiraz kentinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı 
kaynaklarda “Cemâlüddin Seyyidî, Hoca Seyyidî Muhammed, Muhammed 
Hüseyin, Cemâlüddin Muhammed” olarak çeşitli şekillerde kaydedilir. 
Gençliğinde “Seydî” mahlasını kullanan Urfî’nin, devlet memuru ve Şi-
raz’ın tanınmış şahsiyetlerinden biri olan babası Zeyneddin Ali Balavî, 
yerel mahkemede kanun görevlisi olarak çalıştığı için şair, “Urfî” mahla-
sını tahallus edinmiştir.9 İlk tahsilini doğum yeri Şiraz’da yapan Urfî, şii-
re olan ilgisi sayesinde kısa sürede asrın şairleri ile yarışacak duruma 
gelmiş, özellikle vâkıa-gûyî akımının öncüsü Baba Figanî’nin (ö. 1513) 
şiirlerine benzer tarzda yazdığı manzumeleriyle şöhret bulmuştur. Ancak 
bir süre sonra kendine olan aşırı güveni ve kararlılığı asrındaki diğer şa-
irlerin kıskançlığına neden olmuştur. Dahası, o dönemde Hint-Türk hü-
kümdarlarının şairlere rağbet göstermesi ve şiir yazımını caizelerle des-
teklemesi Urfî’nin İran’dan Hindistan’a göç kararı vermesi için yeterli ol-
muş, 1585’te deniz yoluyla Hindistan’ın Ahmednacar Limanı’na gelmiş-
tir.10 Türk-Hint sarayında önemli bir şair konumundaki Feyzî-i Hindî (ö. 
1595) ile dost olmasının ardından Mîr Ebulfeth adıyla da bilinen Mesî-
hüddîn Hakîm Ebulfeth’e bağlanarak saray çevresinde kendisini yetiştir-
                                                           
5 Mehmed Bahâeddin, Yeni Türkçe Lûgat, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997, s. 412. 
6 Hüseyin Kâzım Kadri, Büyük Türk Lügati, c. III, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 217. 
7 Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 20. 
8 Zebihullah Safa, “Urfî-i Şîrazî”, Tarih-i Edebiyyat der-İran, c. 5/2, Tahran, 1364, s. 799-
800. 
9 Zebihullah Safa, a.g.e., s. 800; P.E. Losensky, “Urfî-i Shirazî”, Encycloapedia of Islam, vol. 
10, E.J. Brill, Leiden, 2000, s. 892. 
10 Mohammad Shafi, “Urfî”, First Encycloapedia of Islam 1913-1936, vol. 8, E.J. Brill, Lei-
den, 1987, s. 1031. 
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me imkânı bulmuştur. Ebulfeth’in ölümüyle birlikte Ekber Şah’ın yakın 
adamlarından Mirza Abdürrahim Hân-ı Hânân’ın himayesine giren Urfî, 
böylece Ekber Şah’la da tanışmıştır. Aynı zamanda Şehzâde Selim ile sıkı 
bir dostluk kurmuş, Ekber Şah zamanında Lahor’a gelerek çok büyük il-
tifatlara mazhar olmuştur. Ancak kazandığı itibarın keyfini fazla süreme-
yen şair, henüz 36 yaşında iken Lahor’da dizanteriden vefat etmiştir 
(999 Şevval/Ağustos 1591).11 Zehirlendiğine dair rivayetler de vardır. 
Ölüm tarihi için “Hâdî-i kelâm ‘Urfî-i Şîrâzî” terkibi ile tarih düşürülmüş-
tür.12 Lahor’da gömülen Urfî, 30 yıl sonra, İtimadüddevle’nin veziri Mir 
Sabir-i İsfahanî tarafından kemikleri mezarından çıkarılarak Necef’e gön-
derilmiş, orada yeniden defnedilmiştir.13 

Şairin Dîvânından başka Mecma‘u’l-Ebkâr, Ferhâd u Şîrîn, Sâkinâme 
adlı mesnevileri ve Risâle-i Nefsiyye adlı mensur küçük bir risalesi var-
dır.14 

Fars edebiyatının belli başlı şairleri sıralanacak olursa akla ilk gele-
cek isimlerden biri de Urfî-i Şirazî’dir. İran edebî mektebinin Şirazlı şair-
leri arasında haklı bir üne kavuşan Urfî, kendisinden önceki edebî gele-
neği layıkıyla bildiğinden, eserlerinde çarpıcı imajlar ve kusursuz ifadeler 
kullanmayı başarmıştır. Her ne kadar çeşitli sebeplerle Şiraz’dan erken 
ayrılmışsa da sonraki kısa yaşamını sürdürdüğü Hindistan’da Hint-Türk 
hakanlarının himayesinde oldukça hareketli bir çizgi takip etmiştir. 
Sebk-i Hindî denilen ve kelimelerin derin anlamlarla irdelendiği, girift 
cümle ve tamlamaların yoğunlukta olduğu edebî akımın öncülerinden 
olan Urfî, hem çağdaşlarını hem de kendisinden sonraki şairleri etkile-
miştir. 

İran’dan ayrıldıktan sonraki durağı olan Hindistan’da Hint-Türk hü-
kümdarlarına medhiyeler yazan ve kaleminin kıvraklığı sayesinde onla-
rın beğenisini kazanan Urfî, özellikle kaside nazım şekli yoluyla hayal ve 
fikir dünyasında bulunan güzellikleri manzum bir biçimde ortaya koy-
muş, günlük hayatta anormal, şiir içinse normal sayılabilecek durumları 
mübalağalı anlatımlarla ifade etmiştir. Bu durum, “şâir-i sihr-beyân” ya-
hut “şâir-i muciz-âferîn” olarak değerlendirilen Urfî’nin en belirgin üslup 
özelliğidir. Şairin, kaside sahasında şöhret bulmasının birkaç sebebi var-
dır. Geçmişteki üstatların üslubunu takip etmekteki becerisi, söze can 
vermedeki mahareti, sözü külfetten arındırması, nazik hayalleri ifade et-
mekteki kudreti, büyük şairi ve şiiri belirlemenin en büyük göstergesi 
olan mazmun bulma ustalığı ve geniş bilgi birikimini manzumelerine 
                                                           
11 P.E. Losensky, a.g.md., s. 892. 
12 S. Çaldak-K. Yoldaş, Şerh-i Müşkîlât-ı Ba‘z-ı Ebyât-ı ‘Urfî-Neşâtî, Kubbealtı Yayınları, Ma-
latya, 2000, s. 10. 
13 M. Shafi, a.g.md., s. 1032. 
14 Ali Nihad Tarlan, İran Edebiyatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1944, s. 121. 
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yansıtabilmesi kendisini, özellikle kaside söyleyen şairler arasında, ilk 
sıralara yerleştirmiştir.15 

Sebk-i Hindî üslubu etkisindeki şiirlerinden Emir Hüsrev-i Dehlevî (ö. 
1325) ve Hafız-ı Şirazî (ö. 1388) gibi önemli şairlerin tarzını bir nebze ol-
sun takip ettiği anlaşılır. Üslup olarak ilhamını kendi hayal ve fikir dün-
yasından aldığını dile getiren Urfî, özellikle kasidelerinin fahriye kısmın-
da, kendisini Enverî (ö. 1189), Hakanî (ö. 1199), Zahîr-i Fâryâbî (ö. 1202) 
gibi İran edebiyatının zirve şairleriyle mukayese eder ve onlara üstünlük 
iddiasında bulunur. 

Urfî, Türk edebiyatının 17., 18. ve 19. yüzyıllarında yaşamış bazı şair-
leri söyleyiş tekniği ve anlam açısından etkilemiştir. Süleyman Nazif, bü-
tün İran şairlerini tartının bir gözüne, Urfî’yi de diğerine koyar ve: “Urfî’-
nin edebiyatımızda nüfûzu, iddiâ edebilirim ki her Acem şairinden (Sa‘dî 
ve Hâfız da dâhil olduğu hâlde) ziyâde ve bâriz hâldedir. Evvelâ Nef’î doğ-
rudan doğruya Urfî’yi taklîd eder” der.16 Kendisini daha ziyade kasidele-
rinden tanıdığımız Nef‘î (ö. 1635) hem muhteva hem de hayal dünyası 
bakımından Urfî’den etkilenmiş hatta ona nazire niteliğinde şiirler kale-
me almıştır. Ayrıca İsmetî (ö. 1665), Nâilî (ö. 1666) ve Neşâtî (ö. 1674) gi-
bi klasik edebiyat temsilcilerinin şiirlerinde de yer yer Urfî etkisi görül-
mektedir. 

Urfî’nin başta kasideleri olmak üzere divanında bulunan bazı manzu-
meler Osmanlı sahası müellifleri tarafından şerh edilmiştir. Türk edebi-
yatında Urfî’nin kasidelerine yapılan Türkçe şerhlere baktığımızda onlar-
ca şerhin var olduğunu görürüz. Başta Süleymaniye Kütüphanesi olmak 
üzere birçok yazma eser kütüphanesinde bu şerhlere rastlamak müm-
kündür. Farsça yazılmış şiirleri mensur bir biçimde Osmanlı Türkçesine 
çevirme ve Sebk-i Hindî akımının karışık anlam dünyasını açıklama ça-
basındaki bu şerhler, bizleri klasik şerh tekniği hakkında etraflıca bilgi 
sahibi yapmaktan başka, Türk edebiyatı için önemli sayılabilecek bilgile-
ri ve bazen de Türk şairlere ait seçkin beyitleri içerisinde bulundurması 
sebebiyle önemli bir mahiyet arz etmektedir. 

Urfî’nin kasidelerine şerh yapan şarihlerin başında Rodosîzâde Meh-
med Emin Efendi gelir. Ayrıca; Murtaza Trabzonî, Himmet Dede, Him-
metzâde Abdî, Üsküdarî Nüzhet, Neşatî Ahmed Dede, Edirneli Mecdî Mu-
hammed, Abdullah Salâhî-i Uşşâkî, Adnî Receb Dede ve Nazirî gibi isim-
ler zikredilebilecek diğer Urfî şarihleridir. 

Bu tür şerhlerin başlıca özelliği daha çok na‘t-ı nebevî, münâcât gibi 
dinî metinleri merkeze almasıdır. “Şerh-i Na‘t-ı Nebevî-i Urfî-i Şîrâzî”, 
“Şerh-i Kaside-i Tevhîd” gibi başlıklardan anlaşılacağı üzere dinî karak-
                                                           
15 Z. Safa, a.g.e., s. 806. 
16 N. Fazıl Duru, “Şiraz’dan Hindistan’a Örfî’nin Sergüzeşti ve Klasik Türk Şiirinde Örfî-i Şî-
râzî”, Bilig Dergisi, S. 25, Bahar 2003, s. 120. 
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terli kasidelerin şerhi ayrı bir mahiyet arz eder. Bununla birlikte, yine 
Urfî’ye ait Nevrûziyye, İlmiyye ve Keşmiriyye gibi kasideler, yukarıda adı 
geçen birçok şarih tarafından şerh edilmiştir.17 

Urfî’nin kasidelerine yapılan Türkçe şerhlerin ser-levhalarına bakıldı-
ğında en fazla “Şerh-i Kasâ’id-i Urfî” başlığıyla karşılaşılır. Bundan baş-
ka, “Şerh-i Ba‘z-ı Kasâ’id-i Urfî”, “Şerh-i Urfî”, “Terceme-i Kasîde-i Urfî”, 
“Şerh-i Müşkilât-ı Urfî”, “Şerh-i Kıt’a min Kasâ’id-i Urfî” gibi genel başlık-
larla karşılaşmak mümkünken, “Şerh-i Kasîde-i Nevrûziyye”, “Şerh-i Ka-
sîde-i Keşmiriyye” gibi tek bir kasideye indirgenmiş şerh başlıkları da 
vardır. Bütün bu şerhlerde amaç Urfî’nin kasidelerine farklı bir yorum 
getirebilmek ve anlaşılması hakikaten güç olan bu metinlerde gizlenmiş 
ince anlamları ortaya çıkarabilmektir. Nitekim Urfî’nin şiirlerini konu 
edinen mensur şerh mecmualarında geçen “Neşâtî merhum böylece de-
mişdür”, “İsmetî merhum şöylece mânâ virür”, “Âhund şöyle der”, “bunu 
Urfî-dânlar anlar”, “mezâk-ı Urfî’yi bilenler bilür” benzeri ibareler, o dö-
nemde Urfî’yi anlamanın bir marifet sayıldığını gösterir. Urfî’yi anlama 
iddiasındaki bir şarih, hem etrafındakileri Urfî şiirlerinin derin anlamla-
rından haberdar kılmaya çalışmış hem de diğer şarihlerle açıktan yahut 
gizli bir rekabete girişmiştir.18 

Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi Bölümü 812’de, Murtaza 
Trabzonî adına kayıtlı 249 varaklık yazma bir şerh mecmuasında 4 şari-
he ait Urfî şerhleri bulunmaktadır. Mecmuanın 1b-133a varakları arasını, 
araştırma konumuz Murtaza Trabzonî’nin şerhleri oluşturmaktadır. 

Urfî’nin kasidelerini şerh eden Murtaza Trabzonî, Karadenizli bir şa-
rihtir. Ne yazık ki hayatı hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. Kendi-
sine ait şerhlerin bulunduğu ve Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi 
812’de kayıtlı yazma mecmuasının baş tarafında ismi “Kuzâtdan Trabzo-
nî Murtazâ Efendi” şeklinde geçmekte ve bu ibareden şarihin kadılık 
mesleğiyle iştigal ettiği anlaşılmaktadır. Bir beyti şerh ederken 1707 tari-
hinde vefat eden II. Mustafa devri sadrazamlarından Ramî Mehmed Pa-
şa’nın ismini “merhum” kelimesiyle birlikte kullanması ve Paşa’nın ken-
disiyle sohbet ettiğini belirtmesi, Trabzonî’nin 18. asrın ilk yarısında ya-
şadığını delillendiren önemli bir ipucudur: 

Eger mehābet-i ū şaḫne der-behişt büved 

Tüvān fürūḫt be-būs ü kinār ġāze be-ḫūr 

Bu beytüñ luṭfı[nı] merḥūm ve maġfūrun leh Rāmī Paşa Efendimüz bu 

faḳīrden bir gün ‘alā-ṭarīḳı’l-imtiḥān su’āl buyurmuşlar idi. Faḳīr daḫı bi-
                                                           
17 Urfî’nin Kasîde-i Nevrûziyyesi’nin Rodosizâde tarafından şerhi için bkz. Ali Yıldırım, “Ro-
dosizâde’nin Kasîde-i Nevrûziyye Şerhi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, S. 1, 
Elazığ 1999, s. 217-239. 
18 Bu konuyla ilgili bir makale için bkz. Süleyman Çaldak, “Urfî-dânlar Arasında Urfî’nin 
Bir Beytinde Geçen ‘Abes’ Kelimesi Üzerine Tartışmalar”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, c. 15, S. 1, Elazığ 2005, s. 71-84. 
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lā-te’emmül deyivirince ziyāde istiḥsān idüp kendiler vāfir te’emmülden 

ṣoñra luṭfına vāṣıl olduḳların i‘tirāf etmişleridi (b. 459-75b). 

Yine, 17. yüzyıl Urfî şarihlerinden biri olan Neşâtî’den “merhum” diye 
bahsetmesi Trabzonî’nin 18. yy.da yaşamış olduğunu göstermektedir. 
Bunların yanında Ramî Paşa gibi bir sadrazamın yanında bulunması, di-
ğer şarihlerin eserlerini Yârân-ı İstanbul mecmualarında gördüğünü söy-
lemesi, Trabzonî’nin İstanbul veya civarı bir yerde yaşadığını düşündür-
mektedir. 

Trabzonlu Murtaza Efendi, Urfî’nin kasidelerine şerh yaparken her 
beytin Türkçe anlamını vermeye ve beyitleri nesre çevirmeye özen göste-
rir. Bununla birlikte bazı beyitleri açıklarken yeri geldikçe yorumlarda 
bulunması, dil hususiyetlerini incelemesi, söz varlığına dikkat etmesi ve 
çeşitli kaynaklara başvurarak şerhini sağlam temeller üzerine oturtması 
kullandığı şerh metodunun diğer hususiyetleridir. Trabzonî’nin şerh etti-
ği kasideler, beyit sayıları ve varak numaraları şöyle sıralanabilir: 

1- Naat-ı Şerif. Hz. Peygamber için yazılmış bir kasidedir. Kaside, 

İḳbāl-i kerem mī gezed erbāb-ı himem-rā 

Himmet neḫored nīşter-i lā vü ne‘am-rā 

beytiyle başlar ve; 

Āsāyiş-i hem-sāyegī-i Ḥaḳ zi-tü ḫˇāhed 

Ū dūẕaḥ-ı himmet neküned bāġ-ı İrem-rā 

beytiyle biter. 40 beyitten oluşmaktadır. Kasidenin şerhi, mecmuanın 1b-
10b varakları arasında yer alır. 

2- Kasîde der-Medh-i Hân-ı Hânân ser-levhalı kaside medhiye özelliği 
taşır. Dönemin meşhur devlet adamlarından Abdülkerim Hân-ı Hânân 
için yazılmıştır. Kaside, 

Ey dāşte der-sāye-i hem tīġ u ḳalem-rā 

Vey sāḫte ārāyiş ü hem fażl u kerem-rā 

beytiyle başlar ve; 

Ṣan‘at-gehişān çeşm ü dil-i ḫaṣm-ı tü bād 

Tā ṣan‘at-i taḥlīl büved āteş ü nem-rā 

beytiyle sona erer. 56 beyitten oluşmaktadır ve yazmanın 10b-21b varak-
ları arasında yer alır. 

3- Mîr Ebu’l-feth hakkında medhiye olan kaside, 

Merḥabā ey şāhid-i eyyām-rā ‘ahd-i şebāb 

Ey bihīn nev-bāve-i bāġ-ı du‘ā-yı müstecāb 
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beytiyle başlamaktadır ve, 

‘Ömr-i a‘dā-yı tü şebgīr-i fenā-rā hem-‘inān 

‘Ahd-i iḳbāl-i tü tevfīḳ-i beḳā-rā hem-rikāb 

beytiyle sona ermektedir. 48 beyittir. 21b-30b varakları arasında yer alır. 
4- Şerh edilen dördüncü kaside Rahşiyyedir. Söz konusu kaside, 

Tebārekallāh ez-ān āsmān-şitāb güreng 
Ki na‘l-i āyine-rengeş nedīde jeng-i direng 

beytiyle başlar ve, 

Belī çi gūne büved jeng zād-ı āyine-rā 

Ki ṣayḳalī künedeş re’y-i şāh-ı bā-ferheng 

beytiyle biter. 38 beyittir. 30b-36a varakları arasındadır. 
5- Şerh edilen beşinci kaside Hz. Ali’nin türbesi için yazılmış bir med-

hiye özelliği taşımaktadır. Kaside, 

Cihān bigeştem ü derdā ki hīç şehr ü diyār 

Neyāftem bifürūşend baḫt der-bāzār 

beytiyle başlar ve, 

Ne encümest felek-rā ki himmet-i ‘Urfī 

Dem-ā-dem āb-ı dehāneş feşānd ber-ruḫsār 

beytiyle son bulur. 168 beyitten oluşmaktadır. Yazmanın 36a-59b varak-
ları arasındadır. 

6- Yine Hz. Ali’ye medhiye olan 6. kaside, 

Īn bārgāh kīst ki gūyend bī-hirās 

K’ey evc-i ‘arş saṭḥ-ı ḫażīż-i türā mümās 

beytiyle başlarken, 

Bī-ḫūşe bād kişt-i murād-ı muḫālifet 
Çendān ki dāne ārd şeved der-dehān-ı ās 

beytiyle son bulur. 29 beyittir. 60a-63a varakları arasındadır. 
7- Şerh edilen yedinci kaside naattır. Kaside, 

Sepīde dem ki zedem āstīn be-şem‘-i şu‘ūr 

Şenīdem āyet-i istaftaḥū ez-‘ālem-i nūr 

beytiyle başlarken, 

Ḥasūd-ı cāh-ı tü bādā zi-şāhed-i maḳṣūd 

Çü dest-i cūd-ı tü ez-vaṣl-ı āstīn mehcūr 

beytiyle son bulur. 100 beyittir. 63a-78b varakları arasında yer almaktadır. 
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8- Yine bir naat-ı şerif olan kaside, 

Āmed āşüfte be-ḫˇābem şebī ān māye-i nāẓ 
Be-rūşen mihr-fezā [vü] be-nigeh ṣabr-güdāz 

beytiyle başlar, 

Peyker-i ḫaṣm-ı türā ḫāk bered ser-be-nişīb 
Düşmen-i cāh-ı türā dār keşed ser be-firāz 

beytiyle de son bulur. 46 beyittir. 78b-85b varakları arasında yer almak-
tadır. 

9- Hz. Ali’ye medhiye olan dokuzuncu kaside, 

Menem ān siḥr-beyān k’ez-meded-i ṭab‘-ı selīm 

Nebered nāṭıḳa nām-ı süḫanem bī-ta‘ẓīm 

beytiyle başlamakta ve, 

Tā şeved münbasıṭ ez-beẕl-i direm ṭab‘-ı süḫan 

Münḳabıż bād dil-i ḫaṣm-ı tü çün ḫalḳa-i mīm 

beytiyle sona ermektedir. 45 beyittir. 85b-92b varakları arasındadır. 
10-  Hint-Türk imparatoru Ekber Şâh ve oğlu Şehzâde Selîm hakkın-

daki onuncu kaside, 

Ṣabāḥ-ı ‘ıyd ki der-tekyegāh-ı nāz u na‘īm 

Gedā külāh-ı nemed kec nihād u şeh dīhīm 

beytiyle başlarken, 

Ez-īn süḫan ser ü destār-ı men gülistān şüd 

Zi bes ki çīdem [ü] ber-ser zedem gül-i teslīm 

beytiyle sona ermektedir. Söz konusu kaside 22 beyittir ve bazı beyitleri 
şerh edilmemiştir. Yazmanın 92b-95a varakları arasındadır. 

11-            Dil-i men bāġbān-ı ‘aşḳ u ḥayrān-ı gülistāneş 

Ezel dervāze-i bāġ u ebed ḥadd-i ḫıyābāneş 

beytiyle başlayan on birinci kaside de naattır ve, 

Şumār ez-ḥadd-i vaṣfeş ḳāṣır āmed īn işāret bes 
Ki ‘Ummānü’l-Cevāhir nām kerdend ehl-i ‘irfāneş 

beytiyle bitmektedir. 99 beyittir. 95a-113a varakları arasında yer almak-
tadır. 

12- Urfî’nin Bahâriyye tarzında yazdığı ve Sultan Hüseyin namında 
olan bu kaside, 
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Biyā ki dīde-i nergis zi-ḫˇāb şüd bīdār 

Dimāġ-ı ġonçe mu‘aṭṭar şüd ez-nesīm-i bahār 

beytiyle başlarken, 

Bahār-ı ‘ömr-i tü ser-sebz bād ḫandānī 

Ki Dey zi-‘adl-i tü gīred mizāc-ı faṣl-ı Bahār 

beytiyle son bulmaktadır. 58 beyittir. Söz konusu kasidenin şerhi 113a-
120a varakları arasındadır. 

13- Āferîniş redifli kaside naattır ve, 

Ey mihr-i tü cān-ı āferīniş 
Na‘t-ı tü zebān-ı āferīniş 

beytiyle başlarken, 

Ber-ḫˇīz ki şūr-ı küfr ber-ḫˇāst 

Ey fitne-nişān-ı āferīniş 

beytiyle son bulur. 30 beyittir. 120a-123a varakları arasında yer alır. 
14- Murtaza Trabzonî’nin son şerh ettiği kasidenin redifi firistâdîdir. 

Bu kaside, 

Ey ‘aṭā-pīşe yār-ı hem-meşreb 

Ki be-‘Urfī du‘ā firistādī 

beytiyle başlar ve, 

Leb bibendem ki der-ṭarīḳ-ı sükūt 

Edebem reh-nümā firistādī 

beytiyle biter. 78 beyittir. 123a-133a varakları arasındadır. 
Anlaşılacağı üzere şarih, çoğunluğu naat olmak üzere, 14 kasideyi 

şerh etmiştir ve bu kasidelerin toplam beyit sayısı 857’dir. 
Murtaza Trabzonî şerh tekniği olarak, Farsça beyitleri Osmanlı Türk-

çesine layıkıyla çevirmeyi esas almıştır. Bu hususta kelimelerin yerli ye-
rinde kullanımına dikkat etmiş, kimi yerde bilinmeyen kelimeleri açıkla-
ma gereği duymuş ve nihayet şerh ettiği manzumeyi eksiksiz nesre çevir-
meye gayret göstermiştir. Kelimelerdeki anlam değişmelerinin üzerinde 
titizlikle dururken, beyitlerin ilk anlamları dışında başka hangi anlamlar 
barındırdığını önemsememiştir. Metin içerisinde kelimelerin lügat an-
lamlarını vermiş, gramerle ilgili bazı hususiyetlere değinmiş, deyimler 
kullanmış, ayet ve hadislerden faydalanmış bazen de farklı nüshaları 
karşılaştırma yoluna gitmiştir.  

Şarihin şerh metodunu aşağıda verilecek çeşitli örneklerle daha iyi in-
celemek mümkündür. 
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Şarih, beyitleri nesre çevirirken kelime kadrosuna fazla ekleme yap-
maz, beytin aslını bozmamaya dikkat eder. Şerh edilen birçok beytin sa-
dece nesre çevirilerek bırakılması ve anlam derinliğine fazla inilmemesi 
şerh kusuru olarak görülebilecek bir durumdur. Ancak birçok beyitte 
ayrıntı sayılabilecek bilgilerin verilmesi ve şerh esnasında çeşitli lügatle-
rin kullanılması da önemlidir. Ayrıca çoğu beyitte, geleneğe bağlı olarak, 
nesre çevirmenin ardından “ya‘ni” ile başlayan dolaylama cümlelerinin 
verilmesi şerhe zenginlik katmıştır. Şerh esnasında değişik kaynaklar-
dan yararlanmak önemli bir kıstastır. Murtaza Trabzonî’nin muhtelif 
yerlerde kullandığı kaynakların adını zikretmesi takip ettiği metot için 
önemli bir ipucudur. Şarihin nesre çeviri sırasında kullandığı üsluba ör-
nek verecek olursak; 

Āncā ki luṭf-i ū ‘amel-i kīmyā küned 

Zer dāred iltimās-ı ṭalā‘iyyet ez-nuḫās 

Ol yerde ki anuñ luṭfı ‘amel-i kīmyā eyleye. İşte ol yerde altun baḳır-
dan altunluḳ iltimās eyler (b.361-61a). 

Germābe-i cihān-ı celāl-i türā büved 

Ez-mihr ü māh cām [u] zi-heftüm sipihr ṭās 

Senüñ celālüñüñ cihānında olan ḥammāmuñ mihr ü māhdandur cā-

mı ve yedinci gökdendür ṭāsı (b.370-62a). 

Mey-i müşāhede erzān u rāh-ı meygede pāk 

Tü der-meşaḳḳat-i nez‘ ez-ṭabī‘at-i maḫmūr 

Müşāhede bādesi ucuz ve meygedenüñ yolı pāk; ya‘nī māni‘ yoḳ. Sen 

ise elem-i ḫumār ile nez‘-i cān meşaḳḳatindesin. Pes imdi bu ‘aẕābı ne çe-

kersin, bezm-i ḥużūra gel didiler, dimek ister (b.389-65a). 

Ey ki nisbet be-celāl-i tü hem ez-bī-edebīst 

Ki felek nām-ı şükūh-ı tü bered bā-ta‘ẓīm 

Ḫiṭāb ile iltifāt idüp dir ki: Ey ẕāt-ı celīlü’l-ḳadr! Eger felek senüñ şü-

kūh ü celālüñüñ nāmını ta‘ẓīm ile olsun lisānına taṣrīḥ idüp alursa, ce-

lālüñe göre edebsizlik etmiş olur (b. 547-89b). 

Şarihin bazı yerlerde “maḥṣūl-i beyt, maḥṣūl-i kelām” yahut “ḥāṣıl-ı 
beyt” gibi ifadelerle geçiş yapması, bu tip şerh metinlerinde kullanılan 
terminolojinin bir örneğidir. 

İḳbāl-i kerem mī gezed erbāb-ı himem-rā 

Himmet neḫored nīşter-i lā vü ne‘am-rā 
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Maḥṣūl-i beyt: Keremüñ iḳbāli ya‘nī keremüñ teveccühi erbāb-ı hime-

mi ıṣırur ya‘nī ‘arż-ı iḥtiyāca ḳomaz (b.1-1b). 

Īn berḳ-i necābet ki çehed ez-gevher-i men 

Medḥest velī gevher-i ẕāt-ı eb ü ‘am-rā 

Maḥṣūl-i kelām: Bu berḳ-i necābet ki benüm gevherümden yaldurar. 

Ya‘nī bu kerem nūrı ki benüm gevher-i ẕātumda berḳ-i kesbīyi yaldurup 

āşikāre nümāyān olur (b.10-3b). 

Tā şāhed-i ‘ilm ü ‘ameleş çehre neyefrūḫt 

Ma‘lūm neşüd fā’ide nī keyf ü ne kem-rā 

Ḥāṣıl-ı ma‘nā-yı beyt: Cenāb-ı risālet-me’āb hażretlerinüñ ‘ilm ü 

‘ameli maḥbūbı çehresini efrūḫte itmedikçe keyf degmek fā’idesi ma‘lūm 

olmadı (b.19-6b). 

Te’sØīr büved sehm-i tü ez-ḥükm-i kevākib 

Taġyīr dihed heybet-i tü reng-i baḳam-rā 

Ḥāṣıl-ı beyt: Senüñ sehmüñ ḥükm-i kevākibden te’sØīr getürür (b.22-7a). 

Urfî divanının güvenilir bir nüshasını kullandığı anlaşılan şarih, kimi 
yerlerde nüsha karşılaştırması yaptığını gösteren ifadelere yer verir. Bir 
edisyon kritik havası hissettiren bu ifadeler, şarihin şerhe verdiği önemi 
ve kesinliği yakalamadaki titizliğini gösterir. Söz konusu durumla ilgili 
olarak şu örnekler verilebilir: 

Rāmişger-i ‘adl-i tü ṣad āheng-i muḫālif 

Bünvāzed ü ne zīr küned rāst ne lem-rā 

Senüñ ‘adlüñüñ sāzendesi yüz muḥālif āhenk çalar da ne bāmına uġ-

rar ne zīrine. Ya‘nī bām u zīrine ṭoḳunmadın yüz maḳām çalabilür. Ol 

mertebe mahāreti vardur dimek ister. Ba‘żı nüsḫalarda “ne zīr küned 

rāst ne bem-rā” vāḳi‘. Aña göre bām u zīrine düzen virmeden dimek olur 

(b.72-18a). 

Āfitāb ez-şevḳ-i pā-būset dil-i ḫod mī ḫored 

Tā zi-behr-i nuḳre-i ḥınk āvered zerrīn rikāb 

Mefhūm-ı beyt: Böyle olsa gerekdür ki āfitāb senüñ şevḳ-i pā-būsuñ-

da yüregin yemekdedür. “Yüregin yemek” ta‘bīrini iḫtiyār eylemek rikāba 

müşābih ḳılmaḳ içündür. Tā bir kimesne baḫşiş almaḳ ḳaṣdıyla saña zer-

rīn rikāb at getürenden beri ya‘nī āfitāb anı görüp ol zerrīn rikāb ben 
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olup ol bahāne ile pā-būs eyleye idim diyü reşkinden yüregin yemekde-

dür. Mażmūn ve mefhūm cümle yerindedür. Lākin beytüñ manṭūḳından 

mıṣra‘-ı sØānīde olan “āvered” kelimesine göre āfitāb ol dā‘iye ile anı kendi 

getürüp çekmek iktiżā ider. Nüsḫa-i āḫara mürāca‘at lāzım oldı (b.115-

25a-25b). 

‘Andelībem mü’ennesØ-i gül-rīz 

Ez-behişt-i ‘aṭā firistādī 

EksØer-i nüsaḫda ‘andelīb-i mü’ennesØ-i gül-rīzdür (b.782-123a). 

Bazı beyitlerin şerhinden önce, beytin zorluk derecesi ve anlaşılma 
güçlüğünü ifade maksadıyla “müşkil” kelimesi kullanılmıştır. Bu ifade, 
şarihlerin üzerinde epeyce düşünüp ittifaka varamadığı beyitler için ge-
nel bir terimdir. Trabzonî’nin şerhinde bu tür beyitler, kısmen de olsa, 
anılmaktadır: 

Vaṣf-ı gül ü reyḥān be-hevā bāz negerded 

Her çend hevā ‘ıṭr dihed firih-i şem-rā 

Bu beyt ‘Urfīnüñ müşkilātından olmaġla vāfir mülāḥaẓadan ṣoñra si-

yāḳ u sibāḳına münāsib bu taḥrīr olınan ma‘nāda ḳarār buldı... (b.11-4a). 

Şarih, bazı beyitlerin anlamını verirken kişisel (metin dışı) yorumları-
nı söylemekten çekinmez. 

Ez-naḳş u nigār-ı der ü dīvār-ı şikeste 

ĀsØār-ı bedīdest ṣınādīd-i ‘Acem-rā 

…Ya‘nī kühen serāy u ebniyede bāḳiye cā-be-cā nuḳūş ve rengāreng 

nigārdan ḳalan āsØār u ṭalel ki mürūr-ı ezmine ile peẕīrā-yı ḫalel olmışdur. 

Ammā yine her ne ḳadar ise de pīş ez-ān müstaḳırr-ı ricāl-i devlet oldıġı-

muz bāḳī ḳalan esØer iş‘ār ider. Keẕālik bu faḳīr-i nāçīzüñ daḫı ḥaḳḳında 

ne ḳadar bī-aṣl neseb ü ḥasebdür diyü ṭa‘ne-zen olurlarsa cevher-i ẕā-

tumda olan ḥaṣā’il-i ḥamīde ve feżā’il-i ġayr-ı ‘adīde ve kemālāt-ı bāhire 

ḥasīb ü nesīb ve aṣīl ü kerīm ibni kerīm oldıġım iş‘ār ider (b. 7-3a). 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığına göre, kadılık yapan Trabzonlu 
Murtaza Efendi’ye bazı düşmanları aslı ve nesebiyle ilgili birtakım iftira-
larda bulunsa da şarih, sahip olduğu güzel hasletlerin ve çoğu kimsede 
bulunmayan erdemlerin, soyunun asilliğine yeterli kanıt olduğunu ifade 
etmektedir. 

Be-buḫl-i va‘de-terāş u ḳanā‘at-i ‘ayyāş 

Be-ṣıdḳ-ı teng-ma‘āş u ḫoş-āmed-i ḥarrār 
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… Ḥaḳāyıḳ-ı eşyā ‘Urfīnüñ bu ḳaṣīdesinden kemāhī ma‘lūm olur eger 

im‘ān-ı nazÔar ve diḳḳat-i fikr ile müṭāla‘a olınsa (b. 326-56b). 

Ki ger şeved reh-i kūy-ı tü cümle neşter-ḫˇīz 

Künem be-merdümek-i dīde ṭayy-ı neşterzār 

Ki eger senüñ rāh-ı kūyuñ cümle neşter-ḫˇīz olursa merdümek-i dīde 

ile ol neşterzārı ṭayy eylerim. Ya‘nī yüzüm üzerine degül belki gözüm ve 

gözümde e‘azz-i a‘żā olan merdümek ile ol neşterler üzerinde yürür ve ol 

rāhı ṭayy ider ve saña varur vāṣıl olurum dimek ister. Lākin derdmend 

ḥayātında varmaḳ müyesser olmadı, meger ba‘de’l-memāt kāviş-i müje 

ile Hindden Necefe varmış ola. Heyhāt heyhāt! Eyne’sØ-sØüreyyā min-yedi’l-

mütenāvil Ḥaḳ sübḥānehū ve te‘alā ḥażretlerinüñ dergāh-ı vāhibü’l-āmā-

linden bu faḳīre varmaḳ müyesser olursa bu ḳaṣīdeyi şerḥi ile ol āstāne 

ḫuddāmına yazıp virmegi ‘ahd eylemişüzdür (b. 333-57a-57b). 

Burada, Hindistan’dan Necef’e varmak ve Hz. Ali’ye kavuşmak isteyen 
Urfî’nin durumundan bahseden şarih, her ne kadar Urfî isteğine ulaşa-
masa da Hz. Ali’nin Necef’teki türbesi hizmetçisine bu kasideyi ve kendi 
yazdığı şerhi teslim etmeyi gönülden istemektedir. Bu örnek, şarih ve şa-
ir arasındaki bağı göstermek açısından dikkat çekicidir. 

Binūş ān mey ki ger dāġī nihed ber-mü’min ü kāfir 

Biḫanded īn be-teẕvīreş bigiryed ān be-destāneş 

Öyle şarābı nūş eyle ki eger mü’min ü kāfire dāġ urursa bu anuñ teẕ-
vīrine gülsün ol bunuñ ḥikāyesine aġlasun. Ya‘nī ḥaḳāyıḳ-ı eşyāyı görsün 

de böyle olsun dimek ister. Ammā pek iyi söze beñzemiyor (b. 650-105a-
105b). 

Dönemin karakteristik özelliği olarak, Urfî’yi anlamayı marifet sayan 
şarih, bazı beyitleri şerh ederken bu anlayışla ilgili değerlendirmelerde 
bulunur. 

Ārāyiş-i eyvān-ı nübüvvet ki zi-ta‘ẓīm 

Ḫāk-i der-i ū tāc-ı şeref dāde ḳasem-rā 

İşbu beyt-i mu‘ciz-esØerüñ daḳāyıḳ-ı mezāyāsına vāṣıl olan eẕhān ü ḳāde 

aṣḥābı bir dīvāna mu‘ādil ve bir müdevven kitāba şāmil olup bu ‘ayārda 

mu‘ciz kelām beşerden ṣādır olmaduġın bilürler (b. 17-5b-6a). 

Görüldüğü üzere beyti çok beğenen şarih, bu beytin bir divan değe-
rinde olduğunu ve böylesine sözlerin ancak insanüstü bir ilhamla dile 
geleceğini söyleyerek Urfî’ye olan hayranlığını ifade etmiştir. 
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Negrifte zi-inṣāf-ı tü der-ma‘reke-i lāf 

Şādī ṭaraf-ı şādī vü ġam cānib-i ġam-rā 

…Ḥaḳ budur ki bu mażmūn yalñız bu beytde görülmişdür. Kimseniñ 

gūş-zedi olmamış bir beyt-i mu‘ciz-esØerdür. (b. 48-12b) 
Urfî’yi haleflerinden üstün tutan şarih, daha önce söylenmemiş bir 

mazmuna rastgeldiğini ifade ederken hayretini gizleyemez. 
Urfî’yi haleflerinden üstün tutarak beyit için “sihr-i helâl” tabirini kul-

lanan şarih, daha önce söylenmemiş bir mazmuna rastgeldiğini ifade 
ederken hayretini gizleyemez. 

Urfî’nin Sebk-i Hindî şairi olması ve bu nedenle derin ve ince anlamlı 
beyitler söylemesi şarihin bunlarla ilgili yorumlar yapmasına neden ol-
muştur. 

Ez-bes şeref-i gevher-i tü münşī-i taḳdīr 
Ān rūz ki bügẕāştī iḳlīm-i ḳıdem-rā 

Tā ḥükm-i nüzūl-ı tü der-īn dār nüviştest 

Ṣad reh be-abesØ bāz terāşīde ḳalem-rā 

Bu ḳıṭ‘a ‘Urfī-i merḥūmuñ meşhūr ve müte‘ārif lafẓ-ı ‘abesØ içün te’vīle 

muḥtāc olan ḳıṭ‘alarındandur (b. 26-27-8a). 

Tā gevher-i żātet zi-ḫavādisØ bişumurdend 

Ṣad gūne temelluḳ be-ḥudūsØest ḳıdem-rā 

Bu beyit küstāḫānece vāḳi‘ olup dimek ister ki… (b. 50-13a) 

Ḫayme-i cāhet kücā vü tengnā-yı lā-mekān 

Der-ḳażā-yı ḳadr-i ḫod mī keş ṭınāb-ender-ṭınāb 

Bu beyt-i ḫaṭā belki tevcīhi ḳābil olmayan ebyāt-ı küstāḫānelerinden-

dür (b. 110-24a). 

Egerçi hest müberhen ki der-mesīr-i vücūd 

Mü’esØsØirend ṣıfāt-ı İlāhī nī me’sØūr 

‘Adāvet-i tü küned baḥsØ ki ez-mü’esØsØir-i men 

Mizāc-ı ḥilm-i ḫudāvend mī şeved maḥrūr 

Egerçi müdellel ve müberhendür ki ‘ālem-i vücūdda ṣıfāt-ı İlāhī 

mü’esØsØir dirler, müte’esØsir degül dirler. Ancaḳ senüñ ‘adāvetüñ bunuñ ḫi-

lāfını baḥsØ idüp dir ki: “Cenāb-ı Ḥaḳḳuñ ḥilmi mizācı benüm ḥikāyemden 

maḥrūr olur”. Bu ḳıṭ‘anuñ ẓāhiri ḳābil-i te’vīl olmayanlardandur ve ‘Urfī-
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nüñ na‘t-ı şerīfde olan buña beñzer mażmūñlarını te’vīl ḳaydına düşenler 

meẕāḳını bilmedüklerindendür; yoḳsa mażmūn içün dīn ü dünyāsını fe-

dā idenlerdür. Bu ḳaṣīdede bunuñ gibi ḳābil-i te’vīl degül başḳa bir ḳıṭ‘ası 

daḫı vardur (b. 428-429-70b-71a). 

Zi- ṭūl-ı ma‘ṣıyet estaġfirullāh endīşem 

Ki gerd-i ḳuṣr nişīned be-ẕeyl-i ‘afv-ı Ġafūr 

Bu beytüñ mefhūmı te’vīl ḳabūl itmeyecek mertebe küfr ü ḫaṭādur. 

Ne‘ūẕübillāhi Te‘ālā buña bilmem nice cesāret eyledi bu ḳadar ‘ārif ü 

āgāh iken. Şöyle ki tercemesinden bile lisān-ı ḳaleme ra‘şe geliyor. Zīrā 

me’āl bu oluyor ki… (b. 444-72b-73a) 
Şarih, beyitleri anlamlandırırken, özellikle şüpheye düştüğü bazı du-

rumlarda, kendi verdiği anlamın dışında bir anlam verebilecek varsa da-
vet emekte, böylece dönemin şarihleri arasındaki Urfî-dânlık rekabetini 
hissettirmektedir. 

Ez-bes ki ḥased cem‘ küned sīne-i ḫaṣmet 

Ez-sīne-i eflāk bered gūy-ı direm-rā 

…Bundan ġayrı ma‘nā bulamadıḳ. Bulur varısa beyt ḫāżırdur; müṭā-

la‘a buyursunlar (b. 68-17a). 
Şarih, gerekli gördüğü bazı beyitler hakkında ön bilgiler vermiştir. 

Şerh esnasında birçok kaynak ve nüshadan yararlanıldığını gösteren bu 
bilgiler, şerhin sıhhati açısından oldukça önemlidir. 

Ṭavf-ı kāḫet k’ān ḫayāl āmed merā ḥacc-ı ḳabūl 

Sehv-i re’yet k’ān muḥāl āmed merā re’y-i ṣavāb 

Evvelki beyitler ile üçü bir ḳıṭ‘a olup āsmān ile cevher-i küllüñ maḳūl-i 

ḳavli üçünci beyt olacaḳdur… (b. 118-26a) 

Şehī ki ṣayḳal-ı re’y-i hidāyet-efrūzeş 

Çünān zidūde zi-āyīnehā küdūret-i jeng 

Bu beytinde bir nāmı belürsiz memdūḥına ‘aṭf-ı ‘inān idüp girīzgāh et-

mişdür. Lākin bu mertebe bilā-imtizāc girīzgāh eyledigi yoḳdur. Allāhü 

a‘lem. Nüsḫada hīç olmaz ise bir beyt olmaḳ gerekdür (b. 155-32a). 

Sepīde dem ki zedem āstīn be-şem‘-i şu‘ūr 

Şenīdem āyet-i istaftaḥū19 ez-‘ālem-i nūr 
                                                           
19 “... fütuhat isteyin” (İbrahim 14/15). 
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‘Urfīnüñ bu ḳaṣīdesi na‘t-ı şerīfleriñ güzīdesi olup cenāb-ı risālet-

me’āb ḥażretlerin rü’yāsında melā-i a‘lāda sā’ir enbiyā ḥażarātıyla civār-ı 

ḳurb-ı İlāhīde görmegin iddi‘ā eyler ve ol esØnāda kendi daḫı evliyā-yı 

‘iẓām merātıbın iḥrāz itmiş olanlardan olduḳların işāret ü īmā ider (b. 

380-63a-63b). 

Ten zenem bī-mürüvvetī nekünem 
Ki şefī‘ ez-bükā firistādī 

“Ten zenem” ta‘bīrin müddetü’l-‘ömr-i Fārisī vü ‘Arabī vü Türkīde görülme-

miş ‘ibāretlerdendür. Ancaḳ Allāhü a‘lem estāġfirullāh maḳāmında isti‘māl 

olunur bir ıṣṭılāḥa beñzer. Zīrā maḳām anı iḳtiżā eyler (b. 836-129b-130a). 

Aşağıdaki örnekte, Urfî’nin kasidelerini şerh eden bazı şarihler ara-
sında mukayese yapılmıştır. Yârân-ı İstanbul mecmualarında parça par-
ça yazılmış olan şerhleri gören şarih, diğer şarihleri eleştirici ifadeler kul-
lanır. Buna göre, Murtaza Trabzonî yapılan şerhlerden Rodosizade ve 
Nazirî’nin şerhlerini beğenirken, diğer şerhleri Urfî’nin söylemek istedi-
ğinden epeyce uzak bulmuştur. 

Be-dāġ-ı lāle tüvān dīd yāsemen der-vey 
Çü bistered zi-sereş mihr sāye-i dīvār 

‘Urfīnüñ ḳaṣāyidi içinde olan müşkil ebyātuñ ba‘żıların ẓurefā-yı selef-

den Neşāṭî merḥūm ile Etmekcizāde ve Naẓīrī merḥūm ile Rodosīzāde bi-

ḥasebi’ṭ-ṭāḳa şerḥ idüp Yārān-ı İstānbūl mecmū‘alarında ceste ceste ya-

zılmış bulunmaġla faḳīr daḫı ba‘żıların gördüm. Rodosīzāde merḥūm ile 

Naẓīrī merḥūmuñ ṭab‘ları müstaḳīm ve kendileri ehl-i ‘ilm olduḳlarıyçün 

şerḥ eyledükleri de geregi gibi nefsü’l-emre muṭābıḳ olup ‘Urfīnüñ murā-

dın beyān itmişlerdür. Anlardan mā‘adā ne ḳadar şāriḥ görüldi ise fikirle-

ri saḳīm olmaġla ‘Urfīnüñ murādından ṣad merḥale dūr-ā-dūr vāḳi‘ ol-

mışdur. Bu beyt daḫı anlaruñ cümlesinüñ müşkil ḳıyās idüp şerḥinde 

dāġ-ber-dil olduḳları beytdür (b. 228-42a-42b). 

Bazen de beytin anlamını doğrudan vermek yerine anlamın açık oldu-
ğunu bildiren cümleler kullanarak bu tür beyitler üzerinde durmaz. 

Ne dīn bedest ü ne īmān be-sūy-ı ḫ˘īşem ḫān 

Meger zi-şerm-i tü bükşāyem ez-miyān zünnār 

Mıṣra‘-ı evvelüñ mefhūmı ma‘lūmdur… (b. 267-49a) 

Dil-i ḥasūd-ı tü elmās eger be-yād āred 

Be-dest-i ‘ahd-i şehīd-i vefā şeved meksūr 
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…Bu beyt ẓurefā-yı zamāne i‘tiḳādında aṣlā ḥall olmamış bir müşkil 

beyt ola. Ammā öyle degüldür. Bundan āsān beyti yoḳdur. Ma‘nāsı daḫı 
taḥrīr olınan vech üzredür; ġayrı ḳaṣdı yoḳdur (b. 466-77a). 

Dūş-ber-dūş nebī der-şeref-i ẕāt-ı ‘alī 

Ki ‘azīmest ‘adīleş çü ḫudāvend-i ‘alīm 

Beytüñ ma‘nāsı daḫı tercemeden müstaġnī olup ne dimek olduġı ẓā-

hir ve muḥtāc-ı te’vīl olmamaġla ta‘arruż olınmadı (b. 544-89a). 

Bazı beyitlerin şerhinde bir hayli zorlanan şarih, bu gibi durumlarda 
kendi kusurunu kabul edecek kadar olgunluk gösterir. 

Zihī muḥāl ki ez-ġayr-ı ‘illet-i evvel 

EsØer ḳabūl nümūdī ṭabī‘at-i me’sØūr 

Muḥāl idi ki ‘illet-i evvelden ġayrı esØer ḳabūl ideydi ṭabī‘at-i me’sØūr. 

Ya‘nī mevcūdātuñ ḥaḳāyıḳı eger anuñ himmetinden behremend olsalar 

artuḳ ḳabūl-i teġayyür etmek muḥāl idi; ‘illet-i evvel esØeriyle ḳalurdı, me-

sØelā genc ādem ḳocamazdı dimek ister. Bu ḳıṭ‘ayı faḳīr bu ḳadarca terce-

me ile iktifā eyledigüm mesā’il-i ḥikemiyyeye ‘adem-i ıṭṭılā‘dan nāşīdür. 

Yoḳsa bundan ġayrı ḳaṣdı olmaḳ cā’izdür (b. 458-75b). 

Bināzem mürşid-i giryān u biryān-rā ki mī ḫanded 

Be-ṭavḳ-ı gerden-i şeyṭān zih-i devr-i girībāneş 

Ḳurbān olayım ol mürşid-i giryān u biryāna ki zih-i devr-i girībānı şey-

ṭānuñ ṭavḳına ḫande eyleye. Ne dimek ola mülāḫaẓa ister (b. 637-103a). 

Bir beytin şerhinde, II. Mustafa devri sadrazamlarından Râmi Paşa’-
nın (ö. 1707) kendisinden beyti şerh etmesini istediğini söyleyen şarih, o 
dönem saraylarda dahi Urfî şiirlerinin el üstünde tutulduğunu kanıtla-
maktadır. Bu tür şiirlere yapılmış şerhlerin saygın ortamlarda tartışıldı-
ğının göstergesi olan beyit ve şerhi şöyledir: 

Eger mehābet-i ū şaḫne der-behişt büved 

Tüvān fürūḫt be-būs ü kinār ġāze be-ḫūr 

Bu beytüñ luṭfı[nı] merḥūm u maġfūrun leh Rāmī Paşa Efendimüz bu 

faḳīrden bir gün ‘alā-ṭarīḳi’l-imtiḥān su’āl buyurmuşlar idi. Faḳīr daḫı bi-

lā-te’emmül deyivirince ziyāde istiḥsān idüp kendiler vāfir te’emmülden 

ṣoñra luṭfına vāṣıl olduḳların i‘tirāf etmişleridi (b. 459-75b). 
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Şarihin beyitleri şerh ederken uzun süre düşündüğü, müşkil beyitleri 
çözmede geceli gündüzlü mesai harcadığı, aşağıdaki örnekten de anlaşıl-
maktadır. Buna göre, söz konusu beyti birçok defa düşünüp taşınması-
na, etrafındakilerle tartışmasına rağmen anlayamadığını ancak tercüme 
sırasında birdenbire anlama vâkıf olduğunu şöyle dile getirir: 

Ez-ḥicāb-ı süḫanem bes ki ‘araḳ dāde birūn 

Ṣūret-i şīşe ber-āverd zülāl-i tesnīm 

…Bu beytüñ vech-i teşbīhi çendān ẓāhir degül idi. Niçe def‘a mülāḥaẓa ve 

müṭāla‘a olunmışdı. Ḥīn-i tercemede ḫāṭıra bu ma‘nā geldi ki… (b. 530-86a) 

Şu örnekte ise kasideyi yolculuk esnasında şerh ettiğini söyler: 

Şumār ez-ḥadd-i vaṣfeş ḳāṣır āmed īn işāret bes 

Ki ‘Ummānü’l-Cevāhir nām kerdend ehl-i ‘irfāneş 

Bu ḳaṣīdenüñ ḥadd-i vaṣfından şumār ‘āciz geldi; bu işāret kāfidür ki 

nāmına ‘Ummānü’l-Cevāhir dirler... Bu ḳaṣīde şerḥi ‘alā-cenāḥi’s-sefer 

taḥrīr olınmaġla aṣḥāb-ı dāniş ü ‘irfāndan i‘tiẕārımuz ḳabūl niyāz olunur. 

Ḫuṣūṣā ki pīş-nihād-ı iltizām-ı ‘uhde-i faḳīr-i müstehām olan sefer fikri 

Baṣra seferi fikri ola… (b. 691-113a) 

Aşağıdaki örnekte şarih, kendi yararlandığı nüshada geçen “yaratılış” 
anlamındaki fıtrat kelimesinin yerine başka bir nüshadaki fıtnat sözcü-
ğünü kullanma yanlısıdır: 

Ger peẕīred zi-demem ṣūret-i dīvār ḥayāt 

Māye-i fıṭrat ez-ū vām küned fehm-i fehīm 

Ve eger benüm nefesümden ṣūret-i dīvār ḥayāt ḳabūl iderse māye-i fıṭ-
nat ya‘nī aṣl-ı ẕekā andan fehīmüñ fehmini istiḳrāż eyler. Egerçi nüsḫa fıṭ-
ratdur ammā fıṭnat ensebdür. Her ne ḳadar fıṭrat da el virürse (b. 534-87a). 

Şarih bazen iki beyti, anlamlarını birbirine bağlayarak şerh eder. 

Z’ān dest-i merā dāştī ān ‘ālem-i inṣāf 

Ki rıḥlet-i ḫod dād şeref mülk-i ḳıdem-rā 

Anuñ içün benüm elüm ṭutardı ol ‘ālem-i inṣāf, öyle ‘ālem-i inṣāf ki 

rıḥleti ile şeref virdi ‘ālem-i ḳıdeme. Ya‘nī merḥūm olup ‘ālem-i ḳıdeme 

varmaḳ ile ḳıdeme şeref virdi. İşte öyle ‘ālem-i inṣāf olan vücūd-ı ‘ālī-ḳadr 

anuñ içün benüm elim dutardı ki, 

Mi‘yār-ı süḫan būd tü hem genc-i temīz[ī] 

Dīger çi tüvān goft bibīn mu‘ciz-i dem-rā 
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Mi‘yār-ı süḫan idi sen daḫı temīz gencisin, artuḳ ne dimek i‘cāz-ı nefe-

se bak. Ya‘nī Mīr Ebu’l-fetḥ benüm ḳadrümi bilürdi, zīrā mi‘yār-ı süḫan 

idi. Memdūhına dir ki sen daḫı genc-i temīzsin. Sözüñ ‘ayārına bak, be-

nüm iftiḫārıma baḳma (b. 81-82-19a). 

Trabzonlu Murtaza Efendi, kadılık mesleğinin sağladığı konum saye-
sinde döneminin edebî tartışmalarından geri kalmamış, Urfî gibi anlaşıl-
ması zor bir şairin kasidelerini şerh edecek kadar donanıma sahip ol-
muştur. Urfî’nin kasidelerine yaptığı şerhlerden hareketle denilebilir ki 
bu tür metinler, gerek Türk kültür tarihiyle ilgili ayrıntıları taşıması, ge-
rek geçmiş dönemlerin dil hususiyetlerini metin merkezli görebilme im-
kânı vermesi ve gerekse biyografik bilgiler içermesi sebebiyle kaynak ko-
numundadır. Modern araştırmacıların bu tip metinlerde tesadüf edebile-
ceği en ufak bir bilgi kırıntısı bile öz kültürümüzün karanlıkta kalmış kı-
sımlarını aydınlatmada yardımcı olabilecek niteliktedir. 
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MYRİOKEPHALON SAVAŞI’NIN                    
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Doç. Dr. Mehmet Akif CEYLAN* 

Öz 

Makalede, Myriokephalon Savaşı’nın yeri konusunda, iki önemli tarihi 

kaynakta geçen coğrafi terimlere ve tasvirlere dayanılarak, savaşın yapıl-

dığı coğrafi ortam şekillendirilerek bir sonuca ulaşılması amaçlanmıştır. 

Bu tarihi kaynaklardan birincisi, Niketas Khoniates’in Historia adlı kita-

bıdır. İkincisi, Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’un İngiltere Kralı 

Henry Plantagenet’e gönderdiği mektuptur. Bu kaynaklardan savaşın ya-

pıldığı geçidin; konumu, uzunluğu, genişliği, doğrultusu, jeomorfolojik, 

hidrografik ve bitki örtüsü özellikleri ile bazı coğrafi kavramlar ve tasvirler 

detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Böylelikle elde edilen bilimsel veriler, 

savaş yeri olduğu ileri sürülen yerlerde yapılan arazi gözlemlerinin verile-

ri ile karşılaştırılmış; benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Bütün bu coğ-

rafi veriler ve arazi gözlemlerine göre; söz konusu tarihi kaynaklarda ifa-

de edilen savaş yerinin coğrafi ortamına en uygun sahanın Kûfi Boğazı 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Myriokephalon Savaşı, Kılıç Arslan, Manuel 

Komnenos, Kûfi Boğazı, Karamık Beli, 1176. 

Abstract 

A Geographical Approach To The Location Of The Battle Of 

Myriokephalon 

This paper aims to achieve a result about the location of the Battle of 

Myriokephalon by shaping the geographical environment of the battle on 

the basis of the geographical terms and descriptions mentioned in two im-

portant historical sources. The first one of the aforementioned historical 
                                                           
* Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, maceylan@marmara.edu.tr 
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sources is Niketas Choniates’ book titled “Historia”, and the second one 

is the Byzantine Emperor Manuel Komnenos’ letter to the King of Eng-

land, Henry Plantagenet (Henry II of England). The geographical concepts 

and descriptions such as location, length, width, direction, geomorpholo-

gic and hydrographical features and flora of the location of the battle as 

mentioned in these sources were analysed in details. Objective scientific 

data thus obtained were compared with the data obtained from field ob-

servations at areas asserted to be the location of the battle to establish si-

milarities and differences. According to all these geographical data and fi-

eld observations, Kûfi Gorge is the area that best matches the geographi-

cal environment specified to be the location of the battle as mentioned in 

the aforementioned historical sources. 

Key words: Myriokephalon Battle, Kılıç Arslan, Manuel Komnenos, 

Kûfi Gorge, Karamik Beli, 1176. 

Milli tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan ve 17 Eylül 1176 tari-
hinde yapılan Myriokephalon (Myriocephalum) Savaşı’nın yeriyle ilgili 
tartışmalar uzun bir zamandır devam etmektedir. Bugüne kadar savaşın 
yeri konusu genellikle tarihçiler tarafından ve tarihi açıdan ele alınmış; 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Özellikle tarihi kaynaklarda savaşın 
geçtiği yer konusunda kesin bilgi ve belgenin yokluğu, tartışmalara ze-
min hazırlamıştır. Dolayısıyla konu tarihi açıdan tartışılmaya müsait 
olup, şüphesiz bundan sonra da tartışma devam edecektir. Buna karşı-
lık konuya coğrafi açıdan yaklaşıldığında, savaş yerinin daha kolay tes-
pit edilebileceği anlaşılmaktadır. 

Coğrafi şartların, savaşın yerini, yapılış tarzını ve sonucunu büyük 
ölçüde belirlediği görülmektedir. Bu bağlamda savaşın yeri, bir rastlantı 
değil, bilinçli bir şekilde tercih edildiği söylenebilir. Orduların büyüklüğü 
ve savaşın sonucu göz önüne alındığında, bu tercihin, Sultan II. Kılıç 
Arslan tarafından yapıldığı sonucuna varılır. Çünkü bölgenin coğrafyası-
nı iyi bilen Kılıç Arslan, Bizans ordusuyla geniş bir sahada meydan sava-
şı yapmak yerine; önceden konuşlanıp ordusuna büyük avantaj sağla-
yan dar bir geçitte savaşı kabul etmiş ve önemli bir zafer kazanmıştır. 
Savaşın sonucunu da daha çok Bizans ordusunun manevra kabiliyetini 
en aza indiren coğrafi şartlar belirlemiştir. 

Makalede Myriokephalon Savaşı’nın yeri konusunda iki tarihi kay-
nakta geçen coğrafi terimlere ve tasvirlere dayanılarak sonuca gitme dü-
şüncesinden hareket edilmiştir. Bu nedenle makalede tarihi tartışmalara 
girilmemiş, savaşın yeri konusunda ileri sürülen farklı görüşlerin hepsi 
nispeten detaylı incelenmiş olmakla birlikte, bunlar hakkında özet bilgi-
ler verilmiştir. Keza Myriokephalon Savaşı öncesinde Anadolu, Bizans ve 
Selçukluların durumu, savaşın nedenleri, sonuçları gibi konulara da de-
ğinilmemiştir. Buna karşılık makalede, tartışılmakta olan Myriokephalon 
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Savaşı’nın yeri konusunda iki tarihi kaynakta geçen coğrafi unsurlar be-
lirlenmiş, bunların her biri ayrı veri olarak değerlendirilmiş ve açıklan-
mıştır. Böylece savaşın yapıldığı coğrafi ortam şekillendirilmiştir. Daha 
sonra bu coğrafi bulgular ile savaş yeri olduğu ileri sürülen sahaların 
coğrafi özellikleri karşılaştırılmış ve nispeten detaylı jeomorfolojik analiz-
lerden elde edilen bilgilerle savaşın yapıldığı yer tespit edilmeye çalışıl-
mıştır. Bunda iki tarihi kaynağın yanı sıra 1/100.000 ve 1/25.000 öl-
çekli topografya haritaları, uydu görüntüleri ve farklı tarihlerde savaş ye-
ri olduğu ileri sürülen bütün alanlarda yapılan arazi gözlemlerinden bü-
yük ölçüde yararlanılmıştır. 

Tarihi Kaynaklara Göre Savaş Yerinin Coğrafi Özellikleri 

Savaş yerinin konumu ve coğrafi özelliklerinin belirlenmesinde aynı 
döneme ait iki ana kaynaktan yararlanılmıştır. Bunlardan birincisi, sa-
ray tarihçisi ve İmparatorun genel sekreteri Niketas Khoniates’in Histo-
ria adlı kitabıdır. Bu kitapta savaş yerinin coğrafi özellikleri ve hatta sa-
vaşa etkileri nispeten ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Diğer kaynak 
ise, savaşa bizzat ordusunun başında katılan Bizans İmparatoru Manuel 
Komnenos’un İngiltere Kralı II. Henry Plantagenet’e gönderdiği mektubu-
dur. Bu mektupta, doğal olarak savaşın yapılış tarzı siyasi bir üslupla 
anlatılmıştır. Aynı zamanda birbirini doğrulayan bu iki kaynakta geçen 
coğrafi terimler ve tasvirler, esasında savaşın yeri konusunda birinci de-
recede önemli kanıtlardır. Bunlar aşağıda ayrı ayrı ele alınmış ve özellik-
leri açıklanmaya çalışılmıştır. 

1. Savaş Yerinin Konumu: Myriokephalon Savaşı ile ilgili ileri sürülen 
bütün görüşlerde, savaşın yapıldığı belirtilen yerler iki bölgede toplanır. 
Bunlardan birincisi Çivril (Denizli) yöresi, diğeri ise Eğirdir Gölü’nün ku-
zey kesimleridir.1 Bu çalışmada değerlendirilmeye alınan görüşlerden 4’ü 
Çivril yöresi, 3’ü de Eğirdir Gölü’nün kuzey kesimleriyle ilgilidir (Harita 1). 

Niketas Khoniates’in ifadesine göre, 

“İmparator başkentten hareketle Phrygia ve Laodikeia (Eskihisar) 

içinden geçip, benim doğduğum yer olan müreffeh ve büyük şehir, es-

ki Kolossai, şimdiki Khonai (Honaz)’a geldi. Khonai’den İmparator, 

Lampis üzerinden Kelainai (Dinar)’a yürüdü. Bundan sonra İmpara-

tor Choma (Homa/Gümüşsu) ve Myriokephalon (anlamı bin kelle)’a 

geldi. Burası eski ve terk edilmiş bir kaledir veya orada olup bitenler-

den bu adını almıştır yahut da orada bu adın ifade ettiği olay vuku 

bulmuştur. Çünkü bu kale yanında tasvir edeceğim gibi, binlerce Bi-

zanslının kellesine ölümün darbesi inmiştir.”2 
                                                           
1 Bazı haritalarda, Eğirdir Gölü’nün kuzey kesimi Hoyran Gölü olarak adlandırılır. 
2 Niketas Khoniates, Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), (Çeviren: Fikret Işıl-
tan), AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayını, XIX. Dizi-Sa. 15, Ankara, 1995, s. 123. 
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Bu ifadeden anlaşıldığı üzere, İmparator, Gümüşsu’ya ve buradan da 
Myriokephalon’a gelmiştir. Myriokephalon ise eski ve terk edilmiş bir ka-
ledir. Kale, orada olup bitenlerden bu adını almıştır. Dolayısıyla Myrio-
kephalon adı, kaleye savaştan sonra Bizanslılar tarafından verilmiş ve 
savaşın vahametini anlatmaktadır. Yine Homa ve Myriokephalon yer adı-
nın birbirinin ardı sıra zikredilmesi; bu ikisinin arasında başka bir yer 
adının geçmemesi de oldukça dikkati çekmektedir. Buna göre Myriokep-
halon Kalesi, Gümüşsu (Homa) civarında bir yerde olmalıdır. 

İmparator Manuel Komnenos, İngiltere Kralı II. Henry Plantagenet’e 
gönderdiği mektubunda; “Türklerin Cybrilcymani dedikleri civardaki bir 
bölgenin dar geçitlerinin yakınına çekildiğimiz zaman” … “ordumuza ansı-
zın hücum ettiler”3 demektedir. Dikkat edilirse, Cybrilcymani, Türklerin 
bu yöreye verdikleri bir isimdir. Büyük bir ihtimalle bugün Çivril adını 
Cybril-cymani’den aldığı anlaşılır. Esasen doğal olarak yetişmiş çim ve 
çimenlerden dolayı buraya Türkler tarafından verilen Türkçe “Çivril Çi-
meni” (bugün de Yeşil Çivril denir) adını, Manuel, Cybrilcymani şeklinde 
telaffuz etmiştir. 

Ioannes Kinnamos ise, İmparator’un savaşa hazırlık aşamasında, 
“Kendisi birkaç adamla ovalardan geçip Acıgöl civarında Lampe’ye doğru 
ilerledi ve Menderes Nehri’nin doğduğu yere yakın bir yerde bulunan za-
manla çökmüş bir kaleyi (Sublaion) tekrar inşa etti.”4 Ioannes Kinnamos 
eserin devamında 1176 yılında “İmparator Laodikeia ve Menderes Nehri 
çevresindeki bölgelere yolculuk yaptı. Niyeti bütün ordusunu Konya kuşat-
ması için kullanmaktı”5 şeklinde bahseder. Ioannes Kinnamos’un kaydet-
tiği metin birkaç satır sonra sona ermektedir. Bu ifadelerden Bizans or-
dusunun Büyük Menderes Nehri çevresindeki bölgelere, daha doğrusu 
Büyük Menderes Nehri’nin doğduğu yere yakın geldiği anlaşılır. Aynı şe-
kilde birçok yayında da Büyük Menderes kaynakları ifadesi geçmektedir. 

Büyük Menderes kaynakları ifadesi, esasında nehrin yukarı çığırın-
dan gelen çayların birleştiği, böylece büyük bir akarsuyu teşkil ettiği ke-
simi kapsamaktadır. Bu bağlamda Kûfi Çayı, Dinar Suyu, Işıklı ve Gök-
göl kaynaklarından gelen sular Çivril’in güneydoğusundaki Işıklı Gö-
lü’nde birleşmektedir. Büyük Menderes Nehri, bir anlamda Işıklı Gö-
lü’nden Ege Denizi’ne boşaldığı yere kadar olan ana mecrayı ifade etmek-
tedir. Menderes kaynakları yöresi dar anlamda, Işıklı ve Gökgöl kaynak-
ları ve bunların oluşturduğu oldukça geniş göl ve bataklık alanları kap-
samaktadır. Eğer kavramın sınırı biraz daha geniş tutulursa, Dinar yakı-
nındaki Suçıkan ve Düdensuyu kaynakları da dâhil edilebilir. 
                                                           
3 Alexander Alexandrovich Vasiliev, “Manuel Comnenus and Henry Plantagenet”, Byzanti-
nische Zeitschrift, 29, Leipzig-Berlin, 1929-1930, s. 238. 
4 Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176), (Yayına Hazırlayan: Işın Demirkent) AKDTYK 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, XIX. Dizi-Sayı 18, Ankara, 2001, s. 213. 
5 Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176), s. 214. 
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Kısaca Büyük Menderes kaynakları teriminden Çivril Ovası’nda bulu-
nan Işıklı Gölü ve civarı anlaşılmaktadır. 

Niketas Khoniates, “İmparator, önünden geçerken, Sultan’ın arzusuna 
uyarak Sublaion (Homa) Kalesi’ni bizzat tahrip etti”6 demektedir. Dolayı-
sıyla İmparator savaştan sonra dönüşte de Gümüşsu’ya uğramış ve an-
laşmada yer aldığı üzere önünden geçerken kaleyi bizzat yıktırmıştır. 
Bundan başka, 

“Bizanslılar Honaz’a vardıklarında, artık ön ve arkalarında bir daha 

düşman görmeyeceklerinden dolayı sevinçle dizleri üstüne çöktüler. 

İmparator, her yaralı ve hastanın uygun bir tedavi ücreti olan bir gü-

müş ‘stater’ almasını sağladı. Kendisi Philadelphia (Alaşehir)’ya gi-

derek gücünü toplayabilmesi için birkaç gün kaldı; çünkü bu savaşta 

başına gelenler onu çok hırpalamıştı”7 

şeklinde savaştan sonra dönüş güzergâhı ile ilgili bilgiler vermiştir. 
Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, birinci elden kaleme alınan Bizans 

kaynaklarına göre, savaş yerinin Gümüşsu (Homa) yakınlarında bir yer 
olduğu; Bizans ordusunun “gidiş ve dönüş güzergâhının” bu noktaya ka-
dar örtüştüğü dikkati çekmektedir. Keza Sublaion Kalesi, Cybrilcymani, 
Büyük Menderes kaynakları ve daha sonra Myriokephalon adı verilen ve 
savaşın yapıldığı geçide girmeden önce Bizans ordusunun son konağı 
olan yıkık bir kale, savaş yerinin ve konumun belirlenmesinde başlıca 
anahtar kavramlardır. 

Öte yandan tarihi kaynaklarda Gümüşsu’ya yaklaşık 100 km uzak-
lıkta, başka bir deyişle Bizans ordusunun hareketine göre en az bir haf-
talık yol mesafesindeki Eğirdir Gölü’nün kuzey kesimleri ve bu arada bu-
lunan dağ, ova, akarsu, göl, bataklık ve yerleşme gibi hiçbir yer adının 
incelenen kaynaklarda geçmemesinin de önemle belirtilmesi gerekmekte-
dir. 

2. Geçidin Uzunluğu ve Genişliği: Manuel Komnenos mektubunda, 

“Yolun darlığı ve geçiş zorluğu yüzünden 10 mil uzunluğunda tek sı-

ra halinde yürümeye başladık. Önden gidenlerle arkadan gelenler 

arasındaki bağlantı koptu. Ordumuz parçalara ayrılmak zorunda 

kaldı. Her parça kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Yo-

lun dar olması sebebiyle, Türkler daha önce yapılmış savaşlardan, 

önden hücum etmenin doğru olmadığını biliyorlardı ve arkadan hü-

cum ettiler. Bu dar yolda barbarlar dört bir taraftan kargı ve oklarını 

yağmur gibi yağdırdılar”8 

demektedir. 
                                                           
6 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 133. 
7 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 132. 
8 Alexander Alexandrovich Vasiliev, a.g.e., s. 238. 
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Niketas Khoniates ise, boğazın uzunluğu konusunda herhangi bir de-
ğer vermez. Bununla birlikte “Tzibritze Geçidi yüksek yamaçlarla çevrele-
nen uzun bir vadidir”. Başka bir ifadesinde ise “önce, ağırlıklarından kur-
tulmuş, hafif birliğiyle Türkleri bu upuzun geçitten sürerek ordusuna böy-
lece geçidi kolayca geçmek imkânını sağlamayı düşünmemiş…ovada yü-
rüdüğü gibi aynı düzende geçidi geçmek istemişti”9 şeklinde geçidin 
uzunluğunu yansıtan veya vurgu yapan bazı bilgiler vermiştir. 

Ayiter’e göre, 

“dar geçidin 7-8 km uzunluğunda olması gerekmektedir. Çünkü Bi-

zans ordusunun yürüyüş kolunun 10 mil olduğu söyleniyor. Savaş 

anında bütün Bizans ordusunun geçit içinde olduğu da tartışmasız-

dır. Geniş bir yolda 10 mil yürüyüş kolu bulunan ordunun dar geçit 

içinde daha da uzayacağı kabul edilebilir. Her halde dar bir geçit 

içinde ordunun uzunluğu azalmayacağına göre geçidin 10 mil=7-8 

km olması gerekmektedir.”10 

Çay ise, Bizans ordusunun sıkışık nizamda 15 km kadar uzunlukta 
bir konvoy halinde olduğunu belirtmektedir.11 

Geçidin genişliği ise farklılık arz etmektedir. Manuel Komnenos’un 
“Yolun darlığı ve geçiş zorluğu yüzünden 10 mil uzunluğunda tek sıra ha-
linde yürümeye başladık” ifadesinden geçidin bir süre sonra iyice daral-
dığı; bir öküz arabasının geçebileceği genişlikte, her iki yandan ok ve 
mızrak atış mesafesinde olduğu öğrenilmektedir. 

Yukarıda verilen bilgilerden geçidin uzunluğu konusunda kesin bir fi-
kir edinilmektedir. Söz konusu geçidin, “upuzun” veya “uzun bir vadi” 
olarak tanımlandığı ve bütün Bizans ordusunu (yaklaşık 70.000 asker, 
3000-5000 öküz arabası vd) içine aldığına ve özellikle de İmparator’un 
verdiği değere göre; uzunluğun en azından 15 km.den daha fazla olması 
gerektiği sonucuna varılır. Hatta İmparator’un ifade ettiği 10 mil (1 Bi-
zans mili 1480 m) dikkate alınırsa; boğazın uzunluğunun 15 km.den faz-
la olduğu da kesinlik kazanır. 

Geçidin genişliği/darlığı konusunda ise kesin bir bilgiye rastlanmıyor. 
Fakat İmparator, yolun darlığı yüzünden tek sıra halinde yürümeye baş-
ladıklarını belirtmektedir. Buna göre geçidin genişliği en dar kısımların-
da 20-30 m.ye kadar azaldığı söylenebilir. Aynı şekilde savaştan sonra 
dönüşte, Niketas Khoniates, “yolun dar kısmı geçildikten sonra Türkler 
Bizanslılara arkadan tekrar saldırdılar” demektedir. Bizans ordusu hem 
ileri yürüyüşte ve hem geri dönerken geçidin dar kısmından geçmiştir. 
                                                           
9 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 124. 
10 Kudret Ayiter, “Myriokephalon Savaşı Nerede Olmuştur”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Cilt: 2 
(Ayrıbasım), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1981, s. 691. 
11 Mehmet Abdulhalûk Çay, Anadolu’nun Türkleşmesinde Dönüm Noktası, Sultan II. Kılıç 
Arslan ve Karamıkbeli (Myriokefalon) Zaferi, Orkun Yayınları, İstanbul, 1984, s. 109. 
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Öte yandan Tzibritze adı verilen geçit dar kısmın öncesinde ve sonrasın-
da nispeten genişlemektedir. 

3. Geçidin Doğrultusu: Niketas Khoniates’in eserinde, “Tzibritze Ge-
çidi yüksek yamaçlarla çevrelenen uzun bir vadidir. Kuzeye doğru gittikçe 
dikliği azalır ve yayvan tepeler arasında geniş vadiler halini alır. Güneye 
doğru ise vadi gittikçe dikleşir ve sarplaşır”12 bilgileri yer alır. Burada 
açık bir şekilde yön belirtildiğine göre; geçit kabaca kuzey-güney sektö-
ründe uzanmaktadır. 

4. Geçidin Jeomorfolojik Özellikleri: Niketas Khoniates, savaş yeri-
nin jeomorfolojik özelliklerini tasvir eden önemli ve ayrıntılı bilgiler ver-
miştir. Nitekim eserinde, 

“Sultan bir anlaşmaya varılamayacağını anlayarak, Bizans ordusu-

nun Myriokephalon’dan hareket ettikten sonra geçmesi gereken ve 

Tzibritze Geçidi adını taşıyan yolun darlaştığı yeri işgal etti. Geçmek 

isteyecek olurlarsa Bizanslılara derhal karşı koymak üzere birlikleri-

ni bu dar geçide doldurdu. Tzibritze Geçidi yüksek yamaçlarla çevre-

lenen uzun bir vadidir. Kuzeye doğru gittikçe dikliği azalır ve yayvan 

tepeler arasında geniş vadiler halini alır. Güneye doğru ise vadi git-

tikçe dikleşir ve sarplaşır. Önünde böylesine güç geçilir bir yol bulun-

masına rağmen İmparator, ordusu için hiçbir ön tedbire başvurma-

mıştır. Türkleri bu upuzun geçitten sürerek ordusuna böylece geçidi 

kolayca geçmek imkânını sağlamayı düşünmemiş, aksine, barbarla-

rın tepeleri ellerinde tuttukları, bütün kuburlukları boşaltmaya ve bü-

tün oklarını fırlatmaya hazır bulundukları kendisine bildirildiği hal-

de, ovada yürüdüğü gibi aynı düzende geçidi geçmek istemişti.”13 

Niketas Khoniates devamında, 

“Ordu yolun güçlük arz eden kısmına gelince, Angelos’un oğullarıyla 

aynı zamanda Makrodukas ve Lapardas da birlikleriyle hiçbir ayrı 

saldırıya uğramadan geçip ilerlediler. Bunların yaya kuvvetleri dağ-

ların engebeli uzantısında bulunan Türklere saldırıp onları ürkütmüş 

ve geçidin sarp duvarlarına doğru sürmüşlerdi. Ancak Bizanslılar ön-

cü kuvvetlerle aralarındaki bağlantıyı ihmal ettiler ve Türkler de git-

tikçe artan sayıda ve bütün güçleriyle sarp ve yüksek tepelerden, 

aşağıda yürüyüş halinde bulunun Bizanslıların üzerine atılarak tek 

tek birliklerin bağlantısını kestiler ve gittikçe artan bir cesaretle taar-

ruzlarını sürdürdüler. Türkler büyük gruplar halinde Bizanslıların ge-

çebileceği bütün yol ve patikaları tutarak geçidi tıkadılar. Dar geçit 

içinde sıkışan Bizanslılar birbirlerinin hareketini engelliyor ve düş-

mana zarar veremiyorlardı. İş yalnızca bununla da kalmadı. Bizans-
                                                           
12 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 124. 
13 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 124. 
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lılar arkadan gelenlerin yolunu da tıkıyor ve bu yüzden bir takviye 

de alamıyorlardı. Kendileri de geriye veya yan taraflara kaçamıyor-

lardı. Çünkü yolu tıkayan arabalar öndeki birliklerin ne geri çekilme-

sine, ne de uygun mevzi almasına müsaade ediyordu. Bu arabalar 

Bizans İmparatoru ile ordusunun önünde, yolu kapayan bir duvar 

teşkil ediyordu. Böylece Türklerin oklarıyla öküz ve sürücüsü, at ve 

binicisi ölüp gitti; çatlak ve yarıklar cesetle doldu, ağaçlar arasını 

maktul düşenler doldurdu, Bizanslılar Türkler şimdi arkalarında da 

bulunduğu cihetle, ne öne, ne de arkaya gidebiliyorlardı ve geçit için-

de koyunlar gibi boğazlandılar.”14 

Ayrıca, 

“Türkler yukarıdan aşağıya doğru savaştıkları cihetle gittikçe güçle-

niyorlardı. Yakından atılan oklar gövdelerini delik deşik ediyordu. 

Birkaçı Türkleri yararak canlarını geçitten kurtarmışlardı ama bunlar 

da arkadaki yarıklarda ölümü buldular. Çünkü geçidin burasında 

birbiri yanında yedi adet yarık (hendek ?) vardır ve burada geçit bi-

raz genişler ve hemen yine daralır. Yarıklar Türkler tarafından işgal 

edilmiş, dikkatlice korunmaktaydı. Aslında bu civarda Türklerle dolu 

olmayan hiçbir yer yoktu. Hendekler, içlerine dolan cesetlerle düzel-

miş vadiler tepelere dönmüştü. Çalılıklar cesetlerle örtülmüştü”15 

şeklinde savaşı ve yerinin özelliklerini etraflıca anlatmaktadır. 
Niketas Khoniates, savaş sırasında bir askerin sözlerini de aktarmak-

tadır. 

“Asker, sözlerinin olanca ağırlığını İmparator’a çevirerek şöyle devam 

etti: Sen değil misin bizi bu Tanrı’nın terk ettiği dar geçide zorla tıkış-

tıran? Dağların çöktüğü, kayaların üzerimize düşerek bizi ezeceği bu 

örs içinde, bu ölüm mengenesine sıkıştıran sen değil misin? Bu fela-

ket vadisinden bu cehennemin ağzından bize ne? Bu yamrı yumru, 

sert yokuşta yürümeye çabalamaktan kazancımız ne?”16 

diye sormaktadır. 
Niketas Khoniates’ten öğrendiğimize göre; yolun darlaştığı yere Tzib-

ritze Geçidi denilir. Bu Bizanslıların geçide verdiği ve günümüze ulaşma-
yan bir isimdir. Yol, Myriokephalon Kalesi ile Tzibritze Geçidi arasında 
daha geniş olup ulaşıma elverişli özellikler taşımaktadır. Keza Tzibritze 
Geçidi’nden sonra da yol genişlemektedir. Demek ki geçit, yolun güçlük 
arz eden kısmını teşkil etmektedir. Geçit içinde yüklü öküz arabalarının 
geçebileceği ana yolun yanı sıra, yamaç kısımlarda patikalar da yer al-
maktadır. 
                                                           
14 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 125. 
15 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 126, 127, 131. 
16 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 130. 
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İki tarihi kaynakta, geçidin içinde farklı konumlarda bulunan tepeler-
den bahsedilir. Manuel Komnenos mektubunda anlattığına göre; 

“Biz bu şartlar altındayken ve çatışmanın bütün yükünü taşırken, 

artçılarımız olan Grek, Latin ve diğer milletlerin askerleri düşman ok-

larına karşı koyamadılar. Şiddetli saldırı ve püskürtme hareketi sıra-

sında askerler yakında bulunan bir tepeye kale niyetine erişmek için 

ellerinden geleni yaptılar. İlerleyenler ötekilerinin üstlerine ister iste-

mez yüklendiler. Kalkan geniş toz bulutundan askerler bastıkları 

yerde ne olduğunu göremez hale geldiler. İnsanlar ve atlar birbirlerini 

çiğneyerek engel tanımaksızın ileriye atıldıklarında yakındaki bir 

uçurumdan derin vadiye döküldüler. Böylece sadece erlerin değil, en 

meşhur şövalye ve en yakın akrabalarımızdan bazılarının da ölümü-

ne yol açtı.”17 

Bu tepe vadinin kenarında, kale görünümlü nispeten yüksekçe bir 
yerdir. 

Diğer bir tepeden ise Niketas Khoniates bahseder: “Ordunun tehlikeli 
geçidi arkasında bırakmış olan öncü birliği, bir anlamda emniyet arz eden 
bir tepeyi işgal ederek orada etrafı hendekle çevrili bir ordugâh kurdu.”18 
Öncü birlikler, geçidin çıkışında (kuzey kesimde), stratejik bir öneme sa-
hip olan nispeten yüksek ve geniş bir tepeyi ordugâh yapmıştır. Daha 
sonra İmparator Manuel Komnenos da bu öncü birliklerinin bulunduğu 
yere gelmiştir. Tepenin etrafında savunmayı güçlendirmek amacıyla hen-
dekler kazılmıştır. Dirimtekin, Bizans ordusunda her menzilde, her ak-
şam hendek kazılarak ordugâhın muhafaza edildiğinden bahsetmekte-
dir.19 Yani hendek kazılması, o dönemde olağan savunma önlemleri ara-
sında yer almaktadır. 

Ayrıca Niketas Khoniates, “Tzibritze Geçidi’nde kuzeye doğru gidildik-
çe yüksek yamaçlarda dikliğin azalarak yayvan tepeler arasında geniş 
vadiler halini aldığından”20 söz etmektedir. Dolayısıyla savaşın yapıldığı 
geçidin kuzey kesiminde geniş vadiler ve yayvan tepeler gözlemlenmeli-
dir. 

Niketas Khoniates ve İmparator Manuel Komnenos’in sözünü ettiği 
geçidin başlıca jeomorfolojik özellikleri şöyledir: 

- Tzibritze Geçidi yüksek yamaçlarla çevrelenen uzun ve derin bir va-
didir. Bu vadi terimi Manuel Komnenos’un mektubunda bir, Niketas 
Khoniates eserinde birçok defa tekrar edilir. Bu geçit terimiyle, bir akar-
su tarafından kazılmış bir boğaz; bir yarma vadi anlaşılır. Vadinin taba-
                                                           
17 Alexander Alexandrovich Vasiliev, a.g.e., s. 238, 239. 
18 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 126. 
19 Feridun Dirimtekin, Konya ve Düzbel (1146 ve 1176), Ahmet Sait Matbaası, İstanbul, 
1944, s. 111. 
20 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 124. 
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nı, ağır yüklü öküz arabalarının geçebileceği genişlikte, düzgünlükte ve 
eğimde olup; burası eskiden beri yol olarak kullanılır. 

- Geçit, yüksek ve geniş yamaçlarla çevrelenmiştir. Geçit ana hatlarıy-
la kuzey-güney doğrultusunda uzandığına göre, bu yamaçlar, doğu ve 
batı tarafa bakmaktadır. Yamaçlar yer yer sarp duvarlar halinde yükse-
lir. Eğim değerleri de oldukça yüksektir. Bu yamaçların bazı kesimlerin-
de yüksek tepeler vardır. 

- Tzibritze Geçidi’nden kuzeye doğru gittikçe yamaçların dikliği azalır 
ve topografya yayvan tepeler arasında geniş vadiler halini alır. Diğer yan-
dan güneye doğru ise vadi gittikçe dikleşip sarplaşır. Bu itibarla geçidin 
kuzey kesiminde, akarsu yatağı ve çevresinde nispeten genişçe bir alüv-
yal sahanın bulunduğu anlaşılır. İmparator’un mektubunda geçen “Al-
lah’ın yardımıyla açık araziye çıkıncaya kadar”21 ifadesi de, geçitten çık-
tıktan sonra açık bir arazinin olduğunu doğrulamaktadır. 

- Geçidin kenarında yedi adet yarık/hendek (?) vardır. Burada geçit 
biraz genişleyip hemen yine daralmaktadır. Genellikle yarıklar doğal ola-
rak oluşan, hendekler ise insanlar tarafından açılan çukurlardır. Burada 
yarıklar, dar ve derin geçidin kenarlarında bulunduğuna göre, geçidin 
yüksek ve geniş yamaçlarında gelişen ve vadi tabanında ana akarsuya 
boşalan yüksek enerjili derelerin kavuşum noktasında açtıkları dar ve 
derin vadiler ile sel yarıntıları olmalıdır. Çünkü Niketas Khoniates’in His-
toria adlı eserinin tercüme metninde verilen “yedi adet yarık/hendek” 
ifadesi orijinal metninde “VII adet vadi”22 şeklinde geçmektedir. Dolayı-
sıyla arazide yarık veya hendek değil; ana vadiye açılan dar ve derin tali 
vadiler gözlenmelidir. 

- “Geçit dağların çöktüğü bir yerdedir” denilmektedir. Bu ifadeden ge-
çidin doğu ve batı tarafında dağlık alanların bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Buradan hareketle savaşın yüksek bir dağlık kuşak üzerinde bulunan 
bir geçitte yapıldığı anlaşılmamalıdır. Nitekim bazı yayınlarda savaşın bir 
dağ geçidinde yapıldığı ileri sürülmektedir. Oysa incelenen kaynaklarda 
bunu doğrulayan herhangi bir ifadeye rastlanılmamıştır. 

- Tzibritze Geçidi’nin içinde ve kuzey kesiminde çok sayıda tepeler yer 
almaktadır. Tepelerden biri geçidin dar olduğu bir yerde, vadinin kena-
rında bulunur. Diğerleri ise geçidin kuzey kesiminde, topografik bakım-
dan yayvan görünümdedir. Bu tepelerin arasında nispeten geniş tabanlı 
vadiler vardır. 

5. Hidrografik Özellikler: Savaşın yapıldığı geçit içinde bir akarsu 
yer almaktadır. Niketas Khoniates’in, “İmparator ancak güçlükle, kısmen 
cesetleri çiğneyerek, atı üstünde bu yol vermez arazide ilerleyip buradan 
                                                           
21 Alexander Alexandrovich Vasiliev, a.g.e., s. 239. 
22 Nicetae Choniatae, Historia, Ex Recensione Immanuelis Bekkeri, Bonnae Impensis Ed. 
Weberi, 1835, s. 238. 
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akmakta olan suları coşkun çayı geçti. Bu arada Bizanslılardan bir grup 
İmparatoru görüp koşarak onun yanına geldi ve ona katıldı.” Eserin baş-
ka bir yerinde “İmparator onların yanına gelmezden önce, biraz evvel sö-
zünü ettiğim ırmak yanındayken susuzluk hissetmiş ve refakatçilerinden 
birisine, bir kova bularak kendisine su getirmesini rica etmişti”23 ifadele-
rinden geçit içinde kurak dönemde akış gösteren, nispeten büyük bir 
akarsuyun mevcut olduğu öğrenilmektedir. 

Ülkemizin hidrografik şartlarında savaşın yapıldığı Eylül ayı, yeraltı 
ve yerüstü sularında azalmanın azami seviyesine ulaştığı bir döneme te-
kabül etmektedir. Bu bakımdan Bizans kaynaklarında akış halinde olan 
bir çayın varlığından söz edilmesi dikkati çekmektedir. Savaş yeri olduğu 
ileri sürülen bütün yerlerde farklı büyüklüklerde akarsular yer almakta-
dır. Fakat Kûfi Çayı dışındaki diğer akarsular, genellikle kısa boylu (10-
15 km) ve sel karakterli akış rejimine sahip derelerden oluşmaktadır. 

Öte yandan Sandıklı Ovası’ndan Çivril Ovası’na doğru Kûfi Boğa-
zı’ndan geçen bir büyük akarsu varken, Düzbel, Karamık, Aşağı ve Yu-
karıkaşıkara bellerinde, su bölümü hattının her iki tarafına doğru akış 
gösteren iki ayrı akarsu (dere) bulunur. Başka bir ifade ile Kûfi Boğazı ile 
yukarıda adı geçen sahaların drenaj şebekelerinin kuruluşu farklı özel-
likler taşımaktadır. 

Ayrıca söz konusu akarsu, içinden yüklü öküz arabalarının geçebile-
ceği genişlikte ve 15 km.den fazla uzunlukta boğaz karakterinde bir va-
diyi şekillendirebilecek büyüklükte olmalıdır. Bu ana akarsuya, doğu ve 
batı tarafta bulunan geniş ve yüksek yamaçlar üzerinde gelişen kısa 
boylu dereler bağlanmalıdır. Dolayısıyla geçidin hidrografik şebekesinde 
ana akarsuyun yanında küçük kollar da yer almalıdır. Geçitte su kay-
naklarının varlığı konusunda ise herhangi bir bilgiye rastlanılmamakta-
dır. 

6. Bitki Örtüsü: İki tarihi kaynakta savaş yerinin bitki örtüsü konu-
sunda çok az bilgi mevcuttur. Niketas Khoniates’in, “Böylece Türklerin 
oklarıyla öküz ve sürücüsü, at ve binicisi ölüp gitti; çatlak ve yarıklar ce-
setle doldu, ağaçlar arasını maktul düşenler doldurdu, kan selleri peyda 
oldu ve insan ve hayvan kanı bir arada aktı”24, “hendekler içlerine dolan 
cesetlerle düzelmiş, vadiler tepelere dönmüştü, çalılıklar cesetlerle örtül-
müştü”25, “İmparator Manuel bir ahlât ağacının gölgesine sığınmış, yor-
gunluğunu atarak taze kuvvet kazanmak istiyordu”26 şeklindeki kitabın 
farklı yerlerinde geçen ifadelerinden geçidin ve yamaçların çalı ve ağaç 
formunda bir bitki örtüsüyle kısmen veya tamamen kaplı olduğu öğreni-
                                                           
23 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 128. 
24 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 125. 
25 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 131. 
26 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 127. 
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lir. Keza Selçuklu ordusunun geçidin yüksek kesimlerinde gizlenerek ko-
nuşlandığı göz önüne alındığında; yamaçların çalı ve ağaç formunda ve 
belirli bir yoğunlukta bitki örtüsüyle kaplı olduğu sonucuna ulaşılmak-
tadır. Kaynakta geçen ahlât (yabani armut) ise Anadolu’nun hemen her 
yöresinde orman açıklıklarında ve güneşli alanlarda doğal olarak yetişen 
bir ağaç türüdür. 

7. Toz Bulutu/Fırtınası: Savaşın şiddetlendiği bir esnada bir toz bu-
lutu veya fırtınası meydana gelmiştir. Nitekim Niketas Khoniates, 

“Bu sırada şiddetli bir fırtına da koparak etraftaki kum, toz ve topra-

ğı savaşan orduların üzerine fırlattı. Sanki bir gece savaşı yapılıyor-

du. İnsanlar karanlıkta yürümeye çalışıp birbirinin üzerine gidiyor ve 

dost-düşman ayırmadan öldürüyordu. Kendi arkadaşını ayırmak im-

kânı yoktu. Türkler ve Bizanslılar kendi arkadaşlarına da kılıç sallı-

yor, karşısına çıkanı öldürüyorlardı. Öyle ki, oradaki yarıklar bir kitle 

mezarı haline geldi. Burada Bizanslılar, Türkler, atlar, öküzler ve yük 

hayvanları yan yana yatmaktaydı. Ancak Bizanslılardan, özellikle 

İmparator ailesi mensupları ile soylulardan ölenler diğerlerinden çok 

fazlaydı. Kum fırtınası dinip de göz gözü göstermez karanlık ortadan 

kalkınca, askerlerin gözleri önüne korkunç bir manzara serildi: hepsi-

de bellerine, omuzlarına kadar maktullerin cesetleriyle çevrilmişti”27 

ifadeleriyle toz bulutu/fırtınasının şiddeti ve savaşa etkileriyle ilgili de-
taylı bilgiler vermiştir. 

Aynı konu Manuel Komnenos’un mektubunda, 

“Şiddetli saldırı ve püskürtme hareketi sırasında askerler yakında 

bulunan bir tepeye kale niyetine erişmek için ellerinden geleni yaptı-

lar. İlerleyenler ötekilerinin üstlerine ister istemez yüklendiler. Kal-

kan geniş toz bulutundan askerler bastıkları yerde ne olduğunu göre-

mez hale geldiler. İnsanlar ve atlar birbirlerini çiğneyerek engel tanı-

maksızın ileriye atıldıklarında yakındaki bir uçurumdan derin vadiye 

döküldüler. Böylece sadece erlerin değil, en meşhur şövalye ve en 

yakın akrabalarımızdan bazılarının da ölümüne yol açtı”28 

şeklinde yer almaktadır. 
Niketas Khoniates’e göre, oldukça yoğun olan toz/kum fırtınası, he-

men bütün savaş alanını etkilemiştir. Onun ifadesinden toz oluşumu-
nun şiddetli rüzgârdan kaynaklandığı sonucuna varılır. Fakat İmpara-
tor’un ifadesinde geçen “kalkan geniş toz bulutundan” ise, savaş esnasın-
daki hareketlilikten dolayı savaş sahasının bir kısmında toz oluştuğu 
anlaşılır. Dirimtekin’e göre de, “muharebeden mütevellit bir toz dalgası et-
                                                           
27 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 127. 
28 Alexander Alexandrovich Vasiliev, a.g.e., s. 239. 
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rafı istila etmiş idi. Göz gözü ve kimse gittiği yeri görmüyordu.”29 Dirimte-
kin de toz bulutu/fırtınasının meydana gelişini savaşa bağlamıştır. 

Toz bulutu/fırtınasının meydana gelmesi için, havada bir süre asılı 
kalabilecek kil ve silt gibi küçük unsurlarında arazi yüzeyinde bulunma-
sı gerekir. Toz bulutu/fırtınasının yoğunluğundan anlaşıldığına göre, bu 
bol miktardaki malzeme, Türkiye şartlarında nispeten geniş bir akarsu 
vadisinde, alüvyal bir düzlükte veya eski bir göl tabanı gibi birikim saha-
larında bulunabilir. Bel, yüksek geçit ve eğimli yamaçlar, genellikle eroz-
yona maruz kaldıklarından; zeminde yerli kaya veya kısmen iri unsurlar 
yer almaktadır. 

Bir başka nokta da, toz bulutu/fırtınası savaşın yapıldığı yerde bir 
süredir yağışın düşmediğini, arazi yüzeyinin kuru olduğunu göstermek-
tedir. Ülkemiz ve bölge şartlarında, savaşın yapıldığı Eylül ayı, yaz mev-
simini takiben oldukça düşük yağış değerlerine sahiptir. Hatta bazı yıllar 
Eylül ayında hiç yağışın düşmediği de olmaktadır. 

Savaşın Yapıldığı İleri Sürülen Yerler ve Coğrafi Özellikleri 

Bugüne kadar yerli ve yabancı yazarlar tarafından Myriokephalon Sa-
vaşı ve yeriyle ilgili çok sayıda yayın yapılmıştır. Bu yayınlarda savaşın 
yeri konusunda ileri sürülen farklı görüşler, çok kısa bir şekilde özetle-
nerek, aşağıda ayrı başlıklar altında verilmiştir. Keza savaşın yapıldığı 
ileri sürülen yerlerin coğrafi özellikleri de, bir makale kapsamını göz 
önünde tutarak, nispeten geniş bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
bağlamda özellikle savaş yerinin konumu, geçidin uzunluğu, genişliği, 
doğrultusu, jeomorfolojik ve hidrografik unsurlarına temas edilmiştir. 

Karamık Beli 

Tomaschek, Myriokephalon Savaşı’nın, Eğirdir (Hoyran) Gölü’nün 25 
km kadar kuzeydoğusunda Sultandağları ile bu dağların güneybatıya 
doğru devamı niteliğinde olan Kızıldağ arasındaki Karamık Beli’nde30 ya-
pılmış olması gerektiğini ileri sürmüştür.31 Aynı şekilde, Eickhoff, sun-
duğu bir bildiride özetle, Bizans ordusunun 1176’da Karamık Beli’nde 
bozguna uğradığını ve savaşın Kırkbaş-Terziler köyleri arasından geçip 
Sağır Köyü üzerinden kuzeye, Akharım’a giden vadide yapıldığını kaydet-
miş ve Karamık Beli’nin güneyinde bulunan Kırkbaş Köyü’nün adını 
Myriokephalon Kalesi ile ilişkilendirmiştir.32 
                                                           
29 Feridun Dirimtekin, a.g.e., s. 117. 
30 Coğrafyada bel, belen, boyun, gedik, aşıt ve aşut gibi kavramlar; sıradağlar üzerinde, ge-
lip geçmeyi kolaylaştıran alçak yerleri ifade etmektedir. 
31 Wilhelm Tomaschek, Zur Historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Sitzungs-
berichte Philosophisch-Historische Classe, Band CXXIV, Wien, 1891, s. 101. 
32 Ekkehard Eickhoff, “Der Ort Der Schlacht von Myriokephalon”, VIII. Türk Tarih Kongresi, 
Cilt 2 (Ayrıbasım), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1981, s. 679-687. 
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Çay, Bizans ordusunun Gümüşsu’dan ayrıldıktan sonra Gümüşsü-
Düzbel-Kartı-Haydarlı-Karadilli-Uzunpınar güzergâhını takip ederek Ka-
ramık’a ulaştığını ileri sürer.33 Çay’a göre, Kırtaş-Gökoluk-Süpürgelik 
vadisinden sonra 3-4 km daha batıda Karamık Beli geçidi yer almaktadır 
ki, burasının verilen bütün tarihi bilgilerin ışığında savaş yeri olması 
icap etmektedir. Karamık Beli kuzeybatı-kuzeydoğu istikametinde Sul-
tan Dağları’nı boydan boya yarmaktadır. 1100 m yükseklikte olan ve 
300-400 m genişliğinde 5 km kadar devam eden vadinin girişine mahalli 
olarak “Kanlıdere” adı verilir. Kanlıdere 7 küçük vadiyle birleşir. Bu va-
diler, 4-5 km kadar uzunlukta genişçe bir bölgeyi ihtiva etmektedir.34 
Savaşın Karamık Beli’nde ve müteakip kuşatmanın Sağır-Kırkbaş-Mısır-
lı-Körküler bölgesinde yapıldığı kanaatine varan Çay, Yalvaç Ovası’na 
inen geçitler arasında en uygununun Karamık Beli olduğunu söyler.35 
Daha önce yaptığı bir yayında da Çay, aynı görüşlerini ifade etmiştir.36 

Coğrafi Özellikleri: Karamık Beli, güneybatı-kuzeydoğu istikametinde 
uzanan Karakuş dağlık kütlesinin Sultan Dağları’na yaklaştığı bir kesimde 
yer almaktadır. En yüksek noktası 2130 m ile Şablalı Tepesi’nde ulaşılan 
Karakuş Dağları, kuzeybatıda Çöl Ovası, Çamur Ovası ve Karamık Bataklığı 
ile güneydoğuda Uluborlu, Eğirdir Gölü ve Kumdanlı çukur sahalarının ara-
sında nispi değeri 1000 m’yi geçen yüksek bir rölyef teşkil etmektedir. 

Karamık Beli’nden geçen tali karayolu, Karamık Bataklığı’nın kena-
rında bulunan Karamık Köyü (1030 m)’nün 2 km kadar güneydoğusun-
da, Koçbeyli ve Akharım köylerinden gelen yolların birleştiği eski su de-
ğirmenlerinin bulunduğu mevkide (1100 m) başlamaktadır. Kısmen kü-
çük akarsu vadilerini ve kısmen dağın eğimli yamaçlarını takip eden kıv-
rımlı karayolu, Koca Tepe (1766 m)’nin güneyinde su bölümü hattında 
Karamık Beli (1650 m)’ne ulaşmaktadır. Buraya kadar yaklaşık 6.5 km 
olan karayolu, genellikle kuzeybatı-güneydoğu istikametini takip etmek-
tedir. Karayolu su bölümü hattından itibaren güneydoğuya doğru genel-
likle az eğimli yamaçlar üzerinde, 5.5 km ileride Sağırköy (1500 m)’e, 6.3 
km ilerideki Körküler Köyü (1210 m)’ne ve oradan da Kumdanlı’nın 8 km 
kadar doğusundaki Mısırlı Köyü (1050 m)’nün yanındaki düzlük alana 
ulaşır. Buna göre dağlık kütlenin her iki tarafında nispi yükselti değerle-
ri aynı olmakla birlikte, yamaç eğimleri ve topografya bakımından asi-
metrik bir görünüm vardır. 

Yukarıda kısaca coğrafi özellikleri açıklanan Karamık Beli, birçok ba-
kımdan tarihi kaynaklarda tasvir edilen savaş yerinin özellikleriyle ör-
tüşmemektedir. Bunlar kısaca şöyle belirtilebilir: 
                                                           
33 Mehmet Abdulhalûk Çay, a.g.e., s. 102. 
34 Mehmet Abdulhalûk Çay, a.g.e., s. 87, 88. 
35 Mehmet Abdulhalûk Çay, a.g.e., s. 90. 
36 Mehmet Abdulhalûk Çay, “Karamıkbeli (Myriokefalon) Savaşı: I (Savaş Öncesi)”, Türk Kül-
türü Dergisi, Sayı: 245, Ankara, 1983, s. 5-19. 
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- Karamık Beli, Çay’ın kaydettiği güzergâha göre, Bizans ordusunun 
uğradığı Gümüşsu’ya yaklaşık 100 km uzaklıktadır. Ağır hareket eden 
Bizans ordusu, bu mesafeyi en az bir haftada alabilir. Tarihi kaynaklar-
da Bizans ordusunun Büyük Menderes kaynakları bölgesinde Gümüş-
su’dan sonra Myriokephalon Kalesi’ne geldiği ve savaşın bu civarda ol-
duğu, aynı şekilde savaştan sonra dönüşte de Gümüşsu’ya tekrar geldiği 
ve kalenin anlaşma gereğince İmparator tarafından bizzat yıktırıldığı ifa-
de edilir. Özellikle Niketas Khoniates Bizans ordusunun uğradığı yerleri 
açık bir şekilde kaydeder. Oysa Bizans ordusunun Gümüşsu’dan Kara-
mık Beli’ne giderken takip ettiği yol ve savaştan sonra da dönüş yoluyla 
ilgili herhangi bir coğrafi isim (yerleşme, dağ, ova, göl vb.) tarihi kaynak-
larda geçmemektedir. Bu sebeple de Karamık Beli’nin konumu tarihi 
kaynaklara aykırı düşmektedir. 

- Tarihi kaynaklardan savaşın kabaca güney-kuzey istikametinde, 
upuzun (15 km.den fazla), dar ve derin bir geçitte/boğazda yapıldığı öğ-
renilmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi Karamık ise topografik sınıf-
lama bakımından bir beldir (Foto 1, 2). Dolayısıyla bu iki coğrafi yerşekli 
birbirinden çok farklı özelliklerdedir. Karamık Beli’nden kuzeybatıda Ka-
ramık’a ve güneydoğuda Sağır ve Körküler köyüne uzanan sahalar, ge-
nellikle sel karakterli dereler tarafından yarılan engebeli dağ yamaçları 
ve platolardan oluşmaktadır. Karamık Beli’nden geçen tali karayolu bazı 
yerlerde kısa mesafelerde farklı akarsuların vadilerinden ve eğimli ya-
maçlar üzerinden geçmektedir. Başka bir ifadeyle güzergâhın topografya-
sında morfolojik bir bütünlük yoktur ve karayolu tek bir akarsu vadisi-
nin tabanını ve de boğazı takip etmemektedir. Bu topografik şartlarda; 
su bölümü hattında, esas bel kısmına rastlayan yaklaşık 1.5 km.lik me-
safe dışında kalan bütün yerlerde çok geniş bir panaromik görüş alanı 
vardır. Bu durumda bir ordunun diğer bir orduyla, tarihi kaynaklarda 
belirtildiği gibi bir savaşa tutuşması söz konusu değildir. 

- İki havzanın su bölümü hattına rastlayan Karamık Beli civarından, 
kuzeyde Karamık Bataklığı (Karamık ve Ilgın dereleri)’na ve güneyde ise 
Eğirdir Gölü’ne boşalan (Köydere ve kolları; Kırkbaş ve Ayıöldüren dere-
leri) ve yalnızca yağışlı dönemlerde akış gösteren küçük dereler mevcut-
tur. Buna karşılık tarihi kaynaklarda savaşın yapıldığı Eylül ayında akış 
halinde olan bir çaydan bahsedilmektedir. 

- Savaş Bizans ordusunun Myriokephalon Kalesi’nden sonra kuzeye 
doğru ilerlediği bir istikamette bulunan dar, derin ve uzun bir boğazda 
yapılmıştır. Oysa bu görüşte, Karamık Beli’nde savaşın kuzeybatıdan gü-
neydoğuya doğru meydana geldiği anlaşılmaktadır. 

- Karamık Beli etrafında çok sayıda tepe olmakla birlikte, Niketas 
Khoniates’in ifade ettiği; “kuzeye doğru gittikçe geçidin dikliği azalır ve 
yayvan tepeler arasında geniş vadiler halini alır” şeklinde yayvan tepeler 
ve geniş vadiler ayırt edilmemiştir. 
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Foto 1. Karamık Beli’nden Kuzeye Bakış 

- Niketas Khoniates’in eserinde “Geçit dağların çöktüğü bir yerdedir” 
denilir. Karamık Beli ise yüksek Karakuş dağlık kuşağı üzerinde ulaşıma 
geçit veren bir yerdedir. Karamık Köyü’nün doğusunda başlayan tali ka-
rayolu ile kıvrımlı bir şekilde nispi değerle yaklaşık 500/600 m yükseğe 
tırmanarak Karamık Beli’ne ulaşılmakta ve buradan eğim doğrultusunda 
inişe geçilmektedir. Böylece bu yolda dik bir çıkış ve sonrada oldukça 
eğimli bir iniş söz konusudur. Tarihi kaynaklarda bu şekilde bir bilgi 
mevcut değildir. 

 

Foto 2. Karamık Beli’nin Güneyden Görünüşü 

- Geçidin kuzey kesiminde, vadinin genişlediği ve hatta alüvyal bir 
düzlüğün bulunduğu tarihi kaynaklardan öğrenilmektedir. Karamık Be-
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li’nde böyle bir topografyanın varlığı farklı tarihlerde yerinde yaptığımız 
arazi çalışmaları sırasında gözlenmemiştir.37 

Ayrıca savaşın yeri Karamık Beli kabul edildiğinde; aşağıda bir kısmı 
belirtilen konularda cevaplanması güç sorular ortaya çıkmaktadır: 

- Bizans ordusunun yıkık Myriokephalon Kalesi’nin yanından geçerek 
savaşın yapıldığı geçide geldiğine göre, bu görüş bağlamında söz konusu 
kalenin Karamık Beli’nin kuzeybatısında, Karamık Köyü civarında olma-
sı gerekir ki, bu doğru değildir. 

- Savaş sırasında Bizans ordusunun geçit içinde olduğu, Türk ordu-
sunun hem yanlardan ve hem de arkadan Bizans ordusunu muhasara 
ettiği, Niketas Khoniates’in belirttiği gibi “ne öne, ne de arkaya gidebili-
yorlardı ve geçit içinde koyunlar gibi boğazlandılar” şeklinde bir savaş söz 
konusu olmuştur. Karamık Beli’nde Türk ordusunun Bizans ordusunu 
yanlardan ve özellikle de arkadan muhasara etmesi, topografya bakımın-
dan mümkün değildir. Çünkü bu durumda Türk ordusunun Karamık 
Köyü tarafından aşağıdan yukarıya doğru Bizans ordusunu muhasara 
ettiğini kabul etmek gerekmektedir ki; bunu yapmak hem mümkün de-
ğil, hem de Türklerin yukarıdaki tepelerden ve yamaçlardan hücum etti-
ği ile ilgili tarihi kaynaklarda geçen bilgilere aykırı düşmektedir. Keza 
Türk ordusunun Yalvaç tarafından Karamık Beline geldiği düşünülürse; 
Bizans ordusunun daha yüksekte olduğu ve savaşta avantajlı konuma 
geçtiğini de dolaylı olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Kısaca, Karamık Beli’nin coğrafi özelliklerinin tarihi kaynaklarda tas-
vir edilen savaş yerinin özellikleriyle örtüşmediği ve coğrafi veriler esas 
alındığında; Myriokephalon Savaşı’nın yeri olmadığı kolaylıkla söylenebi-
lir. 

Kumdanlı Çevresi 

Tomaschek’in ikna etmesiyle daha önceki (Düzbel) görüşünü değişti-
ren Ramsay, savaşın yapıldığı Tzibritze Boğazı’nın ve Myriokephalon Ka-
lesi’nin Gümüşsu (Homa)’dan daha doğudaki bir yerde olması gerektiğini 
kabul etmiştir. Ramsay, Manuel’in mağlup olduğu bu geçidin Limnai 
(Eğirdir Gölü) ile Gondani (Kumdanlı) arasında uzandığını belirtmiştir.38 
Fakat Ramsay, daha sonra yerinde yaptığı gözlemlerde, savaşın Eğirdir 
Gölü’nün kuzeydoğu kesiminden daha da doğuda, Pisidian Antioch (Yal-
vaç civarında eski bir şehir) istikametinde olan bir geçitte yapıldığını ileri 
sürmüştür.39 Turan da, muharebe sanıldığının aksine Düzbel’den daha 
                                                           
37 1-2 Eylül 1998 ve 3-4 Ağustos 2009’da Karamık Beli, Kumdanlı, Aşağı ve Yukarıkaşıkara 
belleri ile Gelendost civarında iki kez yerinde arazi gözlemleri yapılmıştır. 
38 William Mitchell Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, Volume: I, At The Claren-
don Press, Oxford, 1895, s. 346-347. 
39 William Mitchell Ramsay, Studies in the History and Art of the Eastern Provinces of the Ro-
man Empire, Aberdeen University, No: 20, Aberdeen, 1906, s. 235. 
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ileride ve o zaman Türklere ait topraklar içindeki Kumdanlı’da olduğunu 
ifade ederek bu görüşe katılmıştır.40 

Coğrafi Özellikleri: Çeşitli yayınlarda Kumdanlı çevresinde savaşla 
ilgili üç yerin adı geçmektedir. Bunlardan birincisi Yukarıkaşıkara Beli 
ve ovası, ikincisi Aşağıkaşıkara Beli ve diğeri de Kumdanlı-Gökçeali ara-
sına rastlayan ova sahası ve bunun kuzeydoğusunda Köydere’nin açtığı 
küçük boğazlardır. 

Yukarıkaşıkara Beli: Eğirdir Gölü’nün kuzeyinde, Karakuş dağlık 
kütlesi üzerinde kabaca kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanmakta-
dır (Foto 3). Kuzeyde Karamık Ovası’nın kenarında bulunan Armutlu Kö-
yü (1050 m)’nde, bataklık alana boşalan bir akarsu vadisini takip eden 
karayolu, yaklaşık 1400 m.den geçen su bölümü hattında, Yukarıkaşı-
kara Beli’nin en yüksek noktasına ulaşmaktadır. Buradan kabaca gü-
neydoğu istikametinde uzanan ve Eğirdir Gölü (916 m)’ne boşalan yine 
başka bir akarsu vadisini takip eden karayolu Yukarıkaşıkara Köyü 
(1225 m)’nden geçerek, gölün yaklaşık 4 km kuzeyinde ve 1000 m yük-
seltide ova sahasına inmektedir. Bu yerler arasında yaklaşık 13 km 
uzunluğunda olan yolun bazı kesimlerinde ulaşım nispeten güçlükle ya-
pılır. 

 
Foto 3. Yukarıkaşıkara Beli. Fotoğraf havza sınırına yakın bir yerden alınmıştır. 

Aşağıkaşıkara Beli: Eğirdir Gölü’nün kuzeybatısında, Karakuş Dağ-
ları üzerinde kabaca doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Batıda Ça-
mur Ovası’nın kenarında Arızlı Köyü (1150 m)’nde başlayan karayolu 
küçük bir akarsu vadisini takip ederek su bölümü hattında Aşağıkaşıka-
ra Beli (1450 m)’ne ulaşmaktadır. Buradan itibaren yine başka bir akar-
                                                           
40 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, Nakışlar Yayınevi, Yayın No: 28, İs-
tanbul, 1984, s. 208. 
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su vadisini ve dağın güneye eğimli yamaçlarını izleyen karayolu, ilk önce 
Aşağıkaşıkara Köyü (1025 m)’ne ve sonrada 925 m.de, Eğirdir Gölü kıyı-
sına 2 km mesafede bulunan düzlük alana inmektedir. Bu yerler arasın-
da yolun uzunluğu yaklaşık 12 km olup ulaşım bakımdan nispeten elve-
rişlidir (Foto 4). 

 

Foto 4. Aşağıkaşıkara Beli. 

Kumdanlı-Gökçeali Çevresi: Eğirdir Gölü’nün kıyısından itibaren 
kuzeydoğuda Mısırlı Köyü’ne doğru genişliği giderek azalan yaklaşık 16-
17 km uzunluğunda alüvyal bir ova yer almaktadır. Kumdanlı yakınında 
genişliği yaklaşık 1.2 km olan ova sahası, batıda göl kıyısına doğru ge-
nişleyerek 5-6 km.ye ulaşmaktadır (Foto 5). Ovanın güney kenarını takip 
ederek Eğirdir Gölü’ne boşalan Köydere ile kuzeydeki dağlık kütleden 
beslenen birçok akarsu ovanın teşekkülünde önemli rol oynamıştır. 

 

Foto 5. Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusundaki Kumdanlı Ovası’ndan bir görünüş. 
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Yukarıda kısaca açıklanan coğrafi özellikler göz önüne alındığında; 
aşağı ve yukarı Kaşıkara beli ile Kumdanlı-Gökçeali çevresi, Gümüşsu 
(Homa)’ya göre konumu, topografik ve hidrografik özellikleri tarihi kay-
naklarda belirtilen savaş yerinin coğrafi özelliklerine uygun değildir. 
Bunlara ilaveten Myriokephalon Kalesi, Bizans ve Türk ordularının ko-
nuşlanması ve savaşın yapılış tarzı gibi birçok özelliklerin bu coğrafi or-
tamla açıklanmasında çeşitli sorunlar görülmektedir. Özellikle Kumdan-
lı-Gökçeali çevresi, nispeten geniş alüvyal bir saha olup, tarihi kaynak-
larda belirtilen savaş yerinin coğrafi özelliklerine hiçte benzerliği yoktur. 
Ovanın kuzeydoğusunda Köydere’nin oluşturduğu küçük boğazlar ise, 
başta istikameti ve boyutları olmak üzere birçok bakımdan savaş orta-
mıyla örtüşmemektedir. 

Gelendost Ovası 

Şekercioğlu tarafından ileri sürülen görüşe göre, Myriokephalon Sa-
vaşı, Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusundaki Gelendost kendi tabiriyle 
Mryofatlon Ovası’nda yapılmıştır. Savaşın 8-9 gün kadar devam ettiği, 
Bağıllı civarında Manuel Komnenos’un esir alındığı, savaş sonucunda 
5000 arabalık silah, cephane, yiyecek ve giyeceğin ele geçirildiği gibi tari-
hi kaynaklara ve bilgilere aykırı düşen birçok ifadeler yer almaktadır.41 
Şekercioğlu, başka bir makalesinde, 12-13 Eylül 1176 Akşehir Düzbel 
Sultandağı Muharebeleri, 14-15 Eylül 1176 Şarkîkaraağaç Örkenez ara-
sındaki Karabel Müdafaası, 15-16 Eylül 1176 Yalvaç ve Kırkbaş Köyü 
Muharebeleri ile 17 Eylül 1176 Gelendost Ovası’nda büyük bir savaşın 
yapıldığını, 400 bin Bizans askerinin öldürüldüğünü ileri sürmüş, savaş 
alanlarını harita üzerinde göstermiştir.42 

Coğrafi Özellikleri: Genel olarak kuzeydoğu-güneybatı istikametinde 
uzanan Gelendost Ovası, Eğirdir Gölü (916 m)’nün kıyısında nispi yük-
seltisi yaklaşık 125 m olan Aktepe (1043 m) kütlesiyle iki kısma ayrıl-
maktadır. Ova, göl kıyısından Bağıllı’ya kadar yaklaşık 10 km uzunlu-
ğunda, Gelendost civarında 5 km ve Bağıllı’da ise yaklaşık 400 m genişli-
ğindedir. 

Bağıllı’dan kuzeydoğuda bulunan Madenli Köyü’ne kadar da yaklaşık 
10 km uzunluğunda Özdere vadisi takip edilmektedir. Güneybatıda vadi-
nin genişliği yer yer 300-400 m iken kuzeydoğuda 100-150 m.ye inmek-
tedir (Foto 6). Vadinin tabanı nispeten düz ve geniş, yamaçları az eğimli-
dir. Vadi tabanı ve yamaçlarında tarım yapılmaktadır. Eğirdir Gölü’ne 
boşalan ve yağışlarla beslenen Özdere, yaz döneminde tamamen kuru-
maktadır. 
                                                           
41 Hüseyin Şekercioğlu, “Mryofatlon Zaferi ve Yerin Stratejik Önemi”, Türk Kültürü Dergisi, 
Sayı: 59, Ankara, 1967, s. 831-836. 
42 Hüseyin Şekercioğlu, “17 Eylül 1176 Gelendost-Miryofatlın Zaferinin 796. Yılı”, Türk Kül-
türü Dergisi, Sayı: 119, Ankara, 1972, s. 1172-1177. 

179



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 22 

 
Foto 6. Gelendost Ovası’nın doğu kesimi ile Özdere vadisinin Bağıllı’ya doğru uzanışı. 

Fotoğraf Gelendost Devlet Hastanesi’nin önünden alınmıştır. 

Bu coğrafi özelliklere göre, Gelendost Ovası ve bunun devamı Özdere 
vadisi, Gümüşsu’ya göre konumu, topografik ve hidrografik özellikleri ta-
rihi kaynaklarda belirtilen savaş yerinin coğrafi özellikleriyle örtüşme-
mektedir. Bundan başka Myriokephalon Kalesi, Türk ordusunun konuş-
lanması ve savaşın yapılış tarzı gibi birçok özelliklerin açıklanmasında 
güçlükler vardır. Keza Myriokephalon Savaşı, Gelendost Ovası gibi bir 
düzlükte değil; dar, derin ve upuzun bir vadide yapılmıştır. Özdere vadi-
sinin jeomorfolojik özellikleri ise, tarihi kaynaklarda belirtilen savaş ye-
rinden oldukça farklılık arz etmektedir. Çünkü Özdere vadisi nispeten 
düzgün bir uzanışa sahip olup, tabanı ve özellikle yamaçları geniş ve az 
eğimlidir. Bundan dolayı Bizans ordusunun bu vadiyi takip eden nispe-
ten geniş karayolunda yürüyüş düzenini bozmadan birkaç kol halinde 
ilerlemesi mümkündür.  

Özdere’nin Madenli ile Eğirler köyleri civarındaki vadisi nispeten dar 
ve derin olmakla birlikte, uzunluğu çok kısa, yamaçları da geniş değildir. 
Oysa tarihi kaynaklardan savaş sırasında Bizans ordusunun tamamen 
geçit içinde olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bu görüşte ifade edilen birçok 
tarihi bilginin yanı sıra savaşın yapılış tarzının izahında da önemli hata-
lar görülmektedir. 

Çardak Geçidi 

Taeschner, Myriokephalon Savaşı’nın Frigya’nın dağ geçitlerinden; 
Çardak Geçidi’nde (Denizli’nin Çardak ile Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçe-
leri arasında) yapıldığını kaydetmiştir.43 Köymen ise, savaşın nerede ya-
pıldığının kesin olarak bilinmediğini, savaşa Düzbel, Kumdanlı ve Gelen-
dost’tan başka son defa Çardak Geçidi adının verildiğini ve kendisinin 
                                                           
43 Franz Taeschner, “Anadolu” [Beşeri Kısmı], Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume 
1, Leiden, 1960, s. 466. 
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henüz savaş yerinde araştırma yapma imkânı bulamadığını ifade etmiş-
tir.44 

Coğrafi Özellikleri: Çardak ve Dazkırı, Acıgöl depresyon sahasının 
kuzey kesiminde, Maymun Dağı (Domuz Tepe 1689 m)’nın güney eteğin-
de yer almaktadır. Bu dağlık kütle, depresyon tabanından dik yamaçlar 
halinde yükselmektedir. Kara ve demiryolu Çardak’tan itibaren dağlık 
kütlenin güney eteğini takip ederek Dazkırı’ya ulaşmaktadır. Bazı harita-
larda Çardak’ın yaklaşık 8 km doğusunda Devrent Boğazı adında bir yer 
belirtilmektedir. Fakat bu kesimlerde jeomorfolojik anlamda bir boğaz 
gözlenmemiştir. 

Diğer taraftan Çardak’ın 11 km batısında, Başçeşme yakınında dep-
resyon sahasının genişliği azalarak bir boğaz halini almaktadır. Bu ke-
simde Gözlek (1036 m), Karataş (992 m) ve Kekiklik (893 m) tepelerinin 
yer aldığı eşik sahası, Acıgöl depresyonunu Çürüksu Ovası’ndan ayır-
maktadır. Bu eşik sahası ile kuzeydeki dağlık kütle arasından geçen 
Başçeşme Deresi batı tarafta Çürüksu’ya boşalır. Yaklaşık 3.5 km uzun-
luğunda ve 300-400 m genişliğinde olan bu boğazdan kara ve demiryolu 
geçmektedir. Kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan boğazın eğimi, 
derenin akış yönündedir. 

Coğrafi özellikleri kısaca açıklanan bu saha ile tarihi kaynaklarda be-
lirtilen savaş yerinin özellikleri arasında hiçbir ilişki tespit edilememiştir. 

Düzbel 

Ramsay, Gümüşsu’nun doğusundaki Düzbel’in mühim bir Bizans bo-
ğazı olduğunu, Myriokephalon istihkâmıyla muhafaza edildiğini ve Düz-
bel’den aşağıya inen Turrice Boğazı’nın da Niketas Khoniates’in bahsetti-
ği Tzybritze Boğazı’na tekabül ettiğini belirtmiştir.45 Dolayısıyla Ramsay, 
Myriokephalon Savaşı’nın Düzbel’de yapıldığını kabul etmiştir. Fakat 
Ramsay, 1885’te The American Journal of Archaeology’de de yazdığı 
Düzbel görüşü konusunda yanıldığını söyler.46 Bu görüş daha sonra Di-
rimtekin tarafından ele alınmış ve geçerli bir tez olarak savunulmuştur.47 
Dirimtekin, başka bir çalışmasında da bu görüşlerini tekrar etmiştir.48 

Coğrafi Özellikleri: Düzbel, Çivril ile Sandıklı havzaları arasında 
uzanan Akdağ kütlesinin üzerinde küçük boyutlu bir çöküntü alanıdır 
(Foto 7). Oluşumunda Akdağ kütlesini verevine kesen fayların etkileri 
söz konusudur. Nitekim Düzbel’in kuzey yamacını takip eden fay hattına 
                                                           
44 Mehmet Altay Köymen, “801. Yıldönümü Münasebetiyle Miriyokefalon Meydan Muhare-
besi”, Milli Kültür Dergisi, Sayı: 9, Ankara, 1977, s. 27. 
45 William Mitchell Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (Çeviren: Mihri Pektaş), Milli 
Eğitim Bakanlığı Yayını, İstanbul, 1960, s. 147. 
46 William Mitchell Ramsay, a.g.e., 1906, s. 238. 
47 Feridun Dirimtekin, a.g.e., s. 109-130. 
48 Feridun Dirimtekin, “Selçukluların Anadolu’da Yerleşmelerini ve Gelişmelerini Sağlayan 
İki Zafer”, Malazgirt Armağanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1972, s. 250-260. 

181



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

ait diklikler topografya sathında belirginliğini korumaktadır. Hatta bu 
fay hattına ait dikliklerde yer yer asılı vadiler gelişmiştir. Güney yamacı 
ise daha az eğimlidir. Bu nedenle yamaçlar genellikle asimetrik özellikte-
dir. Düzbel’in uzunluğu yaklaşık 13 km, deniz seviyesinden yüksekliği 
1150-1400 m, Çivril Ovası’ndan yüksekliği ise 350-550 m civarındadır. 
Tabanı nispeten düz ve geniş olan Düzbel’in en dar yeri 200-250 m ka-
dardır. Burası da, Dalyeri Tepesi (1797 m)’nin kuzeyinde, su bölümü 
hattının geçtiği kesime rastlar. Su bölümü hattından batıya doğru akış 
gösteren Sarp Dere, Düzbel Köyü civarında derin bir vadi oluşturarak 
ova sahasına inmektedir.49 

 

Foto 7. Çivril ve Sandıklı havzaları arasında tabii bir yol olan Düzbel. 

Düzbel, doğuda Efekli Tepe (1472 m) civarında iki kola ayrılmaktadır. 
Bunlardan kuzeydoğu istikametinde olanı, Bozoğlan Deresi’nin takip et-
tiği bir vadi görünümünde olup, Ekinova Köyü’nün batısında Sandıklı 
Ovası’na ulaşmaktadır. Burası nispeten dar ve eğimli olup, halen teker-
lekli araçların geçmesine pek elverişli değildir. Kireçli Dere’nin takip etti-
ği diğer kol ise, ilk önce güneydoğuya ve sonrada kuzeydoğuya kıvrılarak 
Kızılören yakınında ovaya inmektedir. Kireçli Dere vadisi karstlaşmanın 
da etkisiyle nispeten geniş ve az eğimli olup, ulaşım daha kolay sağlan-
maktadır. Düzbel’in bu kesimine Değirmen (Turrice) Boğazı adı verilmek-
tedir. 

Gümüşsu (Homa)’ya yakın bir konumda olan Düzbel, Çivril ve San-
dıklı ovaları arasındaki kestirme yollardan birini teşkil etmektedir. Bu 
avantajına karşılık, yolun ova tabanından Düzbel Köyü’ne kadar dik ya-
maçları takip etmesi, kıvrımlı ve eğimin fazla olması; ağır yüklü öküz 
arabalarının tırmanmasını güçleştirmektedir. Düzbel, doğrultusu, yük-
                                                           
49 Mehmet Akif Ceylan, Baklan-Çivril Havzasının Hidrojeomorfolojik Etüdü, Marmara Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi (Yayınlanmamış), İstanbul, 1998, s. 89. 
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sekliği, yamaçları, doğu kısımda ikiye ayrılması, hidrografik vd özellikleri 
bakımından, tarihi kaynaklarda tasvir edilen coğrafi ortamdan oldukça 
farklılık göstermektedir. Aynı şekilde Düzbel’de, Bizans ordusunda bir-
likler arasında bağlantının kopması, Türk ordusunun arka taraftan ku-
şatması ve çok dik olan kuzey yamaçtan saldırıya geçmesi ve savaşın ya-
pıldığı Eylül ayında akış gösteren bir çay varlığı gibi birçok konunun 
açıklanması mümkün değildir. 

Akçay (Karanlık Dere) Vadisi 

Turfan, Birinci Askeri Tarih Semineri (Ankara, 1983)’nde sunduğu bir 
bildiride, Myriokephalon Savaşı’nın Akdağ kütlesinden Çivril Ovası’na 
inen Karanlık Dere vadisinde olabileceği ihtimalini ileri sürmüştür.50 Fa-
kat daha sonra yerinde yaptığı arazi çalışmalarında Akçay (Karanlık De-
re) vadisinin orduların geçmesine elverişli olmadığını görmüş; bu fikrin-
den vazgeçmiştir. 

Coğrafi Özellikleri: Akdağ kütlesi üzerinde gelişen en büyük akarsu-
yu teşkil eden Akçay, ilk tabilerini Kocayayla (1400-1500 m)’yı kuzey ve 
batıdan çevreleyen yamaçlardan almaktadır. Yukarı çığırında Karanlık, 
Elyelesi ve Süleyman dereleri gibi önemli tali kollarla beslenir. Orta çığı-
rında Akdağ’ın kalkerli sahalarını kanyon bir vadiyle geçen Akçay, Gü-
müşsu’nun 1 km kadar doğusunda havza tabanına inmektedir. Daha 
sonra, birikinti yelpazesini (Gümüşsu Ovası) kabaca kuzey-güney doğ-
rultusunda iki kısma ayıran az derin ve düzgün uzanışlı bir yatak için-
den geçerek Gökgöl (821 m)’e ulaşır. Akçay’ın uzunluğu yaklaşık 29 km 
kadardır. 

Akçay’ın ilk tabilerini aldığı Kocayayla ile sularını boşalttığı Gökgöl 
arasında önemli bir yüksekti farkı mevcuttur. Bu yükselti farkı 650-700 
m.yi bulmakta ve akarsu yatağının ortalama eğimi % 22.7 gibi yüksek 
bir değer de arz etmektedir. Bundan dolayı akarsuyun derine aşındırma 
faaliyetinin fazla olduğu orta çığırında yer alan kalkerli kesimlerde, vadi 
gelişimi daha çok kanyon özellikleri taşımaktadır (Foto 8). Bu kesimde 
vadi, topografya yüzeyinden yer yer 200-250 m derinliğinde ve 15-30 m 
genişliğindedir. Vadi yamaçları bazen talvegle 75-80 dereceye varan açı-
lar teşkil etmektedir. 

Akçay, beslenmenin azalması, buna karşılık buharlaşma ve sızmanın 
artması nedeniyle yaz mevsiminde özellikle aşağı çığırında tamamen ku-
rumaktadır. 1995 ve 1996 yazında yaptığımız arazi çalışmalarında, Ak-
çay’ın orta kesiminde az da olsa bir akışın olduğu, suların yer yer vadi 
tabanında bulunan detritik unsurlar arasından battığı ve daha aşağı se-
viyelerde yeniden yüzeye çıktığı görülmüştür. 
                                                           
50 Kemal Turfan, “Myriokephalon Savaşı ve Türk Askeri Tarihindeki Önemi”, Birinci Askeri 
Tarih Semineri Bildiriler II, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 
Ankara, 1983, s. 70. 
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Foto 8. Akdağ kütlesinde gelişen Akçay (Karanlık Dere) vadisi. 

Akçay vadisi, jeomorfolojik özellikleri bakımından günümüzde olduğu 
gibi geçmiş (savaşın yapıldığı) dönemde de ulaşıma elverişli değildi. Bu 
yüzden vadinin coğrafi özelliklerinin Myriokephalon Savaşı ile ilgili de-
taylı bir şekilde değerlendirilmesine gerek görülmemiştir. 

Kûfi Boğazı 

Ayiter, Myriokephalon Savaşı’nın yapıldığı ileri sürülen yerlerin coğra-
fi özelliklerini yakından incelemiş, Düzbel, Kumdanlı ve Gelendost ovala-
rının savaş yeri olamayacağı sonucuna ulaşmış; Işıklı’da Sarıbaba Tepe-
si’nde bir kale kalıntısının varlığını köylülerden öğrenmiş, Kûfi vadisinde 
Osmanköy’e kadar gelmiş ve kış mevsimi ve hava muhalefeti nedeniyle 
arazi gözlemlerini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.51  

Sonra da çalışmalarını tamamlamaya ömrü kâfi gelmemiştir. Ayiter, 
savaş yeri konusunda tarihi kaynakların yanı sıra coğrafi bilgilere ve 
arazi çalışmalarına önem vererek doğru bir yöntem uygulamış ve sonuca 
yaklaşmıştır. 

Turfan, askeri bir dergide yayınlanan ilk makalesinde Myriokephalon 
Kalesi’nin Işıklı’da Sarıbaba Tepesi’nin üzerinde, Tzybritze Boğazı’nın da 
Yukarı [Orta] Kûfi vadisi olduğunu ileri sürmüştür.52  

Daha sonra bu görüşünü X. Türk Tarih Kongresi53 ile Çivril Belediye-
si’nin düzenlediği Myriokephalon Savaşı Sempozyumu’nda tekrar etmiş-
                                                           
51 Kudret Ayiter, a.g.e., s. 689-701. 
52 Kemal Turfan, “Recherches Récentes sur la Bataille de Myriokephalon”, Revue Internatio-
nale d’Histoire Militaire, No: 67, Ankara, 1988, s. 3-27. 
53 Kemal Turfan, “Myriokephalon Savaşı’nın Yeri Üzerinde Yeni Araştırmalar”, X. Türk Tarih 
Kongresi, Cilt: 2 (Ayrıbasım), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1991, s. 1117-1155. 
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tir.54 Keza savaşın Kûfi Boğazı’nda yapıldığı görüşünü farklı şekillerde 
ele alarak destekleyen çeşitli makaleler (Umar, 199055, Ceylan ve Eski-
kurt, 200156) de yayınlanmıştır. 

Savaşın yapıldığı ileri sürülen yerlerden Kûfi Boğazı ve Düzbel ile Bi-
zans ordusunun uğradığı Gümüşsu (Khoma/Homa)’nun ilçe sınırları 
içinde yer alması nedeniyle Çivril Belediyesi, Myriokephalon Savaşı ko-
nusuna büyük önem vermiştir. Bu bağlamda Belediye, 1995, 1996 ve 
2008 yıllarında Myriokephalon Savaşı ile ilgili sempozyumlar düzenlemiş 
ve ilk iki sempozyumda sunulan bildirileri küçük bir kitapta toplayarak 
yayınlamıştır.57 Ayrıca, Belediye, Myriokephalon Savaşı’nın yapıldığı ileri 
sürülen yerlere birçok defalar geziler düzenlemiştir. 

Jeomorfolojik Özellikleri: Büyük Menderes Nehri’nin önemli bir ko-
lu olan Kûfi Çayı, ilk tabilerini Küçük Sincanlı havzasını çevreleyen yük-
sek kesimlerden almaktadır. Sandıklı Ovası’ndan geçerek Çivril havza-
sında bulunan Işıklı Gölü’ne boşalan Kûfi Çayı’nın uzunluğu 98.1 km 
olup, bunun yaklaşık 24 km.si Küçük Sincanlı, 28.5 km.si Sandıklı ve 
45.6 km.si de Çivril havzasında yer almaktadır. 

Kûfi Çayı, Sandıklı’dan Çivril Ovası’na intikal ederken, Ortadağ (1687 
m) ve Burgazdağı (1930 m) arasında yer yer kuzey-güney ve de kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultusunda uzanan topografik bir çukurluğu takip et-
mektedir. Kûfi Çayı’nın yer yer boğaz karakterinde bir vadi açarak yer-
leşmiş olduğu bu topografik çukurluğun uzunluğu 36 km, azami genişli-
ği 1.5-2 km kadardır. Bu kesimde Kûfi vadisi, jeomorfolojik özellikleri 
bakımından 4 kısma ayrılarak incelenebilir: 

Çivril Ovası-Çapak Köyü Arası: Kûfi Çayı, Çivril Ovası ile Çapak Köyü 
arasına rastlayan kesimde tektonik bir depresyona yerleşmiştir. Yaklaşık 11 
km uzunluğunda ve yer yer 1-2 km genişliğinde olan bu depresyonun te-
şekkülünde Ortadağ kütlesinin batı yamaçlarında uzanan düşey atımlı fay-
ların önemli bir rolü olmuştur. Bu faylara ait diklikler topografya sathında 
yer yer belirginliğini korumaktadır. Diğer taraftan Çivril Ovası ile Çağlayan 
Köyü arasında kalan saha, tektonik hareketlerden büyük ölçüde etkilenmiş; 
Çivril Ovası’ndan yaklaşık 100-150 m kadar yükselmiştir. 

Kûfi Çayı, Çivril Ovası ile Çağlayan Köyü arasında topografyada dal-
galı bir yüzeye sahip Paleozoik yaşlı şistler içinde, daha önceki mende-
resli özelliğini de koruyarak dar ve derin bir vadi açmıştır. Aşağı Kûfi Bo-
                                                           
54 Kemal Turfan, “Myriokephalon Savaşı Üzerine Yeni Görüşlerimiz ve Anadolu’nun Bir 
Türk Vatanı Oluşu”, Myriokephalon Savaşı I. ve II. Sempozyum Bildirileri, Çivril Belediyesi 
Kültür Hizmetleri Yayın No. 1, Denizli, 1997, s. 4-26. 
55 Bilge Umar, “Myriokephalon Savaşının Yeri: Çivril Yakınında Kûfi Çayı Vadisi”, Belleten, 
Sayı: 209, AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1990, s. 99-120. 
56 Mehmet Akif Ceylan, Adnan Eskikurt, “Kûfi Çayı Boğazı’nın Doğal ve Tarihi Coğrafyası”, 
Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 3, İstanbul, 2001, s. 123-152. 
57 Myriokephalon Savaşı I. ve II. Sempozyum Bildirileri, Çivril Belediyesi Kültür Hizmetleri 
Yayın No. 1, Denizli, 1997. 
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ğazı adı verilen bu vadi, büyük ölçüde tektonik hareketlerin denetiminde 
kazılmıştır. Çünkü Çivril Ovası’na tekabül eden kesimin alçalmasına kar-
şılık, boğazın da bulunduğu kesimin epirojenik stilde yükselmesi, Kûfi Ça-
yı’nın vadisini derinleştirmesine neden olmuştur. Aşağı Kûfi Boğazı’nın 
uzunluğu yaklaşık 5 km, genişliği 20-50 m, derinliği ise 50-70 m kadardır. 
Bu kesimde boğazın yamaçları genellikle asimetrik karakterdedir. 

Kûfi Çayı, Çivril Ovası ile Çapak Köyü arasına rastlayan kesiminde, Or-
tadağ’dan kısa boylu (5-6 km) akarsular (Derin, Andıkini, Kürklü dereleri 
vd) almaktadır. Bunlar yukarıda bahsedilen fay dikliklerini kısmen yarmış-
tır. Burgazdağı’nın doğu yamaçlarından ise nispeten uzun (10-12 km) kollar 
(Kara, Ambar ve Kavakalanı dereleri vd) alır. Vadinin asimetrik özelliğini de 
yansıtan ve genellikle paralel uzanan bu tali kollar periyodik akışlıdır. 

Kûfi vadisinin doğu kesiminde Çağlayan ve Osmanköy, batı kesimin-
de Çakallar Köyü bulunmaktadır. Yer yer vadi tabanında ve de kenarın-
da bulunan nispeten yüksek ve düz alanlarda tarım yapılmaktadır. Bu 
kesimde topografya ulaşıma oldukça elverişli durumdadır. Karayolu, 
Işıklı’nın kuzeybatısında Moza Gediği’ni aşarak Çağlayan ve Osmanköy 
güzergâhını takip ederek Çelebi Mevkii’ne kadar genellikle güney-kuzey 
istikametinde 12 km kadar uzanmaktadır. Buradan sonra, Kûfi vadisi-
nin tekrar boğaz karakteri aldığı yere gelinmektedir. 

Çapak Köprüsü-Derbent Çiftliği Arası: Kûfi Çayı, Çapak Köprüsü 
(Çapak Köyü’nün 1 km kadar güneydoğusunda) ile Derbent (Devret) Çiftli-
ği arasında boğaz karakterinde bir vadiyi takip etmektedir. Orta Kûfi Bo-
ğazı adı verilen (genellikle Kûfi Boğazı denilince burası anlaşılır) bu kesim-
de boğazın uzunluğu yaklaşık 4.5 km ve deniz seviyesinden yüksekliği 
930 m kadardır. Boğaz yer yer oldukça dar (25-40 m) ve derin (50-100 m) 
bir surette açılmıştır (Foto 9, 10, 11). Menderesli akış özelliklerini koruyan 
Kûfi Çayı, arazinin yükselmesine paralel bir şekilde yatağını derinleştir-
miştir. Nitekim burada boğazın her iki yamacında bulunan kristalen kal-
ker tabakaları, şiddetli dislokasyonlara maruz kalmış; bazı kısımlar blok 
halinde kırılmış ve genellikle güneydoğuya doğru eğimlenmiştir. 

 

Foto 9. Orta Kûfi Boğazı (Çapak Köprüsü civarı). 
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Orta Kûfi Boğazı’nın Ortadağ’a tekabül eden güney yamaçları daha 
yüksek ve diktir. Burada nispi yükseltisi 200-300 m.yi geçen Medine Te-
pe (1274 m) ve Harman Tepe (1134 m) gibi tepeler yer almaktadır. Boğa-
zın kuzey kesiminde yükselti değerleri daha azdır ve bu tarafta da 1059 
m ve 1072 m yüksekliğinde tepeler ile 1020 m yüksekliğinde sırtlar 
(Uzuncaburun Sırtı) bulunur. Boğazın yamaçları, güneyden Cevizli Dere, 
Çığıllı Dere, kuzeyden Cehennem Dere, Soğanlı Dere ve Çırçır Dere gibi 
çok sayıda sel karakterli akarsular tarafından özellikle vadi tabanına 
ulaştıkları yerlerde dar ve derin bir şekilde kazılmıştır. Bu kesimde ya-
maçların dik olması nedeniyle eski karayolu akarsu yatağını takip et-
mektedir. 

 

Foto 10. Orta Kûfi Boğazı’nın en dar ve en derin kesimi. 

Derbent Çiftliği-Şeyhyahşi Köyü Arası: Kûfi Çayı, Derbent Çiftliği 
ile Şeyhyahşi Köyü arasında yaklaşık 6-7 km uzunluğunda nispeten ge-
niş tabanlı bir vadiyi takip etmektedir. Bu kesimde alüvyal vadi tabanı 
yer yer 500-600 m.yi geçmekte, vadi yamaçları (özellikle kuzeyde) alçala-
rak yayvan tepelere dönüşmektedir. Vadinin kuzeyinde Kaleucu (1067 
m), Kabak (1058 m) ve Ada (1003 m) tepe gibi çok sayıda, birbirinden 
nispeten ayrı konumda yayvan tepeler ve bunların arasında Kuzpınar, 
Güre, Karapınar ve Kirter derelerin nispeten geniş tabanlı vadileri yer al-
maktadır. Yanıkören Köyü’nün kuzeydoğusundan sonra da rölyef belir-
ginliğini kaybederek; Çevrepınar Köyü’ne doğru oldukça geniş bir sahada 
hafif engebeli yüzeyler halinde uzanmaktadır. Dolayısıyla vadinin etrafın-
daki topografya asimetrik bir görünüm sunmaktadır. Kûfi Çayı, bu kesim-
de güneyden Akkeçi, Kocaçukur ve Avdere’leri, kuzeyden Kuzpınar, Güre, 
Karapınar ve Kirter dereleri gibi birçok nispeten uzun kollar almaktadır. 
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Foto 11. Çapak Köprüsü ile Derbent Çiftliği arasında Orta Kûfi Boğazı. 

Derbent Çiftliği ile Şeyhyahşi Köyü arasında, Kûfi vadisinin genişleye-
rek alüvyal bir ova oluşturması nedeniyle verimli tarım alanları vardır. 
Nitekim Derbent Çiftliği, Aşağı Güre, Yanıkören ve Şeyhyahşi yerleşim 
birimlerinin vadinin kenarlarında kurulması; tarımsal potansiyeli yansıt-
maktadır. 

Şeyhyahşi Köyü-Sandıklı Ovası Arası: Kûfi vadisi, Şeyhyahşi Köyü 
ile Sandıklı Ovası arasında ise yaklaşık 4.5 km uzunluğunda tekrar dar 
(40-50 m) ve derin bir boğaz görünümü kazanmaktadır. Burası da Yuka-
rı Kûfi Boğazı’nı teşkil etmektedir. Kûfi vadisi bu kesimde de menderesli 
bir uzanış arz etmektedir. Karayolu ise Şeyhyahşi ile Yumurca köyleri 
arasında fazla yüksek olmayan bir eşik sahasını aşarak Sandıklı Ovası’-
na ulaşmaktadır. 

Hidrografik Özellikler: Kûfi Çayı’nın Işıklı Köprüsü’nde rasat süre-
since yıllık ortalama akımı 3.368 m³/sn, maksimum akımı 35.644 m³/sn 
(Mart-1968) ve minimum akımı 0.000 m³/sn ölçülmüştür. Genellikle her 
su yılında akımın gerçekleşmediği ayların varlığı dikkati çekmektedir. 
Savaşın yapıldığı Eylül ayı ortalaması ise 0.262 m³/sn.dir. Genellikle 
yağmurla beslenen Kûfi Çayı düzensiz rejimli bir akarsudur. Akım mik-
tarı aylara ve yıllara göre önemli değişiklikler göstermektedir. 

Kûfi Çayı’nın boyuna profili genellikle sade bir görünüme sahiptir. 
Akarsuyun Saltık İstasyonu (Sandıklı Ovası’nda) ile Işıklı Gölü arasında 
yatağının uzunluğu 48.5 km kadardır. Bu aradaki yükselti değerleri 
963-820 m arasında değişmekte ve yükselti farkı 143 m.yi bulmaktadır. 
Bu değerlere göre, yatağın ortalama eğimi % 2.9’dur. Ancak bu değerde, 
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boğaz kesiminde artış olmaktadır. Örneğin Çağlayan Köprüsü ile Çivril 
Ovası arasında eğim değeri % 5’e kadar yükselmektedir. 

Kûfi vadisi yüksek debili su kaynaklarından yoksundur. Buna karşı-
lık azami 4-5 lt/sn debili çok sayıda küçük su kaynağı (Kaya, Karataş, 
Oğulca, Beyendi, Kocaalan, Kör, Çığırlı pınarları vd.) mevcuttur. 

Bitki Örtüsü: Kûfi vadisinin doğusunda Ortadağ ile batısında yer 
alan Burgazdağ’ı kesiminde karaçam ve ardıç (karaardıç, katranardıçı), 
Osmanköy ve Çapak civarında kızılçam ve meşe türlerinden oluşan nis-
peten iyi nitelikli ormanlar bulunur. Bu ormanların bir kısmı yakın yıl-
larda ağaçlandırma çalışmalarıyla tesis edilmiştir. Sözü edilen ormanları 
meydana getiren türlerin yanı sıra yabani gül, ılgın, alıç, ahlât, yabani 
elma gibi odunsu türler ile kekik, sığırkuyruğu, sütleğen, koyun çimi gi-
bi otsu türler de görülmektedir. 

Kûfi vadisinin çevresindeki orman örtüsü bugüne kadar büyük ölçü-
de tahrip edilmiştir. Örneğin Burgazdağı’nın doğu yamaçlarında bulunan 
yoğun orman örtüsü 40-50 yıl öncesinde büyük bir yangına maruz kal-
mış ve nispeten geniş bir saha tahrip olmuştur. Bunun yanında Kûfi va-
disi ve yakın çevresi önemli bir hayvancılık sahasıdır. Özellikle keçi türü 
küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmakta ve bu da doğal bitki ör-
tüsüne büyük zarar vermektedir. Orman örtüsünün tahrip edildiği yer-
lerde ise genellikle çalı ve step türleri gelişmiştir. Özellikle Çivril Ovası’na 
yakın kesimlerde (Çağlayan, Haydandamları civarı), Kûfi vadisinin taba-
nı ve yamaçları yer yer İç Anadolu’nun bozkırlarını hatırlatan bir görü-
nüme sahiptir. 

Myriokephalon Savaşı’nın yapıldığı 12. yüzyılda ise, Kûfi vadisinin do-
ğal bitki örtüsünün günümüzden şüphesiz daha zengin olduğu söylene-
bilir. 

Ulaşım Durumu: Kûfi vadisi, ulaşım bakımından önemli bir fonksiyo-
na sahiptir. Çünkü burası, Çivril ile Sandıklı arasında ulaşım bakımın-
dan en elverişli topografik geçiş sahasını meydana getirmektedir. Kara-
yolu, Işıklı ile Osmanköy’ün kuzeyindeki Çelebi mevkii arasında yaklaşık 
12 km kadar Kûfi vadisinin doğu kesimindeki nispeten düzlük alanlar-
dan geçmektedir (Foto 12). Buradan sonra karayolu, Orta Kûfi Boğazı’na 
rastlayan Çapak Köprüsü’nden Derbent Çiftliği’ne kadar yaklaşık 4.5 km 
vadinin tabanını ve Derbent Çiftliği’nden sonra da tekrar vadinin güney 
kenarını ve yamaçlarını takip ederek Sandıklı Ovası’na ulaşmaktadır. 
Buna göre, bu ulaşım güzergâhının en önemli stratejik kesimini Orta 
Kûfi Boğazı teşkil etmektedir. 

Orta Kûfi Boğazı’nın taban genişliği ve eğimi ulaşım için elverişli özel-
likler sunmaktadır. Boğazın tabanında erozyon malzemesi çoğunlukla 
küçük boyutlu unsurlardan oluşmaktadır. Aynı şekilde vadi tabanında 
4.5 km boyunca ulaşımı engelleyecek büyük kaya bloklarına ve erozyon 
oyuklarına da rastlanılmaz. Çayın akımı ise, çoğunlukla yaz ve sonbahar 
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mevsimlerine rastlayan yılın yaklaşık altı ayında ulaşıma elverişli özellik-
ler göstermektedir. Bu nedenle, tarihî çağlardan beri Çivril ve Sandıklı 
havzalarını birbirine bağlayan önemli karayolu bu boğaz güzergâhını ta-
kip etmiştir. Nitekim boğazın kuzey kesiminde Derbent Çiftliği adında bir 
yerleşmenin bulunması; boğazın Osmanlı Devleti döneminde de ulaşım 
bakımından yararlanıldığına işaret etmektedir. Bugün de Çivril ile San-
dıklı arasındaki en kolay ulaşım bu vadiyi takiben Ortadağ’ın yamacın-
dan geçen karayolundan sağlanmaktadır. 

 

Foto 12. Osmanköy’ün yaklaşık 3 km kuzeyinde Kûfi Geçidi’nden bir görünüş. 

Yukarıda açıklanan coğrafi özellikler analiz edilerek, tarihi kaynaklar-
la ve savaşın yapıldığı ileri sürülen diğer yerlerle ayrı ayrı mukayese edil-
diğinde; Myriokephalon Savaşı’nın (Orta) Kûfi Boğazında yapıldığı sonu-
cuna ulaşılır. Çünkü; 

- Kûfi Boğazı, Büyük Menderes kaynakları sahasında Gümüşsu (Kho-
ma/Homa)’ya oldukça yakın bir mesafede yer almaktadır. Bizans ordu-
sunun hareket ettiği Gümüşsu, boğazın güney kenarında bulunan Işık-
lı’ya yaklaşık 18 km, savaşın en şiddetli bir şekilde cereyan ettiği Orta 
Kûfi Boğazı’na ise 30 km uzaklıktadır. Dolayısıyla tarihi kaynaklarda Bi-
zans ordusunun gidiş ve dönüş güzergâhı açıkça belirtilen savaş yerinin 
konumuna uygundur. 

- Kûfi vadisi, genel olarak Işıklı-Çapak Köyü arasında güney-kuzey ve 
sonrada güneybatı-kuzeydoğu istikametinde uzanmaktadır. 

- Kûfi vadisi, doğudan Ortadağ (1687 m) ve batıdan Burgazdağı (1930 
m)’nın yüksek ve geniş yamaçlarıyla çevrelenen uzun ve derin bir vadi-
dir. Bu vadinin en dar kesiminde Orta Kûfi Boğazı (Tzibritze Geçidi) var-
dır. Boğazın tabanı ağır yüklü öküz arabalarının geçebileceği genişlikte 
ve düzgünlüktedir. Orta Kûfi Boğazı’nda yamaçlar yer yer sarp duvarlar 
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halinde yükselmektedir. Bu yamaçların bazı kesimlerinde yüksek tepeler 
vardır. Boğazdan kuzeye doğru gidildikçe (Derbent Çiftliği, Güre ve Yanı-
kören köyleri civarında), Niketas Khoniates’in belirtildiği58 gibi, yamaçla-
rın dikliği azalmakta ve topografyada yayvan tepeler (Kaleucu, Kabak ve 
Ada tepeleri vd.) arasında geniş vadiler (Kuzpınar, Güre, Karapınar ve 
Kirter vadileri) gözlenmektedir. Keza Orta Kûfi Boğazı’nın kuzeydoğu ke-
simlerinde, akarsu yatağı ve çevresinde nispeten genişçe alüvyal sahalar 
yer almaktadır. Diğer taraftan Orta Kûfi Boğazı’nın güney kesiminde de 
Osmanköy, Çağlayan ve Işıklı’ya doğru depresyon tabanı genişlemekte ve 
ulaşım kolaylaşmaktadır. Böylelikle Orta Kûfi Boğazı, tarihi kaynaklarda 
söylendiği gibi, vadinin en dar kesimini oluşturmakta ve bu boğazın her 
iki tarafında da vadi genişlemektedir. 

Kûfi vadisinin taban kesimlerinde ve yamaçlarında, çok sayıda tepeler 
yer almaktadır. Çelebi Mevkii’nin güneybatısında, çay yatağının batı kıyı-
sında yer alan Asar Tepe (1107 m) ile Orta Kûfi Boğazı’nda Uzunburun 
Sırtı, 1059 m ve 1072 m rakımlı tepeler de konumu ve görünümü itiba-
riyle dikkati çekmektedir. Bunlar, Manuel Komnenos’un mektubunda, 

“artçılarımız olan Grek, Latin ve diğer milletlerin askerleri düşman 

oklarına karşı koyamadılar. Şiddetli saldırı ve püskürtme hareketi sı-

rasında askerler yakında bulunan bir tepeye kale niyetine erişmek 

için ellerinden geleni yaptılar… İnsanlar ve atlar birbirlerini çiğneye-

rek engel tanımaksızın ileriye atıldıklarında yakındaki bir uçurum-

dan derin vadiye döküldüler”59 

şeklinde anlattığı tepelerden biri olmalıdır. Çünkü Bizans ordusunun 
artçı askerlerinin henüz boğaza tam olarak girmedikleri göz önüne alın-
dığında; derin vadinin kenarındaki kale görünümlü olan bu tepenin, gü-
neyden Orta Kûfi Boğazı’nın giriş kısmının civarında bulunmalıdır. 

Diğer önemli bir tepeden ise Niketas Khoniates, “Ordunun tehlikeli ge-
çidi arkasında bırakmış olan öncü birliği, bir anlamda emniyet arz eden 
bir tepeyi işgal ederek orada etrafı hendekle çevrili bir ordugâh kurdu”60 
şeklinde bahsetmektedir. Daha sonra İmparator Manuel Komnenos da 
bu birliklerin bulunduğu yere; yani tepeye gelmiştir. Sözü edilen Bizans 
ordugâhının; Derbent Çiftliği’nin kuzeydoğusundaki 1082 rakımlı tepe, 
Uzun Burun’un doğusunda Tekke/Dilek Ağacı ile Çaput Mevkii arasın-
daki tepe, Yanıkören Köyü’nün güneybatısında bulunan Kaleucu Tepe 
(1067 m), kuzeydoğuya doğru Kabak Tepe (1058 m) ve Ada Tepe (1003 
m) ile Şeyhyahşi-Yumruca köyleri arasındaki Yukarı Kûfi Boğazı’nın gü-
ney yamacında bulunan Pamuklu Tepe (1132 m) civarında kurulmuş ol-
                                                           
58 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 124. 
59 Alexander Alexandrovich Vasiliev, a.g.e., s. 238, 239. 
60 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 126. 
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ması ihtimal dâhilinde görünmektedir. Fakat boğazın çıkışından öncü 
birliklerin ilerlediği mesafe dikkate alındığında; bu ordugâhın Tekke/Di-
lek Ağacı ile Kabak Tepe arasına rastlayan bir yerde kurulmuş olması ih-
timali ağırlık kazanır. Kuşkusuz bu tepelerin tespiti, arazide daha detaylı 
çalışmaları gerektirmektedir. 

Ortadağ ve Burgazdağı’nın Orta Kûfi Boğazı’na bakan geniş ve yüksek 
yamaçlarında gelişen ve vadi tabanında ana akarsuya boşalan yüksek 
enerjili dereler, kavuşum noktasında, nispeten dirençli kayaçlarda dar ve 
derin vadiler ile sel yarıntılarını teşkil etmişlerdir. Niketas Khoniates’in 
eserinin tercüme metininde geçen yarık/hendekler, esasen bunlara karşı-
lık gelir. Örneğin Burgazdağı’nın yamaçlarından kaynaklarını alan Cehen-
nem Dere vadisi, Kûfi vadisine kavuştuğu yerde çok dar ve derindir. Hatta 
burada akarsu 200-250 m uzunluğunda küçük bir kanyon vadi oluştur-
muştur. Bu kesimde bazı derelerin vadileri de benzer özelliklerdedir. 

- Kûfi Çayı’nın yer yer boğaz karakterinde vadi açarak yerleşmiş oldu-
ğu topografik çukurluğun uzunluğu 36 km, azami genişliği 1.5-2 km ka-
dardır. Dolayısıyla burası, bütün Bizans ve Türk ordularını içine alacak 
boyutlara sahiptir. Savaşın şiddetli bir şekilde cereyan ettiği Orta Kûfi 
Boğazı’nın ise, uzunluğu yaklaşık 4.5 km, genişliği 25-40 m ve derinliği 
50-100 m kadardır. Boğaz bu kesimde menderî bir uzanış arz etmekte-
dir. Türk ordusu, boğazın bu dar yerinde Bizans ordusunu arkadan ve 
yanlardan şiddetli bir kuşatmış, öküz ve sürücüsünü öldürerek çok sa-
yıdaki ağır yüklü arabanın vadi tabanındaki yolu kapatmasına yol aç-
mıştır. Böylece tek tek birliklerin bağlantısı kesilen Bizans ordusu, boğaz 
içinde ileriye, geriye ve yanlara doğru hareket edememiş ve büyük zayiat 
vermiştir. 

- Kûfi Çayı yılın önemli bir kısmında akış göstermektedir. Savaşın ya-
pıldığı Eylül ayı ortalama akım değeri 0.262 m³/sn.dir. Fakat bazı yılla-
rın Haziran-Eylül ayları arasındaki dönemde tamamen kuruduğu da ol-
maktadır. Diğer yandan bir mukayese yapılırsa; Kûfi Çayı uzunluğu 
(98.1 km) ve akım miktarı bakımından savaş yeri olduğu ileri sürülen 
yerlerde bulunan akarsuların en büyüğüdür. Oysa Karamık, Aşağı ve 
Yukarıkaşıkara ve Düzbel’de kısa boylu, su bölümü hattından belin iki 
tarafına doğru akış gösteren sel karakterli küçük dereler mevcuttur. Do-
layısıyla Kûfi Boğazı ile savaşın yapıldığı ileri sürülen diğer yerlerdeki 
drenaj şebekesi birbirinden farklı özellikler de taşımaktadır. 

- Kûfi vadisinin doğusunda yer alan Ortadağ ile batısında yer alan 
Burgazdağ’ı kesiminde farklı türlerden oluşan nispeten iyi nitelikli or-
manlar görülmektedir. Şüphesiz Myriokephalon Savaşı’nın yapıldığı 12. 
yüzyılda Kûfi vadisinin doğal bitki örtüsünün günümüzden daha zengin 
olduğu söylenebilir. Savaş yeri olduğu ileri sürülen diğer yerlerde, Kûfi 
vadisi kadar ağaç formunda ve nispeten sık gelişmiş bir bitki örtüsü göz-
lenmemektedir. 
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- Savaşın şiddetlendiği bir sırada Niketas Khoniates ve Manuel Kom-
nenos’un belirttiği gibi bir toz bulutu/fırtınası meydana gelmiştir. Vadi 
tabanının bazı kesimlerinde (örneğin Çapak Köprüsü kuzeyinde) ve özel-
likle vadinin genişlediği Derbent Çiftliği, Şeyhyahşi, Yanıkören ve Çevre-
pınar arasında kil, silt ve kum boyutunda bol miktarda malzeme bulun-
maktadır. Savaş hareketliliği veya vadide kanalize olan rüzgâr nedeniyle 
böyle bir toz bulutu/fırtınasının oluşması mümkün görünmektedir. An-
cak bu konuda daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

- Kûfi vadisinde Türk ordusunun avantajlı bir şekilde ve önceden ko-
nuşlanması, vadi yamaçlarının yukarısından aşağısına doğru artan bir 
güçle hücum etmesi, ok ve mızrakla saldırıya geçmesi, Bizans ordusunu 
yanlardan, önden ve arka taraftan kuşatması, topografya bakımından 
mümkündür. 

- Geçide güneyden girişte, Işıklı’nın kuzeydoğu tarafında, Sarıbaba 
(Bengisu) Tepesi (1297 m)’nin üzerinde, uzaktan veya tepenin eteğinden 
görünmeyen yıkık bir kalenin temelleri vardır. Ancak tepenin güney ete-
ğinde Dinar Karayolu kenarında (Işıklı Kaynağı’nın yanında) dış kaleye 
ait bazı sur duvarları görülebilir. Bunlar tepenin güney yamacında geli-
şen ebuliler tarafından kısmen örtülmüştür. Niketas Khoniates’e göre 
“Myriokephalon, eski, yıkık ve terk edilmiş bir kaledir. İsmini savaştan 
sonra almıştır.” Bizans ordusu Tzibritze Geçidi’ne girmeden önce terk 
edilen bu kale ve de yerleşmenin yanındaki, bugünkü Işıklı Kaynakları’-
nın etrafında konaklamış olmalıdır. Muhtemelen Sultan II. Kılıç Arslan’ın 
elçilerini de son defa burada kabul etmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Myriokephalon Savaşı’nın yapıldığı yerin coğrafi özellikleri konusunda 
Niketas Khoniates’in Historia adlı kitabı ile İmparator Manuel Komne-
nos’un İngiltere Kralı II. Henry Plantagenet’e gönderdiği mektubunda 
önemli bilgiler vardır. Manuel Komnenos doğal olarak savaşın yapılış 
tarzını siyasi bir üslupla anlatmış, Niketas Khoniates ise daha objektif ve 
nispeten ayrıntılı bir şekilde savaş yerinin özelliklerini belirtmiştir. Bu iki 
ana tarihi kaynakta geçen coğrafi terimler ve tasvirler, esasında savaşın 
yeri konusunda önemli kanıtlardır. Bu nedenle tarihi kaynaklarda geçen 
her bir coğrafi unsur ayrı ayrı ele alınmış ve bunlar nispeten detaylı bir 
şekilde açıklanmıştır. 

Aynı şekilde savaşın yapıldığı ileri sürülen Karamık Beli, Kumdanlı 
çevresi, Gelendost Ovası, Çardak Geçidi, Düzbel, Akçay (Karanlık) vadisi 
ve Kûfi Boğazı’nın da coğrafi özellikleri ayrı ayrı ve mukayeseli bir şekilde 
ele alınmış; tarihi kaynaklarda bahsedilen coğrafi özelliklerle ilişkilendi-
rilmiştir. Bu bağlamda savaş yerinin konumu, geçidin doğrultusu, uzun-
luğu, genişliği, jeomorfolojik ve hidrografik özellikleri, bitki örtüsü ve toz 
bulutu/fırtınası gibi konular nispeten detaylı olarak ele alınmıştır. Buna 
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karşılık savaş yeri konusunda tarihi kaynaklar üzerinden tartışmalara 
ve izahlara girilmemiştir. 

Tarihi kaynaklarda mevcut coğrafi terim ve tasvirlere, 1/100.000 ve 
1/25.000 ölçekli topografya haritaları ve uydu görüntülerinden sağlanan 
bilgilere ve farklı tarihlerde yerinde yapılan arazi gözlemlerine göre, 
Myriokephalon Savaşı’nın Kûfi Boğazı’nda yapıldığı anlaşılmaktadır. Di-
ğer yerlerin aksine bu boğazın özellikleri, Niketas Khoniates’in kitabı ile 
Manuel Komnenos’un mektubunda yer alan coğrafi tasvirler ve savaşın 
yapılış tarzı ile tamamen örtüşmektedir. Bundan dolayı Myriokephalon 
Savaşı’nın yeri, coğrafi bir yaklaşımla ele alındığında; tartışmaya açık bir 
konu değildir. 

Bundan sonra Kûfi Boğazı’nda savaşın yapılış tarzı ve gelişim seyri ile 
coğrafi ortam arasındaki ilişkiler daha ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. 
Keza iki tarihi kaynakta ifade edilen tepeler (örneğin Bizans ordugâhının 
yeri) belirlenmelidir. Ayrıca boğaz ve çevresinde az da olsa bazı kalıntıla-
rın olabileceği göz önüne alınarak arkeolojik çalışmalar da yapılmalıdır. 
Kûfi Boğazı ve yakın çevresi koruma altına alınmalıdır. Boğazın girişi ve 
çıkışına bir anıt ve kitabe, Çivril-Dinar karayolu kenarına Myriokephalon 
Savaşı’nın önemini belirten ve bilgilendiren bir levha konulmalıdır.  

İlk ve orta öğretim ders kitaplarında ve diğer bütün yayınlarda 
Myriokephalon Savaşı’nın yeri ile ilgili kısımlarda düzeltmeler yapılma-
lıdır. 
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ÖTÜKEN VE ÖTÜKEN ADI ÜZERİNE 

Adem AYDEMİR* 

Öz 

Bu makalede, Ötüken’in yeri belirlendikten sonra, burasının kutsi-

yeti ve bu kutsiyetin sebepleri üzerinde durulmuştur. Ötüken adının 

Moğollarda Yer Tanrısı ve kadın Şaman demek olan ‘Etugen’ ile ilgili 

olmadığı, bu adın, Türkçe’de ‘dua, rica, talep’ anlamlarına gelen ‘ötü’ 

kelimesine, Doğu Türklerinde ‘şehir’ anlamına gelen ‘ken’ ekinin ilâve 

edilmesiyle kurulduğu, bunun manasının da ‘dua şehri/dua edilen 

şehir’ anlamında olduğu, ‘Ötüken Yış’ın ise ‘Yeşil Ötüken’ demek ol-

duğu savunulmuş ve önerilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ötüken, Türkçe, Moğolca, Soğdça, Dua, Dua 

Şehri, Yeşil Ötüken. 

Abstract 

Ötüken And On The Name Of Ötüken 

In this article, after determining the place of Ötüken, this is the 

reason for the holiness and holiness were investigated. Ötüken name 

Mongols in the Earth goddess, and female Shaman say that ‘Etugen’ 

not related to this name in Turkish ‘prayer, request, demand’ which 

means ‘ötü’ word, the Eastern Turks ‘city’ which means ‘ken’ attach-

ment apposition to occur, that’s the meaning of the ‘prayer for the 

city/the city of prayer’ in the sense that, ‘the Ötüken Yışs’, ‘Green 

Ötüken’ and defended his proposal was meant. 

Key words: Ötüken, Turkish, Mongolian, Soğds, Pray, Pray For The 

City, Green Ötüken. 

Türklerin kutsal mekânı Ötüken, matematiksel konum olarak 47˚ ku-
zey paraleli ile 101˚ doğu meridyenlerinin çakıştığı yer olarak tarif edili-
                                                           
* Balıkesir Merkez-Ticaret Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni. 
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yor.1 Matematiksel konumu bu şekilde tarif edilen Ötüken, Türkolog A. 
von Gabaın’in dediğine göre, güneyinde Hangay (Hsün-chi) Dağı, kuzey-
de ise Tamır ırmağı ile çevrelenmiş doğal savunma kalesi durumunda 
olan bir yayladır.2 F. Sümer ve Fuzuli Bayat’a göre ise Ötüken, şimdi Mo-
ğolistan’da Hangay sıra dağlarının doğu kesiminde Orhun ve Tamır Ir-
maklarının kaynaklarının bulunduğu yerde, Uygurların başşehri olan 
Ordu Balık’ın az güneyinde bulunmaktadır.3 Bu konuda son zamanlarda 
görüş beyan eden Saadettin Gömeç’e göre de, ‘il idare edilecek yer’ ola-
rak gösterilen bu yerin tek bir nokta olmaması, bunun geniş bir coğrafî 
mekânı ifade etmiş olması gerekir.4 Ötüken’in yeri konusundaki en yeni 
çalışmayı yapmış olan Erhan Aydın geniş bir kaynakça ve yazıtlardaki 
bilgilerin dikkatli bir incelemesi ile konu üzerinde yeni önerilerde bulun-
muş, Ötüken’in yerini de, bugünkü Moğolistan’ın Zavhan-Aymak sınırla-
rı içerisinde bulunan ve 4021 m. yükseklikteki Otgon Tenger dağı civarı 
olarak tespit etmiştir.5 

Gök Türklerin başkenti olan Ötüken bölgesinde başlıca üç ırmak var-
dır. Bunlardan Orhun Irmağı, şehrin güneyine bitişik dağlardan çıkıp 
kuzey-doğuya doğru, Tamır Irmağı, şehrin batısından geçerek kuzeye 
doğru, Kurban Tamır Irmağı ise kuzey doğuya doğru akardı. Bu ırmakla-
rın her üçü de, başkentin yaklaşık 48 km (30 mil) kadar kuzeyinde bulu-
nan bir yerde birleşerek büyük Selenga nehrini oluştururdu.6 Orhun ve 
Tamır ırmaklarının baş kısımları, Türklerin ve hattâ bütün Orta Asya 
halklarının en kutsal yeri sayılan Ötüken bölgesini çeviriyordu.7 Kitabe-
lerde yalnız ‘Iduk Ötüken’ ve ‘Tamıg Iduk Baş’ kutsal olarak görülüyor. 
Bunlardan ilki, kağanlık merkezi, diğeri ise Tanrıya kurbanlar sunulan 
ve bir ziyaretgâh durumunda olan Tamır suyunun kaynağıdır.8 

Güneyinden Hangay Dağı, kuzeyden de Tamır ırmağı ile sarılmış olan 
Ötüken yaylaları, tabiî ve yüksek bir kale vaziyetinde idi. Yaylanın bu va-
ziyeti, müdafaasını kolaylaştırdığı gibi, orada hâkim olan kuvvetin etrafa 
nüfuz ve tesirini de kolaylıkla temin ediyordu. Onun için bu dağ diğer 
bütün uruğ ve milletler için daima önemli bir devlet merkezi, yaz için ga-
yet iyi bir yayla ve tehlikeli zamanlarda da mükemmel bir korunma yeri 
                                                           
1 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 3, n. 9, Ankara, 1993; İslâm Ansiklopedisi, 
“Türkler” Mad. c. 12/2, M.E.B. Yayınları, s. 166. 
2 A. von Gabain, “Kök-Türklerin Tarihine Bir Bakış I. Stepte Yaşayan Kök-Türkler 682-742”, 
Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi, (Çev: Saadet Ş. Çağatay), c. 2, sayı 5, s. 687, yıl 1944. 
3 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 3, n. 9; Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi II, s. 
42, İstanbul, 2007. 
4 Saadettin Gömeç, “Ergenekon”, Orkun Dergisi, sayı 79, s. 2, yıl 2004. 
5 Erhan Aydın, “Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler”, Turkish Studies, c. 2-4, s. 1267, 
güz 2007. 
6 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 79, Ankara, 1988. 
7 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 80-81. 
8 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 303, İstanbul, 2005. 
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idi. Ötüken dağının bu fevkalâde vaziyeti buraya eller gözünde tarih bo-
yunca süren büyük ehemmiyet kazandırmış ve Türklerde bu dağın kut-
siyet ocağı ve mukaddes ruhun ikametgâhı olduğu kanaâtini doğurmuş-
tu.9 Yani Ötüken, Çin’e taarruz eden bozkır orduları için bir üs ve mü-
himmat merkezi olması sebebiyle olduğu gibi, burasının savunulması 
için de önemli olmuştur.10 

Ötüken, iktisadî ve stratejik konumu sebebiyle Hun devletinin başkenti 
olmuş, hem birinci hem de ikinci Gök Türk İmparatorluğunun başkenti ve 
kutsal vatan sembolü durumuna gelmiş, ayrıca Uygur Türk devleti ile 
Cengiz devletine de başkentlik yapmıştı. Orhun-Yenisey yazıtlarında or-
manlık ve dağlık bir yer olarak belirtilen Ötüken Aşina boyunun tözü ol-
malıdır.11 Gök Türklerde, tabiat ruhları yazıtlarda görüldüğüne göre ‘yer-
su’lar diye anılıyordu. Bu tâbir ‘yer-suv’ şekliyle Uygurlarda da vardı ve bu 
‘yer-sular’ kutsal ‘ıduk’ yani mübarek ve mukaddes sayılıyordu.12 

Orhun ırmağının kaynağına yakın yerdeki Ötüken yöresi anlaşıldığına 
göre, sulak, çayırlık, her bakımdan hoş bir yerdi.13 Bahaeddin Ögel’e gö-
re ise asılında Gök Türklerin başkenti olan Ötüken bölgesi ıssız, tabiat 
şartları bakımından çok verimsiz dolayısıyla çok sayıda insanın barına-
mayacağı bir yerdeydi.14 Ötüken’in bulunduğu yerler, Batı Gök Türkleri-
nin Tanrı Dağları’ndaki yaylaları ve ovaları ile karşılaştırıldığında, bu 
ünlü başkentin çok verimsiz bir yer olduğu açık olarak görülebilir. Hattâ 
bu sebeple Ötüken etrafındaki yerlerde, büyük şehirlerin ve medeniyetle-
rin kurulmuş olmasını beklemek yersizdir. Ancak, başkent Ötüken Böl-
gesi’nin, askerî strateji bakımından önemli bir yeri vardı. Ötüken Bölgesi 
Büyük Gök Türk devletinin Çin ile olan bağları bakımından çok önemli 
bir bölgedir. Ötüken’in güney-doğusundan Gobi çöllerinin içlerine doğru 
uzanan Altay Dağları’nın bir ucu, Çin’e gitmek için güzel bir sıçrama 
tahtası vazifesi görüyordu. Özellikle abidelerin bulunduğu Koşo-Çaydam 
bölgesi, geçmişte olduğu gibi, bugün bile stratejik bir öneme sahiptir. 
Burası Orhun Havzasının doğudan giriş kapısı olduğu gibi, Çin’den gele-
cek tehlikelere karşı da ilk engelin oluştuğu yer durumundadır.15 Belki 
                                                           
9 A. von Gabain, “a.g.m.”, s. 687. 
10 Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, s. 110, İstanbul, 1981. 
11 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 42. 
12 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 303. 
13 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 3. 
14 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 206, Ankara, 1979. 
15 Faruk Sümer, “Orhun Abideleri Kahramanı Gül Tekin (Köl Tigin) I”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Sayı: 32, 1989, s. 4; Faruk Sümer, “Orhun Abideleri Kahramanı Gül Tekin 
(Köl Tigin) II”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 33, yıl 1989, s. 4; Ahmet Taşağıl, 
“Kapgan Kağan Devrinde Gök-Türk-Çin Münasebetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 65, Nisan 1990; Saadettin Gömeç, “Göktürklerde Ordu”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 141, s. 32-33, 1998; H. İhsan Erkoç, “Askeri Tarih Açısından Köl Tigin”, Gazi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 26, Sayı: 1, s. 203-226, 2006. 
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bu stratejik önemi Ötüken’e bütün tarih boyunca önemli bir yer kazan-
dırmıştır.16 

Bir mekânın iktisadî veya stratejik ya da her ikisi bakımından isteni-
len bir yer olması o mekânı tek başına kutsal yapmaya kâfi değildir. Bu 
bakımdan Ötüken bölgesinin kutsal bir yer sayılmasının, Orta Asya 
inanç ve mitolojisine dayanan birçok nedenleri olmalıdır. VII. asırda bü-
tün Türk boyları ve Gök Türk imparatorluğuna bağlı yabancı boylar için 
Ötüken dağının ve ormanlarının kült olduğu gerek Gök Türk yazıtların-
dan gerekse daha sonraki Uygur yazıtlarından17 anlaşılmaktadır. Gök-
Türkler gerçekten zamanımıza öyle yazıtlar hediye etmişlerdir ki bunlar 
yalnız onların hayat düzenini öğrenmek bakımından çok önemli olmakla 
kalmamış, birbirini takip eden fikir ritimleri halinde, âdeta sanatkârane 
bir surette kendi âlemlerinin hayata, ölüme, muharebeye ve teşkilâta ait 
tasavvurlarını ve düşüncelerini dile getirmişlerdir. Ancak Orhun Bölge-
sinde Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk adına dikilmiş olan bu yazıt-
lar, daha çok ‘İl Bengüsü’ yani devlet yazıtları olduğundan bunlarda halk 
inanışlarının ve geleneklerinin izlerini aramak doğru bir yaklaşım değil-
dir. Bu yazıtlar zaman zaman Türk milletinden söz açarken bütün Türk-
ler için ‘Ötüken Yış Budun’ (Kutsal Ötüken Ormanının Milleti) diyorlardı. 
Orhun Bölgesi’nin Orta Asya’nın en kutsal yeri olduğundan şüphe yok-
tur. Yazıtlarda görüldüğü gibi Gök Türkler bu bölgeye Ötüken adını veri-
yor. Hunların başkenti ‘Ejderler’ şehri, Gök Türklerin ‘Ötüken’i, Uygurla-
rın ‘Ordu-Balıg’18 ve Avarlar’ın başkenti, Cengiz İmparatorluğunun ‘Kara 
Kurum’19 adlı başkentleri hep bu havza içindeydi. Uygur başkenti Ordu-
Balıg uzun zaman Orta Asya tarihindeki büyük ününü kaybetmemişti. 

Yazıtların ifadesinden anlaşıldığına göre Ötüken cihanın bir merkeziy-
di. Bir cihan devleti olma amacında olan Türk devletinin merkezi de ci-
hanın merkezinde olmalıydı. Dolayısıyla Orta Asya’yı hakimiyeti altına 
alan bir devlet başkent olarak Ötüken’i seçmek zorundaydı. Çünkü, bu-
rası kutsal bir yerdi. Tanrı’nın dünyaya, dünyanın da Tanrı’ya en yakın 
olduğu yer burasıydı.20 Orta Asya egemenliği ancak bu görevi yerine ge-
tirmekle tamamlanabilirdi.21 
                                                           
16 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 78, 278; Bahaeddin Ögel, Türk Mito-
lojisi, c. I, s. 275. 
17 Tengride Bolmuş İl İtmiş Bilge Kağan (Bögü Kağan) adına 759/60 yılında dikilen ‘Şine 
Usu Yazıtı’nda geçen ‘Ötüken tegresi’, ‘Ötüken irin’, ‘Ötüken yış’ ibareleri Gök Türk yazıtla-
rında Ötüken ile ilgili ibarelerden çok da farklı değildir. 
18 Ordu-balık, Mo-yen Çur Kağan tarafından yaptırılmıştır. Erhan Aydın, “Bay-balık Kenti-
nin Yeri, Yapılış Tarihi ve Amacı Üzerine Değerlendirmeler”, Turkish Studies, c. 3-4, yaz 
2008. 
19 Kara-kurum Orhun vadisinde, Uygur şehri Ordubalık yanındaki “Kut Dağı” idi. Emel 
Esin, “Orduğ-Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri”, Ankara Üniversitesi 
D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10, s. 139, n. 9, 1968. 
20 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 278; Türk Mitolojisi, c. II, s. 381. 
21 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 15. 
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Sibirya ve Çin mitolojisine göre, ‘yerin, gökle birleştiği’ bazı kutsal böl-
geler ve dağlar vardı.22 Dağ ve daha eski çağlarda orman, hayat ile ölü-
mün birleştiği, sonsuzluğun tahakkuk ettiği yer olmuştur.23 Gökle yerin 
birleştiği nokta olması dolayısıyla ‘dağ’ dünyanın merkezidir ve büyük 
bir ihtimalle dünyanın en yüksek yeridir. Bu nedenle kutsal bölgeler, 
kutsal yerler, tapınaklar, saraylar, kutsal şehirler dağlarla özdeşleştiril-
miştir ve merkezdirler.24 Dağ kültü çok eski çağlardan beri muhtelif 
uluslarda bulunduğu malûm olan cihanşümul bir külttür. Eski Yahudi-
ler Sina dağını, Araplar Arafat dağını, Yunanlılar Olimpos’u, Hintliler Hi-
maliya’yı, Moğollar Burhan-Haldun’u takdis etmişlerdir.25 Bu bakımdan 
kutsal yerler, Türk toplulukları için de sadece sıradan taşlar, kaya, pı-
nar, dağ, çay değildir. Bunların özellikleri kutsal dinî merkez olmaların-
dan gelir.26 Üç bölge prensibi, kökünü üç zaman kanunundan almıştır. 
Bu üç bölge, Gök, Yeryüzü ve Yeraltıdır. Ötüken evrenin merkezinde bu-
lunmakta olup, üç zaman, geçmiş, şimdi ve gelecek, üç kozmik bölge ya-
ni, yer, gök ve yer altı burada kesişmektedir.27 

İnsanlar hangi inanç sistemine mensup olurlarsa olsunlar tarihin her 
döneminde Tanrı’ya ulaşmak, Tanrı’yla ilişki kurmak, dua etmek, yakar-
mak amacıyla belirli mekânları kendilerine vasıta kılmışlar ve bu alanla-
rı da kutsal saymışlardır. Yazıtlardan ‘yoğ’ yâni ölülere yapılan merasi-
min ancak Ötüken dağ yaylalarında yapılmış olduğu anlaşılıyor. Eski 
Türk inanç sistemine göre Tanrı’ya yakın olarak kabul edilen yerler ha-
yatın başladığı yerler olarak kabul edildiği gibi, aynı zamanda mezar ala-
nı olarak da kullanılmıştır.28 

Kutsal olarak algılanan alanlar, yaşanan dünya ile ruhanî dünya ara-
sında bir geçiş bölgesi29 olarak kabul edilmiş, buralar dünyadan ziyade 
diğer dünyayı temsil eden mekânlar olmuştur. Bu dünyada öbür dünya-
yı hatırlatan, Tanrı’ya ulaşmada vasıta olarak kullanılan bu alanlarda yı-
lın belirli dönemlerinde Tanrı’ya bağlılık göstermek ve Tanrı’ya ulaşmış 
(ölmüş) ataların ruhları için kurbanlar kesilmiş diğer dinî faaliyetler ger-
çekleştirilmiştir. 
                                                           
22 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 278. 
23 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 227. 
24 Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, (çev. Lale Arslan), s. 114, İstanbul, 2003. 
25 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, c. II, s. 253, Ankara, 1998; (Makaleler) Tarihte 
ve Bugün Şamanizm, s. 48, n. 53, Ankara, 1986; Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. II, 423 
vd.; Fuzuli Bayat, “Türk Mitolojisinde Dağ Kültü” Folklor/Edebiyat Dergisi, c. 12, sayı 46, yıl 
2006-2. 
26 Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, s. 78, İstanbul, 2007. 
27 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 424. 
28 Reşat Ekrem Koçu, “Dağ Başındaki Garip Mezarlar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 140, s. 43, Ağustos 1998. 
29 ‘öt’ kökünün bir manası da delik, çukur, geçit demektir. DLT I, 176, II, 44 III, 30, 263; 
K.K. Yudahin, Kırgız Türkçesi Sözlüğü, c. II, s. 616-617, Ankara, 1998. 
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Ch’i-tan’lar Kuzey Çin’deki Hei-shan dağını bir ölüm dağı olarak ka-
bul ederlerdi. Onların inançlarına göre insan ölünce ruhları bu dağa gi-
dermiş. Bunun için her yıl bu dağa kurban adarlarmış.30 Gök Türklerin 
de, Ötüken’in batısında 500 li (267 km) mesafede kutsal Po-teng-ning-li 
(Budin inli) adlı dağı var ki anlamı ‘ilin koruyucu ruhu’ demekti. Bu dağın 
üzerinde ağaç ve ot yoktur. Hakanın çadırı Ötüken dağında olup, kapısı 
doğuya bakardı. Gök Türkler, Tanrı’ya kurban merasimini işte bu ‘Bu-
dun inli’ dağının yakınındaki nehir kıyısında yaparlarmış.31 Bu ‘Budun 
inli’ dağı bütün vatanı ve milleti koruyan Tanrı’nın makamı olan dağ de-
mek olmalıdır.32 Gök Türklerin menşe mağarası olan Ergenekon ile Ötü-
ken’in 500 li (267 km) batısında ata ruhlarına kurban sunulan yer ile 
aynı yer olduğu söylenir.33 

Kurt efsanesi yalnız Gök Türkler için değil, fakat bütün Türkler için 
tipiktir. Gök Türk yazıtlarında sık sık adları geçen Sir Tarduşlar kabilesi-
ne ait bir kurt efsanesi vardır. Bunda, bu kabileye başı kurt başı olan bir 
adam görünmüş ve mahvolacaklarını bildirmiş. Bu vaka Şa-do-mi’nin 
başına Yü-du-cün dağının (=Ötüken) civarında gelmiş. Bu dağ Türklerin 
kutsal bir dağıdır. To-balar’ın da bir kurt dinine sahip olmuş olmaları 
pek muhtemeldir. Çok kere kuzey Çin’de kurt dağları, kurt nehirleri ve 
kurt dağının bir Tanrısına ait bir mabet zikredilmektedir.34 Gök Türkler-
de ise kurt bayrakların üzerinde, üst kısmında tasvir olunmuştur.35 Hat-
tâ Çinliler, kurt adlı bir yıldızın durumuna bakarak, kurt ongunlu Kuzey 
Asya kavimlerinin geleceği hakkında hükümler de çıkarırlarmış.36 Orta 
ve merkezi Asya dağlarının çoğuna Türkçe veya Moğolca mukaddes, mü-
barek, büyük ata ve büyük hakan anlamına gelen adlar verilmiştir. Gök 
Türkler de, aynı inanç sistemi çerçevesinde ‘Iduk Ötüken, Iduk Baş, Tamug 
Iduk Baş’ gibi dağları takdis ederek hepsine “ıduk yer-su” demişler.37 

Eski Çin kaynaklarına göre, yirmi dört Hun kabilesinin başkanı, yılın 
beşinci ayında Lunk-Çenk şehrinde toplanarak, Gök-Tanrı’ya, Yer ve Su-
lara kurban veriyorlardı.38 Güney Hunlarının başkent ve mukaddes bir 
                                                           
30 Muhadderen Özerdim, (Wolfram Eberhard nezaretinde), “M.S. 4-5.nci Asırlarda Çin’in Şi-
malinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, c. 2, sayı: IX, s. 92, 1943. 
31 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. I, s. 237. 
32 A. İnan, Şamanizm, s. 5; L.N. Gumilev, Eski Türkler, (çev. A. Batur), s. 103, İstanbul, 2004. 
33 A. Taşağıl, Gök Türkler, c. I, s. 10, Ankara, 1995; Faruk Sümer, “Türk Destanları IV: Er-
genekon Destanı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 64, s. 7-23, 1992. 
34 Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, (çev. N. Uluğtuğ), s. 88, Ankara, 1996. 
35 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 87. 
36 E. Esin, Türk Kültür Tarihi -İç Asya’daki Erken Safhalar-, s. 4, Ankara, 1985. 
37 A. İnan, “Türk Boylarında Dağ, Ağaç (Orman) ve Pınar Kültü”, Makaleler, c. II, s. 253; ay-
rıntı için bkz. Ramazan Işık, “Türklerde Ağaçla İlgili İnanışlar ve Bunlara Bağlı Kültler”, Fırat 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9-2 (2004), s. 89-106; Fuzuli Bayat, “Türk Mitolojisin-
de Dağ Kültü”, Folklor/Edebiyat Dergisi, c. 12, Sayı: 46, 2006. 
38 M.A. Seyidov, “Eski Türk Kitabelerinde Yer-Sub Meselesi”, (çev. S. Gömeç), A.Ü. D.T.C.F 
Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 18, sayı: 29, s. 259, 1996. 
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merkez mahiyetinde inşa ettikleri Kut-lang şehri bugünkü Kansu’nun Li-
ang-chou mıntıkasında bulunuyordu. Bir dörtgen şeklindeki bu şehrin 
doğu-batı mihveri kuzey-güney mihverinden daha uzundu. Hunlar Kut-
lang’da, yer mabudu sayılan ejdere ibadet ederlermiş. Hunların ve Türk-
lerin yer ve gök mabudu sıfatı ile ejder ibadeti hem Kut-lang’da hem de 
Orhun Bölgesi’ndeki başkentte, mevsimlerin değiştiği devirlerde, bilhas-
sa yaz başlangıcında yer alırmış.39 Hunlardan sonra Türk Devletinin ba-
şına geçen Tabgaç sülalesi zamanında da bu inançlar devam ettirilmiş, 
onlar da baharın ilk ayında kutsal Atalar Mezarlığında Gök Tengri’ye 
kurbanlar sunmuşlardı. Onlar kurbandan sonra kayın ağaçları dikerler, 
böylece kutlu ormanlar meydana gelirdi. Çin kaynaklarının dediğine gö-
re, Gök Türk asilzâdeleri, her yıl atalarının çıktıkları mağaraya gidip tak-
dis merasimi yapıyorlardı. Bundan başka halk, yılın beşinci ayının yir-
misinde Ötüken’e giderek Semânın ruhuna ibadet ediyordu. Erken Çin 
kaynaklarından gelen haberler Türklerin ruhlara inandıklarını ve büyü-
cüleri saydıklarını haber veriyor.40 Sonuçta başkentleri kutlu Ötüken 
olan Gök Türkler, tıpkı kendilerinden önceki Türkler gibi, Kutlu Atalar 
Mezarlığında da kurban keserlerdi.41 Bu dinî törenleri ‘baş-rahip’ duru-
munda olan kağan kendisi yönetirdi. Devlet ile din işleri reisliği birbirin-
den ayrılmamıştı.42 Hunlarda bile en büyük rahibin devlet reisleri olduğu 
anlaşılıyor.43 

Türk mitolojik tasavvuruna göre, yaratılış ve sonun dünyanın merke-
zinde gerçekleşmesi, kutsallığın dışa vurulmasıyla bağlantılıdır. Merke-
zin en yüksek değerlere sahip olması da yaratılışın ve başlangıç noktası-
nın orada olmasındandır. Türk cihan devletinin başkentinin Ötüken ola-
rak belirlenmesi de kutsal merkez anlayışına dayanmıştır. Ancak kutsal 
merkezin zamanla taşınması, yani başka bölgelere götürülmesi de peka-
lâ mümkündür.44 Abakan nehrinin sol tarafındaki ‘Tiy’ (Tüü) çayı sahi-
linde meskûn olan Beltirler, Tanrı’ya kurban sunulan dağa bir kadının 
ayak basması sonrasında, kurban sunma vazifesini diğer bir dağda yap-
maya başlamışlar, önceki dağın fonksiyonunu bu dağa icra etmişlerdi.45 

XI. asır müelliflerinden ve Isığ Göl muhitinden Balasagunlu Yusuf 
Has Hacib, eski devrin büyüklerinden pek çok vecizeler, tavsiyeler ve na-
sihatler naklediliyor. Bunlar arasında Peygambere isnat edilen hadis ve 
ünlü İslâm ahlâkçılarından, mutasavvıflarından vecizelere rastlanmıyor. 
                                                           
39 E. Esin, “Orduğ”, s. 140. 
40 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 87. 
41 Saadettin Gömeç, “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, PAÜ Eğitim Fak. Dergisi, sayı: 4, s. 39, 
1998. 
42 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 303. 
43 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 46, Ankara, 1984. 
44 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. I, s. 61. 
45 A. İnan, Makaleler, c. II, s. 216. 
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Nakledilen vecize ve nasihatlerin hepsi Türk büyükleri, beyleri, hekimleri 
ve kumandanlarının sözleridir. Kendilerinden öğüt nakledilen bu Türk 
büyüklerinin Müslümanlıkları şüphelidir. Türklerin İslâmiyet’i kabulün-
den sonra ve Orhun çevresinden çok uzaklarda yazılan Kutadgu Bilig’de 
‘Ötüken’ beyinin hikmetli sözleri örnek olarak naklediliyor. 

“Negü tir eşitgil Ötüken begi, 
Sınap sözlemiş sözni yetrüp ögi”46 

“İdi yakşı aymış Ötüken begi 
Tilin tutzu birmiş sanga söz yigi”47 

Yusuf Has Hacib’in Ötüken beylerinden naklettiği hikmetli sözler Kül 
Tigin’e mi, Bilge Kağan’a mı, Tonyukuk’a veya belki de Böğü Kağan’a mı 
aittir bu bilinmez. Fakat bu sözler bir Kırgız beyine veya bir Moğol hanı-
na ait değildir. Ötüken geleneklerinin ve buraya hakim olanların hikmet-
li sözlerinin XI. asırda çok uzaklarda uzun müddet devam etmesi mani-
dardır. Yusuf Has Hacib’in çağdaşı olan ve eserini Bağdad’da yazan Kaş-
garlı Mahmut da, Ötüken’i biliyordu. Orhun Abideleri yazılırken Türk 
hakanının ordugâhı olan ‘Ötüken’ onun çağında, ‘Tatar bozkırlarında Uy-
gurların memleketine yakın bir yerde’ bulunuyordu.48 

Yaşam, yerin rahminden bir çıkış, ölüm ise ‘yuvaya’ dönüştür. Vatan 
toprağına gömülme isteği kendi toprağına duyulan mistik aşkın, kendi 
öz yuvasına dönme ihtiyacının kutsal olmayan bir biçimidir.49 Ergenekon 
ile örtüşen Ötüken’i atalarımız geçmişte niçin öyle görmesinler ve neden 
burasını baba ocağı, ana kucağı olarak görmesinler? İşte bundan dolayı 
Ötüken’in kutsiyetinin bilincinde olan Bilge Kağan, kardeşi Köl Tigin adı-
na bu coğrafyada anıt mezar külliyesi inşa ettirmiş, yazıtını da buraya 
diktirmişti.50 Gök Türklerin ‘ıduk’ ‘yer-sub’ (mukaddes yer-su) ile ifade 
ettikleri mefhum hem koruyucu ruhlar hem de vatandır. ‘Eçümiz apamız 
tutmış yer-sub’ = (atalarımızın idare ettiği yer-su) cümlesindeki yer-su 
vatan kültü olan yer-su’dur. Kült olan bu vatan ‘yer-suy’u, Ötüken ve 
‘Budın inli’ dağları ile ormanları temsil ediyordu.51 Çin’in ortasında Wei 
Irmağının kuzeyinde Yün-Yang’daki Kan-ch mabedinde Hunların göğe 
                                                           
46 “Sınanmış ve sözünü düşünerek söylemiş 
     Olan Ötüken beyi ne der, dinle.” Kutadgu Bilig, (çev. R.R. Arat), 1962, İstanbul, 2006. 
47 “Ötüken beyi çok iyi söylemiş, 
      Sözlerin iyisini sana diliyle ulaştırmış.” Kutadgu Bilig, 2682. 
48 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk, (çev. Besim Atalay), I, 138, Ankara, 2006. 
49 Mircea Eliade, a.g.e., s. 255. 
50 Tansu Ay, “Bilge Kağan (683-734)”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 13, s. 14-16, 
1988; Ömer Arısoy, “Orhun Abideleri ve Türk Tarihindeki Önemi”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 153, s. 48-58, 1999; Kâzım Mirşan, “Erken Türk Tarihi Türk Takvimi ve Or-
hun Yazıtları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 138, s. 219-226, 2002; Saadettin 
Gömeç, “Ergenekon”, Orkun, Sayı: 79, 2004; Kâzım Mirşan, “Erken Türkçe Yazıtlar”, Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 212, s. 16-19, 2004. 
51 A. İnan, Şamanizm, s. 48. 
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kurban verdikleri altın heykelin M.Ö. 124-119 yıllarındaki Türk-Çin sa-
vaşlarında General Ho-Chü-P’ing tarafından ele geçirilmesi Çin hüküme-
ti tarafından büyük bir başarı olarak değerlendirilmiş, Türkler için ise fe-
lâket yıllarının başlangıcına işaret sayılmıştı.52 Çünkü kutsal merkezin 
korunması, kutsal zamanın ve mekânın Tanrı himayesinde olması, Türk 
düşüncesinin en belirgin özelliğidir.53 Ötüken bölgesini ele geçiremeyen 
ve başkentini burada kuramayan bir devlet, büyük bir teşekkül veya im-
paratorluk sayılmazdı.54 Eski Türk tefekküründe bir devletin kuruluşu-
nun zaman ve mekânın yenilenmesi olması Gök-Türk yazıtlarında da gö-
rülüyor. Yazıtlarda zamanın ve kâinâtın başlangıcı Gök-Türk devletinin 
kuruluşu ile başlatılmakta; “Üze kük tengri asra yağız yir kılındıkda ikin 
ara kişi oğlı kılınmış, kişi oğlında üze eçüm apam Bumın Kağan İstemi Ka-
ğan olurmış”55 denilmektedir. Burada aynı zamanda cihan şümûl bir ha-
kimiyet ve devlet anlayışının ifadesi vardır. Ancak bu cihan şümûl devle-
tin muayyen coğrafî hudutta tahakkuk ettirilmesi de icap ederdi. Bu hu-
dutların merkezini Orhun havzasındaki mukaddes Ötüken Yış teşkil edi-
yordu.56 

Kutsiyeti bakımından üç hak din için Kûdüs, Müslümanlarca Mekke 

ne ise Doğu Türk elinin Ötüken’i de odur. Birçok araştırmacı eskiden be-

ri, “Şamanizm’de bir peygamber ya da kutsal bir kitap olmadığı için, Kam-

lar toplum içinde sivrilmiş ve statü olarak önemli bir yer edinmişlerdir”57 

iddiasında bulunur. Ancak İslâmiyet’ten çok önceleri Türkler, müntesip 

olduğu bir hak dinin farzlarından olmak üzere Ötüken’de hac, Tamug 

Iduk Baş’ta kurban vazifesini ifa etmişlerdi.58 
Kaşgarlı, biri Buharalı, diğeri Nişaburlu sözüne güvenilir iki âlimi de-

lil göstererek bir olay anlatır ve bir hadis nakleder: “Peygamberimiz, kı-
yamet belgelerini, âhır zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerin ortaya 
                                                           
52 W. Eberhard, Çin Tarihi, s. 95, Ankara, 1995; Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu 
Tarihi, c. 1, s. 86, Ankara, 1981; Türklerde Devlet Anlayışı, s. 348, Ankara, 1982; A. İnan, 
Eski Türk Dini Tarihi, s. 32, Ankara, 1976; İ. Kafesoğlu, E. Türk Dini, s. 13, Ankara, 1980. 
53 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. I, s. 74. 
54 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 2. 
55 “Üstte mavi gök, altta yağız yaratıldığında, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlu-
nun üzerine ecdadım Bumın Kağan, İstemi Kağan oturmuş.” Kül-Tigin yazıtı, doğu yüz 1. sa-
tır, Bilge Kağan yazıtı, doğu yüz 2. satır. 
56 Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, s. 108. 
57 Aybars Pamir, “Türklerin Geleneksel Dini Şamanizm’in Orta Asya Eski Türk Kamu Hu-
kuku’na Etkisi”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, c. 52, sayı 4, s. 165. 
58 Tumuğ Iduk Baş, Tamır Irmağı’nın mecrasıdır. Tamır ‘demir’ demektir, ayak; ‘ıduk’tan 
(ıdh>ıduk>ıyık>ayag>ayak) gelir. Baş ‘baş’ demektir. Gök Türkler demirci olmakla maruftur. 
Demirin bir manası da ‘gök’ demektir. DLT I, 362. Türklerde sarı etük ile kızıl börk arasın-
daki beden (et-öz/töz) kâinatın sembolüdür. Hattâ ‘sarı çizmeli Mehmet Ağa’ esprisi buradan 
gelir. Türk devleti de ‘üstte mavi gök ile altta yağız yer’ arasındaki kişioğlu üzerine hakimdir. 
Öyleyse Tamug Iduk Baş’ta demir ayak ile demir baş cem olmuştur. Türk mitolojisi, gece ile 
gündüzün tezadı, mevsimlerin tekrarı ve tabiatın görülen yüzünden mülhemdir. Mitoloji 
sürprizlerle doludur. İşte Tamug Iduk Baş, Gök Türklerin bir tözüdür. 
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çıkacaklarını söylediği sırada ‘Türklerin dilini öğreniniz; çünkü onlar için 
uzun sürecek egemenlik vardır’59 buyurmuş. Müellifimiz Kaşgarlı’nın ‘ad 
olarak Türk adını Ulu Tanrı vermiştir’ dedikten sonra, ravî silsilesiyle bir-
likte, Yüce Tanrı “benim bir ordum vardır, ona ‘Türk’ adı verdim, onları 
doğuya yerleştirdim. Bir ulusa kızarsam Türkleri, o ulus üzerine musallat 
kılarım” şeklinde bir Hadis-i Kudsî naklediyor.60 Allah’ın ve son resûlü-
nün övdüğü Türklere, tebliğci olarak peygamber ve ilâhi hükümleri içe-
ren bir kitap gönderilmiş olduğunun kabulü aklın ve İslâm itikadının bir 
gereğidir. Uzak olmayan bir gelecekte araştırıcıların çalışmalarının so-
nuçları bu keyfiyeti tespit ve bu satırların beyanını teyit edeceğinden 
şüphe yoktur. Oğuz Kağan’ın bir Türk peygamberi olabileceği yönünde 
ciddi görüşler ileri sürülmüştür.61 Dede Korkut’un da bir Türk peygam-
beri olabileceği yönünde eskiden beri görüşler vardır.62 Balasagun dağla-
rındaki zaviyesinde yaşayan, henüz Müslüman olmamış Kulbak adlı ehl-
i kerâmet bir Türk zahidinden bahsedilir.63 Türk tefekküründe hakanla-
rın gökte doğması64 ve hakanlık görevini yedi veya dokuz kat gökte alma-
sı65 ile, imam efendinin Cuma ve bayram hutbesini irât ettiği mahâllin 
dokuz basamaklı olması ve bu mahâlle dokuz tedbir ile çıkılması, ibret 
nazarıyla bakınca İslâmiyet öncesi Türk Dinine dair çok şeyler düşündü-
rüyor. Bu bakımdan rahmetli hocamız Bahaeddin Ögel’in dediği gibi; 
“Türkler hiçbir zaman İslâmiyet’i aynen alamamışlar ve onu ancak kendi 
hislerinde yoğurarak kendilerine benzetmişlerdir”.66 Anlaşılıyor ki, Türk-
lerin İslâmiyet öncesi tabi oldukları gerçek Türk Dininin imân ve ibadet 
esasları aslında İslâmiyet’in tebliğ ettiği imân ve ibâdet esaslarından çok 
da farklı değildir.67 Bu sebeple Türklerin Türkistan’da ilk İslâm fetihleri-
                                                           
59 DLT I, 4. 
60 DLT I, 351. 
61 Saadettin Gömeç, “Oğuz Kağan’ın Kimliği, Oğuzlar ve Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-
İki Söz”, A.Ü. D.T.C.F Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 22, sayı 35; Mustafa Ekincikli, “Türk 
İnanç ve Dini Hayatın Tarihi Seyri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 74, s. 27-46, 
Ekim 1991. 
62 Hasan Özdemir, “Dede Korkut’un Kişiliği İle İlgili Efsaneler”, A.Ü. D.T.C.F Türkoloji Dergi-
si, c. 16, sayı 2, 2003; Şerh-i Esmaü’l Murselîn adlı eserde Türk peygamberlerinden bahse-
dilmiş, bunlardan yirmi dört tanesi Hüseyin Hüsameddin’in Amasya Tarihi adlı eserinin 
ikinci cüzünde zikredilmiştir. 
63 DLT I, 475. 
64 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 222; Türklerde Devlet Anlayışı, s. 49 
vd; Mustafa Arslan, “Türk Destanlarında Evren Tasarımı”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağa-
nı, s. 65-75, İzmir, 2005. 
65 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 305-306; Türklerde Devlet Anlayışı, 
s. 65-66; Türk Mitolojisi, c. I, s. 294 vd. 
66 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 148. 
67 Kaşgarlı’nın naklettiği, “Öd keçer kişi tuymas, Yalnğuk oğlı menğgü kalmas./Zaman geçer, 
insan duymaz. Âdemoğlu bengi kalmaz” (DLT I, 45) şeklindeki eski Türk atasözü ile Kül Tigin 
yazıtındaki “Öd tengri yaşar. Kişi oglı kop ölgeli törümiş/Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep 
ölmek için türemiş” (Kül Tigin yazıtı, kuzey yüzü, 10. satır) şeklindeki ifadenin Kur’an-ı Kerim 
Enbiyâ suresi 34 ve 35. ayetlerindeki “Senden önce hiçbir insana ebedî yaşama vermedik. 
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ne karşı çetin mücadelesinin gerçek sebebi kuşkusuz İslâm dinine bir 
mukavemet değil, Orta Asya’da hakimiyeti elde tutmak ve fatihlerin gani-
met hırsına karşı koymak için Arap devletine karşı gösterilmiştir. V.V. 
Barthold, Arapların Türklerle olan temasları konusunda; ‘hiç şüphesiz 
fatihlerin hareketlerinin tek sürükleyici gücü ganimet ve şeref arzusu olup 
umumiyetle hem onların ve hem de memleketin müdafilerinin nazarında 
dinin önemi azdı’68 diyor. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda Ötüken’in ifade ettiği 
coğrafya, burasının Türkler ve diğer Orta Asya halkları için kutsiyeti ve 
bu kutsiyetin sebepleri hakkında ittifak sağlanmış, bu konuda ciddi bir 
tereddüt kalmamıştır. Ancak bu adın ne manaya geldiği konusundaki 
tartışmalar henüz sürmekte olup tatmin edici bir sonuca ulaştırılmış de-
ğildir. 

Saadettin Gömeç’e göre, Ötüken adı en azından ifade ettiği coğrafya-
nın genişliği kadar geniş bir mana ifade etmiş olmalıdır.69 Ötüken adı 
hakkında görüş beyan eden Fuzuli Bayat, “Ötüken kelimesinin etimoloji-
sini genellikle dua, talep, istek anlamını karşılayan ‘öt’ köküne bağlamak 
daha çok kabul görmüştür”70 dedikten sonra, “Ötüken sözündeki gan/ken 
eki Ülgen adındaki ‘gen’ eki ile aynı kozmogonik semantik işlevlidir. Nitekim, 
ilâhî menşe, kutsallık, töz anlamları bildiren ‘gan/ken eki ile ilgilidir. Gan/gen 
eki ilk başlarda akrabalık paradigması olan ‘ka’ kökünden türetebilirdi”71 di-
yor. Ancak bu durumda, mahlûk ile hâlık, yer değiştirmiş olmaktadır. 

Ötüken’in yeri konusundaki en yeni çalışmayı yapmış olan Erhan Ay-
dın aynı çalışmasında bu adın etimolojisi ile ilgili olarak; “Kadın şaman’ 
anlamına gelen idugan/idugen’in, Ötüken adı ile ilgili olması gerekir. Ger-
çekten +kAn ekinin günümüz Moğolca’sında dişilik yapmada da kullanılı-
yor olması önemli bir veridir” dedikten sonra; “Ötüken adının ‘ötü’ taba-
nından, fiilden ad yapan +g ve addan ad yapan +kan (Mo.?) ekiyle kurul-
duğu ve Kadırkan ile Tenrikan’deki +kan’ın aynı ek olduğu ve nihayet Mo-
ğolca ‘kadın şaman’ anlamındaki idugan/idugen’in de Ötüken kelimesiyle 
ilgili olduğu”72 önerisinde bulunmuştur. Bir başka araştırmacı Osman 
Karatay, ‘Ötüken Yış’ adlı makalesine73 yaptığı ilâvede “Eski kaynaklarda 
Ötüken dışında başka yerler için de ‘yış’ kullanılır. Bahsedilen çalışma-
                                                                                                                                        
Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedî mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır...” ayetleri ile 
aynı mealde olduğu açıktır. 
68 V.V. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, (Haz. H. Dursun Yıldız), s. 198, Ankara, 
1990. 
69 Saadettin Gömeç, “Ergenekon”, s. 2. 
70 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 45. 
71 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 46. 
72 Erhan Aydın, “Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler”, Turkish Studies, c. 2/4, s. 1267, 
Güz 2007. 
73 Osman Karatay, “Ötüken Yış: Dağ, Orman ve Ülke”, Omeljan Pritsak Armağanı, yay. M. 
Alpargu-Y. Öztürk, Sakarya, s. 131-139, 2007. 
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mızda, kelimenin esas anlamını tespitte bize en fazla yardımcı olan da bu 
anlam çeşnisi olmuştur. Bizim sonuçlarımıza göre, Ötüken özelinde bu ke-
lime ‘memleket’ anlamıyla kullanılmıştır”74 diyor. Görüldüğü üzere Ötü-
ken adının manası hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüş olmakla be-
raber, bu konuda henüz ittifak sağlanmış değildir. 

Ötüken adının birinci kısmındaki ‘Ötü’ kelimesi hakkında araştırma-
cılar arasında büyük ölçüde bir ittifak bulunduğu görülüyor. Buradaki 
‘ötü’ bütün kaynaklarımızda, seslenmek anlamındaki Türkçe ‘öt’ kökün-
den gelmekte olup, ‘rica, rica etmek, ibadet, ibadet etmek, dilek, dilekte 
bulunmak, hikâye, hakana sunulan dilek, arz etmek, büyüklerden bir di-
lek istemek, dilemek, dua, dua etmek, hürmet etmek, takdim etmek’75, 
‘Şefâat istemek, niyaz etmek’76 anlamlarında kullanılmıştır. ‘Ötü’ kelime-
sinin Gök Türk yazıtlarında77 ve Eski Türk şiirlerinde78 bu manada kul-
lanıldığı görülüyor. 

Türkçe’mizde bir vazifeyi yerine getirmek, ödemek, ifa etmek anlamla-
rında bir ‘öte’ kelimesi bulunmaktadır.79 Arapça’da ‘din’in borç anlamına 
gelen ‘deyn’den gelmesi gibi, her halükârda dinî bir tabir olarak gördü-
ğümüz ‘Ötüken’ adının da bu ‘öte’ kelimesiyle münasebeti düşünülebilir. 
Kaldı ki dinin imân ve amele dair hükümleri mükellef üzerine bir borç ve 
dinin icrası bu hükümleri ifa meselesidir. Bu durumda ‘Ötüken’ adında-
ki ‘ötü/öte’ kelimesi, ‘dua, rica, dua etmek, rica etmek’ anlamları ile ‘öde, 
ödeme’ anlamlarında bir köktür. 

Türkçe’mizde, fonksiyonunda genellikle fiil kök ve gövdelerinden ‘kuv-
vetli bir aşırılık’ sıfatları ile ‘Tanrı sıfatları’ türeten ve kendisinden önceki 
                                                           
74 O. Karatay, “Ötüken Yış Bahsine İlave: Varenglerin Yolundaki Rusya Dağları”, Aradeniz 
Araştırmaları Dergisi, sayı 20, s. 20, kış 2009. 
75 A. Von Gabain, Eski Türkçe’nin Grameri, (çev. M. Akalın), s. 51-59; “kılgu ka ötüg/yapıla-
cak rica” 115, Ankara, 2007; DLT I, 161, DLT I, 68, I, 199 DLT I, 376, KB, 791, 2498, 2520, 
2673, 4043, 4058, 4103, 4060; A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçe’si Sözlüğü, s. 52-103, İstan-
bul, 1993; K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 617. Bunun dışında ‘ötük’ kelimesinin ‘pabuç, terlik, 
ayakkabı, çizme’ gibi anlamları da vardır. DLT I, 68; A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçe’si Söz-
lüğü, s. 52-103; ‘ötük’ kelimesinin bir anlamı da geçmek (K.K. Yudahin, a.g.e., c. II, s. 616-
617, Ankara, 1998, demek olduğuna göre, buradaki ‘pabuç’ anlamındaki ‘ötük’, mecazen 
yürümeyi ifade etmiştir. Türkçe’de mukaddes, mübarek anlamandaki ‘Iduk’ ile kurban anla-
mındaki ‘ıduk’ aynı olduğu gibi ‘ayak’ sözü hattâ ‘yüzük’ sözü ‘ıduk’tan türemiştir. Bu ‘ıduk’ 
sözü din harici bir göndermeyi ifade eder. Gitme yürüyerek gerçekleşeceğine göre, ‘ıduk’ ile 
‘ötük’ sözünün münasebeti de açıktır. ‘Iduk>adak>ayak’ Zeynep Korkmaz, “Eski Türkçe’de-
ki Oğuzca Belirtiler”, A.Ü. D.T.C.F Türkoloji Dergisi, c. 4, s. 19, 1974; aynı makale, Türk Dili 
Üzerine Araştırmalar, c. I, s. 208, Ankara, 2005; Adem Aydemir, “Türk Folklorunda Nişan-
lanma ve Evlilik Sembolü Olarak; ‘Gerdanlık, Küpe ve Yüzük”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 282, s. 22, Haziran 2010; D.L.T I, 32; Saadet Çağatay, ‘Türkçe Dini Tâbirler’ Ne-
cati Lugal Armağanı, s. 196-197, Ankara, 1968. 
76 XVI. asır bilgin ve şairlerinden Bursalı Lâmii Mahmut Çelebi Divan’ında; 
    “Sonra etmez assı şimdiden ötün اوتن 
     Ey gönül şeyda gönül rüsva gönül” demiş. Tarama Sözlüğü, c. V, s. 3138 (T.D.K yay). 
77 “Yalabıçı edgü sabı ötügi kelmez tiyin yayın süledim.” Bilge Kağan Yazıtı, doğu, 39. satır. 
78 “Tengri yaruk küçlüg bilgeke yalvarar biz, 
      ötünür biz kün ay tengrike”, R.R. Arat, Eski Türk Şiiri, s. 12, Ankara, 1991. 
79 DLT III, 251; A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçe’si Sözlüğü, s. 102. 
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kelimenin ses durumuna göre Gan/gen>kan/ken eki durumunu alabi-
len işlek bir ek vardır. XI. asır müellifimiz Yusuf Has Hacib; 

“Bayat atı birle sözüg başladım 
törütgen igidgen keçürgen idim”80 diyor. 

Yusuf Has Hacib’in çağdaşı Kaşgarlı da eserinde ‘gan/gen’ eki ile ya-
pılmış çok sayıda sıfat örnekleri veriyor.81 ‘Gan/gen’ ve g/k>0 ses değiş-
mesi kuralına göre ‘ken/kan’ ile yapılmış olan bu sıfatların çoğunun bi-
rer birer Tanrı’nın sinonimleri olduğu görülüyor. 

Erhan Aydın’dan çok önceleri Türkolog Nikolai Poppe, ‘Ötüken’ adının 
Moğolca’da yer ilâhesi manâsına geldiğini iddia etmişti.82 Moğolların Gizli 
Tarihi adlı eserde Cengiz Han’ın sözleri arasında ‘anamız Etugen’83 sözü 
geçiyor. B. Ögel’e göre, Moğolların Gizli Tarihi’nde Cengiz Han’ın sözleri 
arasında geçen bu ‘Etugen ana’nın Gök Türklerin mukaddes yeri sayılan 
‘Ötügen’le ilgili olması çok muhtemeldir.84 ‘Etugen’, ‘Ütigin’ veya ‘İtügen’ 
Moğollarda bir yer tanrıçasıdır. Çin’de Shang sülâlesi sonlarına doğru 
kuzey tesirli bir Toprak ana ilâhesinden söz ediliyor.85 Eski toplumlarda 
aile reisinin adı ile mitolojik ana ve yerin adı aynıdır.86 ‘Ötügen Kutu’nun 
çok uzun zamandır Türkler ve Moğollar için müşterek mukaddes bölge 
ve vatanı koruyan ruh-tanrının bulunduğu yer sayıldığı görülür. Hattâ, 
bazı araştırmacılara göre, ‘ötüken’ kelimesi ‘Od ana’ (ateş ana) kelimesi-
nin değişik varyantı veya tercümesidir.87 

Cengiz Moğollarının kökleri Alan-Kova adlı bir kadın-ata’ya dayanır.88 
Moğollardaki ‘Etugen ana’, ana tanrıça tasavvurunun ana etrafındaki 
aile düzenin bir görünümüdür. Moğollar Cengiz çağında bile ana ailesi-
nin özelliklerini taşıyorlardı. Bunlarda ‘ana ata’ anlayışı egemen olup 
aile yapısında büyük bir rol oynamıştır. Halbuki Türklerde Hunlar çağın-
da bile ana ailesinin en küçük bir izine rastlanmıyor.89 Türklerde hiçbir 
kavmin dişicil isim taşımamış olması, Türk izdivaç şeklinin ‘exogamy’ ve 
aile yapısının kadim zamandan beri ‘pederi aile’ olduğunu gösterir. Kaş-
garlı Gök Türklerin selefleri olan Tobalar (Tabgaç) konusunda çok tered-
dütlüdür. Şöyle diyor; “Tavgaç: Türklerden bir bölüktür. Bu diyarda otu-
                                                           
80 “Tanrı adıyla söze başladım; 
      o, yaratan yetiştiren ve göçüren rabbimdir.” KB, 124. 
81 bkz. DLT III, 52-55. 
82 A. von Gabaın, “a.g.m.”, s. 687. 
83 Moğolların Gizli Tarihi, (haz. Ahmet Temir), s. 51; ayrıca n. 2, Ankara, 1995. 
84 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 283. 
85 W. Eberhard, Çin Tarihi, s. 61. 
86 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojisine Giriş, s. 70, İstanbul, 2007. 
87 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 141. 
88 Moğolların Gizli Tarihi, s. 5-6; ‘Hannâme’ Necati Lugal Armağanı, s. 315-316. 
89 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 161. 
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rurlar; bu sözden alınarak, bunlara ‘Tat Tavgaç’ denir, ‘Uygur’ demektir; 
‘Tat’tır, ‘Çinli’dir. Bu ‘Tavgaç’tır.” “Tat Tavgaç; bu sözdeki ‘Tat’ kelimesin-
den ‘Farslılar’, Tavgaç’ kelimesinden de ‘Türkler’ murad edilir”.90 W. Eber-
hard da Tobalar, “H’yung-nu boyundan bir kısımdır. H’yen-bi’lerden türe-
mişlerdir. Bir Çin erkeği ile bir Hun kadınının evlenmesiyle üremişlerdir, 
fakat H’yung-nularda ana egemenliği mevcut olduğundan Çinli sayılmaz-
lar”91 diyor. Müellif bir makalesinde de; “Toba’ların 119 kabilesini teşkil 
edenler Türklerden ve Moğollardan meydana gelmiş melezler değilseler bi-
le içlerine Moğol kanı karışmış Türk olduklarından eminiz”92 diyor. Ger-
çekte, Hunlar devrinde kuzeyde kurulan Siyenpi sülâlesi idaresindeki 
Proto-Moğollar ve Türkler din ve kültür bakımından Hunlardan farksız-
dır. Eski çağlarda Çin’in kuzeyi baştan başa Türk ve Moğol kavimleri ta-
rafından kuşatılmıştır.93 W. Eberhard’ın dediğine göre; eski devirde Türk 
ve Moğol kavimlerinin kültürleri tabiatıyla aynı olmadığı halde bugünkü 
mevcut malzemenin yardımıyla neyin Moğol, neyin de Türk olduğunu 
anlayabilmek kolay değildir.94 

Bazı Altay kavimlerinin destanlarında tabiatın dış yüzü kişiselleştiril-
miş ve bir kadın gibi tasavvur edilmiştir. Bu kavimlerde, otları yolmanın 
büyük günah olduğuna inanırlardı. Çünkü, onlara göre, yeryüzü, otlar 
yolunurken, tıpkı saçları ya da sakalı yolunan bir insan gibi acı çeker-
di.95 Altay ve Buret karışımı bir ‘ateş duası’nda “Sen, ‘anamız Ötüken’ 
eteklerinden (ayağından) ortaya çıkmışsın” denir.96 ‘Ötüken anamız’ anla-
yışı, Şamanizm’in henüz yozlaşmadan önceki, temel bir düşünce olmalı-
dır. Nitekim, ateş için yapılan dualarda, “Göğün yerden ayrıldığı zaman 
doğmuşsun! Sen anamız” Ötüken ayağından, ortaya çıkmışsın!...” denir. 
Bu düşünce gücünü, “Ebedî Gök Tanrı ve altın yüzlü Yer-su, Ötüken” an-
layışından kaynağını alıyordu. Kutlu Ötüken veya Altay dağlarının ana, 
ata veya kayın baba oluşları, oldukça eski çağlardan gelen seslerdir. 
‘Toprak ana’ derken, yalnız Orta Doğu düşünceleri yansıtılmıyordur. Bu 
söz çok eski Türk düşünce ve inanışlarını da içinde topluyordu.97 Kara 
Hanlılarda hakan soyundan olan kadınlara ‘Tarım’, soylu kadınlara ‘Al-
                                                           
90 DLT I, 454. 
91 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 80. 
92 W. Eberhard, “Toba’lar Etnik Bakımından Hangi Zümreye Girer? İlk Araştırmalar”, A.Ü. 
D.T.C.F. Dergisi, 1943, c. 1, sayı 2, s. 30; ‘Tabgaç’ Gök Türk yazıtlarında Çin hükümeti hak-
kında kullanılmıştır. KB’de ise ‘Tavgaç’ Kara Hanlı hükümdarının unvanı olduğu (A21-B60-
D88) aynı zamanda Çin demektir. KB, 68. 
93 E. Esin, a.g.e., s. 5. 
94 W. Eberhard, Çin Tarihi, s. 31; Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, c. 1, s. 
4. 
95 Mircea Elide, a.g.e., s. 249; ayrıntı için bkz. Mihaly Hoppal, “Sibirya Şamanizminde Doğa 
Tapınımı”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, (çev. Gürbüz Erginer), c. 41-1, s. 209-225, 2001. 
96 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. II, s. 498. 
97 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. II, s. 439. 
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tun Tarım’ denirdi.98 Burada toprağın bitirgenliği ile kadının doğurganlığı 
özdeşleştirilmişti.99 Bu satırlar da herhalde ‘Ana-vatan’ın bir bucağından 
bahsediyor. Diğer yandan, Türk tefekküründe, insan ruhu (eski Türkçe’-
de öz) ile vücudu (et-öz) bir çift teşkil ederek, biri semavî diğeri toprağa 
bağlı addediliyordu. Erkeklerde semavî öz, kadınlarda toprak unsuru ha-
kim sayılıyordu.100 

Sonuçta Moğolların Gizli Tarihi adlı eser XIII. asrın ilk yarısı sonların-
da yazıldığına göre Moğolların ‘Etugen ana’sının Türklerin kadim kutsal 
başkenti ‘Ötüken’ ile bir ilgisi olmamalıdır. Diplomat ve tüccarların ziya-
retgâhları olan Hakan ve Yabguların karargâhları zamanına göre birer 
kültür merkezi işlevi görmüştür. Buraları sürekli yabancı kültürlerin te-
sirlerine açık bulunmuş, kültürlerin karışma alanı veya bir ‘diffusion’ 
bölgesi olmuştur. Türklerde bilinen toprak tanrıçası olmadığına göre, 
Moğolların toprak tanrıçası ‘Etugen’ ile Ötüken’in bir ilgisi yoktur. Ateşin 
mucidi ve ocağın reisi Türklerde erkek olduğuna göre101 Ötüken’in, Mo-
ğollarda kadın Şaman anlamına gelen ‘idugan/idugen’ ile bir ilgisi bu-
lunmamaktadır. Eski Çin kaynaklarının dediğine göre Kırgızlar, sihirbaz-
larına ‘Gan’ diyorlardı.102 Bunun ‘Kam’ demek olduğu muhakkaktır. ‘Od’ 
bütün Türk dili şubelerinden ‘ateş’ anlamında bir kelimedir. Od-gan, 
‘ateşin sahibi’ demek olup, Türkçe ‘y+alavaç’ ile aynıdır. Bu bakımdan 
‘od-gan>ud-gan, oda-gan>uda-gan’ müennes değil, müzekker olmalıdır. 
Anlaşılıyor ki, Ötüken bölgesi çok sonraları, Moğol tesiri ile bir Tanrıça 
itibar edilmiş, Moğolların ‘Etugen’i ile Ötüken adı örtüştürülmüştür.103 

Ötüken adının Moğolların ‘Etugen’i ile bir ilgisi olmadığına göre, bu 
adın manası ve menşeî nedir sorusu ortaya çıkmaktadır. Gök Türkler104 
ve Uygurlar, sığınak, kale ve şehirlere ‘balık’ diyorlardı.105 Kâşgarlı, ‘ba-
lık’ kelimesinin eskiliğine ve kendi devrinde ancak Uygurlarca kullanıldı-
ğına işâret eder. Balık kelimesi ‘çamur, çamurlu yer, bataklık’106 anlamı-
na geldiği gibi ‘yara, yaralı’107 anlamına dahi gelirdi. Şehirlere çamur an-
                                                           
98 DLT I, 396. 
99 Mircea Eliade, a.g.e., s. 243 vd. 
100 E. Esin, a.g.e., s. 3. 
101 Geniş bilgi için bkz. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 54-55; Türk Mitolojisi, c. II, s. 
495 vd; Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 116 vd; Emine Kırcı, “Türk Kültüründe 
Ateşle İlgili İnanışlar”, Dursun Yıldırım Armağanı, s. 398-407, Ankara, 1998. 
102 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 69. 
103 Rene Grousset, Bozkır İmparatorluğu, (çev. R. Uzmen), s. 115, n. 182, İstanbul, 2006. 
104 “Taşra yorıyar tiyin kü eşidip balıkdakı tagıkmış, tagdakı inmiş”, Kül Tigin Yazıtı, doğu 
yüz 12 satır; Bilge Kağan Yazıtı, doğu yüz 10 satır; 
      “Şantung balıkka taluy ögüzke tegmiş yok ermiş. Kağanıma ötünüp sü iltdim. Şangtung 
balıkka ögüzke tegürtim. Üç otuz balık sıdı”; Tonyukuk Yazıtı, I. taş doğu yüzü 1-2. satır. 
105 DLT I, 379; Caferoğlu, Eski Uygur Türkçe’si Sözlüğü, s. 21; A. Von Gabaın, a.g.e., s. 108; 
E. Esin, “Orduğ”. 
106 DLT I, 248, 379; DLT I, 498. 
107 DLT I, 192, 252, 407; KB, 2402, 5430. 
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lamına gelen ‘balığ’ denilmesi herhalde şehirleri oluşturan evlerin inşa-
sında daha çok çamurdan, ‘kerpiç kipi’108 denilen kalıpla yapılan ‘ker-
piç’109 ile tuğla ve kiremit anlamındaki ‘pışıg kerpiç’110 kullanılmış olma-
sıyla ilgiliydi. Nitekim Çinliler VII. asırdan önce Taşkend şehrini ‘Che’ adı 
ile anıyorlarmış ki, bu ‘Che’ Çin dilinde ‘taş’ demekmiş.111 Bu ad sonraki 
‘Taş Şehir’112 anlamındaki Türkçe ‘Taş-kend’ adıyla birleşmiştir.113 Bazı 
araştırmacılar ‘ötüg’ kelimesinin de eski Türkçe’de ‘bataklık’ yer anlamı-
na geldiğini söylemişlerdir.114 

Türklerin tarihte en sıkı ilişki içinde bulunduğu milletlerden biri 
Soğdlar (Sogdak bodun)dır. Soğdlular Ak Hunların yıkılmasından sonra 
Gök Türk devletinin tebaası oldular. Bunlar daha erken zamanlarda Or-
ta Asya’nın değişik yerlerinde şehirler kurarak oralara yerleşmişlerdi. 
Gök Türk çağında bilhassa şehirlerinde oturanlar Soğdlardı ve sayıları 
da Türklerden fazlaydı.115 Soğdlu bürokratlar ilk zamanlarında Gök Türk 
kağanlarına müşavirlik etmişlerdi.116 I. Gök Türk Kağanlığı döneminde 
582 yılında, Moğolistan’da Arhangay Aymag’ın Bayrı Tsagaan Gol (Kutsal 
Beyaz Göl) bölgesinde dikilmiş olup, üç yüzü Soğd harfleriyle, bir yüzü 
de Brâhmî harfleriyle yazılmış olan Bugut yazıtı117 ile daha sonra yine 
Moğolistan’da bu defa Gov-Altay bölgesinin yaklaşık 50 km güneydoğu-
sunda Çandmani ilçesi sınırları içindeki Şaahar tepesindeki yazıt118 bu 
kültür temasında Soğd dilinin Türk diline galibiyetine delil teşkil etmiş-
tir.119 Bu bakımdan Ötüken adının manasının çözümünde Soğd dili bize 
yardımcı olacaktır. Gök Türkler döneminde Türkler, kentler kurup yerle-
şik yaşama geçmeye başlamakla birlikte, bir şehrin mekân organizasyo-
nunu tanımlayabilecek ya da kurgulayabilecek düzeyde yerleşik yaşam 
kültürüne ulaşamamıştır. Bunun için Türk hakanları ordularının ve 
                                                           
108 D.L.T III, 119. 
109 D.L.T I, 455; III, 119. 
110 D.L.T I, 373. 
111 E. Esin, “Orduğ”, s. 153. 
112 DLT I, 443. 
113 İ.A., “Taşkent” Mad. c. 12/I, s. 38; Taşkent için kullanılan ‘Şaş’ adı da herhalde ‘taş’tan 
başka bir şey değildir. 
114 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 45. 
115 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 200. 
116 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 188. 
117 Cengiz Alyılmaz, “Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine”, S.Ü. Türkiyat Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 13, Bahar 2003. 
118 Osman Mert, “Şaahar Tepesi ve Bölgede Bulunan Kaya Üstü Tasvir, Damga, Yazıt ve 
Kurganlar”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 40, Erzurum 2009; Soğdaklı-
lar XI. asra gelindiğinde Türk kılığını almışlar, Türk huyu ile huylanmışlardı. DLT I, 471. 
Ancak bunlar Türkçe konuşmakla beraber kendi dillerini de konuştuklarından iki dilliydiler. 
DLT I, 29-30. 
119 Soğdaklılar XI. asra gelindiğinde Türk kılığını almışlar, Türk huyu ile huylanmışlardı. 
DLT I, 471; Ancak bunlar Türkçe konuşmakla beraber kendi dillerini de konuştuklarından 
iki dilliydiler. DLT I, 29-30. 
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kentlerinin inşasını Soğd asıllı mimar ve sanatkârlara havale etmişler-
di.120 Orta Asya Türk toplumunda tarımsal üretim faaliyetleri ve özel 
mülkiyet sahipliği gibi örgütlenmiş yerleşik yaşam düzenini gerçekleştir-
miş olan Uygurların dahi şehir kurma işini Soğdlu ve Çinli mimar ve sa-
natkârlara havale ettiği görülmektedir.121 Ancak daha sonraki Uygur şe-
hir ve konutları genellikle Çin mimarî tarzını göstermektedir.122 

‘Kent’ kelimesinin aslı, Soğdça şehir anlamındaki ‘kanth’ kelimesi 
olup Türkçe’ye de geçmişti.123 Ötüken adının manasının çözümünde bize 
Soğd dilinden başka, Türk kavimlerinin kültürlerini çok iyi bilen büyük 
dilci Kaşgarlı Mahmut yardım ediyor. Müellifimiz ‘ken=كن’ kelimesinin 
doğu ülkelerinde şehir demek olduğunu, bu Türk ülkelerinde her şehrin 
adının ‘ken’ ile yapıldığını, bu ‘ken’ kelimesinin batı Türklerinde şehir 
adı yapımında kullanılan ‘kend=كند’ kelimesinin kısaltılmışı olduğunu 
söylüyor.124 ‘Ötüken’ gibi ‘Iduk’ olan bir başkentin kült olduğunu kabul 
etmek gerekir. Şehir hakkında ‘kent’ tabirinin önce Türk olmayan ka-
vimlerde görünmesi, Türklerin bu anlamda ‘balık/balığ’ tabirini kullan-
ması, Ötü-ken gibi mukaddes bir beldenin ‘balık’ gibi genel bir tabirden 
ayrılmasını zorunlu kılmış, bu mukaddes şehre ‘ken/kent’ denilmişti.125 
Burada taaccüp edilecek bir durum yoktur. Nitekim bu anlayışı tersin-
den, ‘kağan’126 ve ‘katun’127 unvanı yerine bu unvanları daha alt seviye-
deki toplumlar kullandığından Türklerin, ‘Tan-hu=Şan-yü’ ve ‘Yen-Shih’ 
unvanlarını kullanılmasında görmek mümkündür.128 

XI. asırda Kara Hanlı Türkleri ile Oğuz Türklerinin ‘balık’ kelimesi ye-
rine ‘kend’ sözünü kullandıkları görülüyor. Bunlarda, şehir ismi yapılır-
ken, şehrin özelliğini ifade eden kelimeye Soğdça şehir anlamındaki 
                                                           
120 Koray Özcan, “Orta Asya Türk Kent Modelleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi -VIII. Yüz-
yıldan XIII. Yüzyıla Kadar”, Gazi Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, c. 20, no 2, s. 260, 2005. 
121 Erhan Aydın, “Baybalık Kentinin Yeri, Yapılış Tarihi ve Amacı Üzerine Değerlendirme-
ler”, Turkish Studies, c. 3/4, yaz 2008; Osman Mert, “Şaahar Tepesi ve Bölgede Bulunan Ka-
ya Üstü Tasvir, Damga, Yazıt ve Kurganlar”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 
Sayı: 40, Erzurum 2009; “Sogdak, Tabgaçka Seleğede Bay-Balığ yapıtı bertim” - “Selenga’da 
Soğdlulara ve Çinlilere Bay Balık’ı inşa ettirdim.” Moyen Çor Yazıtı, batı 5. 
122 Muhadderen Özerdim, “Uygurlar Devrinde Turfan-Karahoco Şehrinde Evler”, A.Ü. 
D.T.C.F. Dergisi, 1958, c.16, sayı 3-4; A. Von Gabaın, “a.g.m.”, s. 692. 
123 A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçe’si Sözlüğü, s. 71. 
124 DLT I, 339.  
125 Hunların din şehrine, bir kült olan Ejderden dolayı ‘Ejder Şehri’ denirdi. W. Eberhard, 
Çin’in Şimal Komşuları, s. 77; İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 312, n. 546; Mekke 
şehrine ‘Mekke-i Mükerreme’, Medine şehrine ‘Medine-i Münevvere’, Kudüs şehrine ‘Ruhu’l-
Kudüs’, Bağdat şehrine ‘Medinetü’s-Selâm’ ve hilâfetin Türklere intikalinden sonra İstan-
bul’a ‘Belde-i Tayyibe’ denilmesi hep aynı sebebe dayanmış olmalıdır. 
126 Kurakichi Shiratori, “Kanghan Unvanının Menşeî” T.T.K Belleten, (çev. İ. Gökbakar), c. 
IX, sayı: 36, 1945; Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 224-225; Laszlo 
Rasonyi, Tarihte Türklük, 4. baskı, s. 60, Ankara 1996. 
127 Soğdça, ‘hwt’ ‘ynh’dan, kadın, kraliçe A. Von Gabaın, a.g.e., s. 273; Yazıtlarda hem Kül 
Tigin ile Bilge Kağan’ın annesi hem de Tonyukuk’un karısı için ‘Katun’ ifadesi kullanılır.  
128 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 269. 
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‘kanth’ kelimesinden gelen ‘kend’ kelimesi ilâve ediliyor.129 Kaşgarlı 
Sogdça olan ‘kent’ kelimesini benimsemiş ve Türkçe’ye mâl etmiştir. Mü-
ellif, öz vatanı ve ordu merkezi Kaşgar’a, eski Uygur geleneğine göre Or-
du-balık değil, Soğdca ‘kent’ kelimesini kullanarak, ‘Ordu-kent’130 diyor. 
Müellifimiz ilâve ederek, Yenikend’den doğuya kadar Türk ülkesidir. Se-
mer-kand’a ‘Semiz-kend’ denir. ‘Şaş/Taş’ şehrine ‘Taş-kent’ denildiği gi-
bi, Öz-kent, Tün-kent adları da vardır. Bu şehirlerin hepsinin adı, Türk-
çe olan ‘kend’ ile yapılmıştır. Bu şehirleri Türkler yaparak adlarını ken-
dileri koymuşlardır131 diyor. 

Sonuçta, Ötüken adındaki ‘ötü’ kelimesi Türkçe ‘dua, rica, talep, ni-
yaz v.b.’ anlamındaki kelime, ‘ken’ ise Kaşgarlı’nın Doğu Türk ülkelerin-
de her şehir için kullanıldığını söylediği ‘ken’ kelimesidir. Dolayısıyla 
‘Ötüken’ adı ‘dua şehri, dua edilen şehir’ anlamındadır. İslâmiyet’ten çok 
önceleri Türkler, Ötüken’de yıllık ‘hac’ ve ‘dualarını’ Tamug Iduk Baş’da 
kurban sunma vazifelerini ifa etmişlerdir. 

Türkler, ata ruhlarının iktidar ve kuvvetlerine göre büyük su kenarla-
rında, yüksek dağlarda, sık ormanlıklar ile gölgesi bol olan ağaç altların-
da ikâmet ettiğine inanmışlardır. Bu inancın bir sonucu olarak da insa-
na huzur veren el-ayak sürülmemiş ağaçlık alanları kutsal kabul ederek 
buraları takdis etmişlerdir.132 Gök Türk ve Şine Usu yazıtlarında Ötü-
ken’den ‘Ötüken Yış’ diye söz edilir. Kağan Ötüken halkına hitap eder-
ken, ‘Iduk Ötüken Yış budun’ diye hitap ediyor. Bu ‘Ötüken Yış’ ile ilgili 
çok şeyler söylenmiş, çok şeyler yazılmıştır.133 Gök Türklere orman kültü 
selefleri olan Tobalar’dan134 geçmişe benziyor. Rivayette, bir Toba impa-
ratorunun mezarından bir ormanın vücuda geldiği söylenir. Bir başka 
defa bir Toba imparatoru yeni doğduğu zaman annesinin sonunun gö-
müldüğü yerde bir karaağaç ormanı yetişiyor. Yine başka bir rivayete gö-
                                                           
129 İnç-kend, sakin, sessiz bir şehir olduğundan DLT III, 437, Man-kent, Kaşgar yakınında 
harabe bir kent. ‘Tang’ harabe DLT III, 356 demek olduğuna göre buradaki ‘man’ aslında 
‘tang’ olmalıdır. DLT III, 157 Tün-kent DLT III, 150 (yerini belirleyemediğimiz bu şehir bu adı 
taşıdığına göre herhalde kuzeyde bir yerlerde veya burada hapishane olduğundan olmalıdır) 
Yen-Kend yani Yeni-kend, DLT I, 150. Buranın bir adı da ‘Dizruyin’dir. Sarılığı dolayısıyla 
‘Bakır Kale’ demektir. DLT III, 149. 
130 DLT I, 124, 343. 
131 DLT III, 150. 
132 Ramazan Işık, “Türklerde Ağaçla İlgili İnanışlar ve Bunlara Bağlı Kültler”, Fırat Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9-2, s. 102, 2004. 
133 E. Esin, “Ötüken Yış (Türk Sanatında Ağaçlı Dağ Hakkında Notlar)”, Atsız Armağanı, s. 
147-186, İstanbul, 1976; Kutlu Özen, “Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 65, s. 18-20, İstanbul 1991; Osman Sertkaya, “Yıs 
(Yış?)/Yisi/Yis/Yiş Kelimesi ve Akrabaları Üzerine”, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi (A.B. 
Ercilasun Armağanı), No: 13, s. 1-10 (Bahar 2003); Osman Karatay, “Ötüken Yış: Dağ, Or-
man ve Ülke”, s. 131-139; Osman Karatay, “Ötüken Yış Bahsine İlave: Varenglerin Yolunda-
ki Rusya Dağları”, s. 19-27. 
134 W. Eberhard, Çin Tarihi, s. 172; “Toba’lar Etnik Bakımından Hangi Zümreye Girer? İlk 
Araştırmalar” A.Ü. D.T.C.F Dergisi, c. 1, sayı 2, 1943; İslam Ansiklopedisi “Türkler” Mad. c. 
12/II, s. 163-164. 
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re bir Toba imparatorunun tükürdüğü yerde bir orman oluşmuş. Böyle 
bir orman kültü Tobalardan önceki Türklerde de mevcuttur.135 Bu ba-
kımdan en azından VII.-VIII. asırlarda Ötüken çevresinin geniş orman-
larla kaplı olduğu çok şüphelidir. ‘Yış’ aslında ‘otlak, yayla, mera’ de-
mektir. Burası belki Türklerde daha sonra da görülen ve kutsal tanı-
nan136 bir korudur.137 Çu ırmağının kırk ‘li’ (20 km kadar) kuzeyinde, 
Sarı Su nehri yakınlarındaki Kie-Tan dağı denilen yer de herhalde Ötü-
ken çevresindeki koruluk gibi bir yer olmalıdır. Batı Gök Türk hakanı 
635 yıllarında burada on boyun beylerine birer ok vererek onları bey ilân 
etmiş.138 XI. asrın Gazneli müelliflerinden Gerdizî, eski kaynaklara daya-
narak aşağı Çu ırmağının sol kıyısındaki köylerden bahsederken, bu 
köylerin yanındaki dağı Türklerin uğur saydıklarını, bu dağın üzerine 
ant içtiklerini ve Ulu Yaradan’ın orada oturduğuna inandıklarını bildi-
rir.139 Gerdizî’nin bahsettiği dağ ile önceki dağ aynı olup bu dağ veya bu 
dağın bir kısmı Türgiş kağanı Su-lu Kağan’ın korusuydu.140 Şine-Usu 
yazıtının doğu yüzü 7. satırında ‘Ötüken irin’141, aynı yüzün 9. satırında 
‘Ötüken yış başı’ sözleri geçiyor.142 Bu ifadeler Ötüken ormanının öyle 
uçsuz bucaksız bir orman, bir yeşillik olmadığını, buranın çok mahdut 
bir koru olduğunu veya ‘Ötüken Yış’ ifadesindeki maksadın, Ötüken Or-
manının mahdut bir kesimi olduğunu ortaya koymaktadır. Kaşgarlı’nın 
dediğine göre, Türkler, şehrin dört yanında bulunan bağlara bostanlara 
‘kent kökü’ diyorlardı. Bu şehrin karartısı demekti. Bundan şehrin çevre-
sindeki ağaçların yeşilliği murat ediliyordu.143  

Bugünkü Türkçemizdeki ‘yaş’ ve ‘yeşil’ sözleri de kök ve anlamlarını 
bu ‘yış’ sözünden alır.144 Bu bakımdan Semerkant’ın 100 km kadar gü-
neyindeki145 Keş şehrine, civarının yeşilliği sebebiyle ‘Şehr-i Sebz’ yani 
                                                           
135 W. Eberhard, “a.g.m.”, s. 23. 
136 A. İnan, Şamanizm, s. 62. 
137 ‘Koru’: küçük orman, beylerin veya başkalarının korusu, korunan ve gözetilen her yere 
‘koru’ denir. DLT I, 375. 
138 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 49, n. 96; O. Turan, On İki Hayvanlı Türk 
Takvimi, s. 81, n. 154, İstanbul, 2004; Osman Turan, “Eski Türklerde Okun Hukukî Bir 
Sembol Olarak Kullanılması”, Belleten, IX/35, (Temmuz 1945), s. 305-318. 
139 Gerdizî, Zeyn el ahbâr, s. 279’dan naklen, Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre 
Türkler ve Türk Ülkelere, s. 89, Ankara, 2001; Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 16 
n. 31. 
140 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 16 n. 31. 
141 ‘irin’ kenar, dudak, yaka anlamındadır. DLT I, 77; A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçe’si 
Sözlüğü, s. 64. 
142 “Anta yana tüşdim Ötüken irin kışladım” Şine-Usu Yazıtı, doğu yüz 7. satır; “Ötüken yış 
başı anta [As?] Önüz başı anta Iduk baş kidinte Yabaş Tokuş beltirinte anta yayladım.” Şine-
Usu Yazıtı, doğu yüz 9. satır; Erhan Aydın, “Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler” Turkish 
Studies, c. 2/4 (Güz 2007), s. 1264. 
143 DLT III, 133. 
144 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 278. 
145 E. Esin, Türkistan Seyâhatnâmesi, s. 45, Ankara, 1997. 
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‘Yeşil Şehir’146 denildiği gibi, Bursa şehrimize bugün dahi ‘Yeşil Bursa’ 
denir.147 Demek ki Keş şehri ve Bursa şehri birer ‘yış’tır. Öyleyse ‘Ötüken 
Yış’, ‘Ötüken Ormanı’ değil ‘Yeşil Ötüken’, ‘Iduk Ötüken Yış’ ise ‘Kutsal 
Yeşil Ötüken’ demektir. Sonuçta ‘Ruhu’l-Kudüs’te ‘Mescid-i Aksa’, ‘Mek-
ke-i Mükerreme’de ‘Kabe-i Muazama’ ne ise, Orhun’da ‘Ötüken Yış’ odur. 

Gök Türk devleti, Bilge Kağan’ın 25 Kasım 734 yılında Buyruk Çur 
tarafından zehirlenerek öldürülmesiyle birlikte mezara girmişti. Hanedan 
mensuplarından birçoğu gidip Çin İmparatoru Hsüan Tsung’a teslim ol-
muşlardı. Son Gök Türk kağanı Wu-su-mi-şi (Ozamış)148 744 yılında 
Basmıl, Karluk ve Uygur boyları tarafından mağlup edilerek öldürül-
müş149, zavallı Ozamış Kağan’ın bahtsız başını mutantan bir törenle 
Çin’e gönderip İmparatora takdim edilmişti.150 

745’de Gök Türklerin kudretini kıran Uygurlar bu andan itibaren bü-
tün Orta Asya’nın hâkimi olmuşlardı. Gerek menşe efsanesindeki paralel 
zıtlık, gerekse Mani dininin kabulüyle, Uygur hanedan ve yüksek aris-
tokrasisinin Ötüken’in kutsiyeti ve burasının muhafazasının önemi ko-
nusunda Gök Türkler kadar hassas davranmamışlardı.  

Ötüken’deki Uygur devleti ancak 840 yılına kadar varlığını sürdüre-
bildi. 840 yılından önce kendisi de bir Türk olan Kırgız reisi A-je; “Uygur-
ların altın çadırını alacağım ve önüne bayrağımı dikerek, atlarına geçit 
resmi yaptıracağım” demişti.151 Gerçekten Kırgızlar, 840 yılında Uygur 
devletine son vermişler, Uygurlar korku ve panik ile sağa-sola dağılmış-
                                                           
146 İslam Ansiklopedisi ‘Keş’ Mad. c. 6, s. 600; V.V. Barthold’un dediğine göre, Emir Ti-
mur’un zafer arkadaşlarının kabirleri buradaymış. Timur bu şehirde Aksaray adlı muhte-
şem bir saray yaptırmış, kabri dahi evvelce buradaymış. V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tari-
hi Hakkında Dersler (haz. İ. Aka-K.Y. Kopraman) s. 182, Ankara, 2006. Bu şehrin asıl adı 
Kaş olmalıdır. Kaş, lekesiz beyaz veya kara taş demektir. DLT I, 330; III, 22-152. Bu Çinlile-
rin Taş Kend’e, Çince taş anlamına gelen ‘Che’ demesiyle aynıdır. 
147 Bursa’nın Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olarak seçilmesi, Ankara’daki Atatürk Orman 
Çiftliğinin tesisi ve İstanbul’da, şahsında Osmanlı Padişahı tipini yaratmış olan ilk padişah 
olan Fatih Sultan Mehmet’in bir dalını bir baştan üstün gördüğü Belgrat Ormanları belki 
böyle bir nostaljik takıntının ürünüdür. 
148 R. Grousset, son Gök Türk Kağanı’nın Tengri Kağan olduğunu, bu kağanın 741 yılında 
Doğu Şad’ı olan Ozmış adında bir subay tarafından öldürüldüğünü ve bu kişinin de kendisi-
ni Ozmış Kağan adı ile hükümdar ilân etmiş olduğunu yazmıştır. R. Grousset, Bozkır İmpa-
ratorluğu, (çev. R. Uzmen), s. 140, İstanbul, 2006. 
149 753 yılına Uygur Kağanı Moyen-Çor tarafından diktirilmiş olan Terhin Yazıtı’nın, doğu 
yüzü 6. satır “...atlıgın yamaşdı bıngayontdı. Ozmış tigin odurganta yonyur tidi, anı algıl ti-
di/....ileri gelenleri ile bize katıldı. Bin kişi sevk etti. Ozmış Tigin Odurgan’dan yürüyor dedi. 
Onu al (gel) dedi” 9. satır “...ozmış tigin kan boltı kony yılka yondum/...ve Ozmış Tigin han ol-
du. Koyun yılında (743) (üzerine) yürüdüm); Saadettin Gömeç, “Terhin Yazıtı’nın Tarihi Açı-
dan Değerlendirilmesi”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 17, sayı 28, s. 72. 
150 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 112; Özkan İzgi, Yen-Te Seyahat-
nâmesi, s. 16, Ankara, 1989; A. Taşağıl, a.g.e., III, s. 59; Aynı müellif, Eski Türk Boyları, s. 
67, Ankara, 2004; Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 25; Aynı müellif, Oğuzlar, s. 39, 
TDAV Yay., İstanbul, 1999; İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 121; L.N. Gumilev, 
a.g.e., s. 441; İslam Ansiklopedisi, “Türkler” Mad. s. 179. 
151 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 283; L.N. Gumilev, a.g.e., s. 510; 
E. Esin, “Orduğ”, s. 162. 
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lardı.152 Uygurlar, Tarihi Türk yurdu Ötüken’i ellerinde tutamayarak, 
buraların yabancı kavimlerin eline geçmesine sebep oldular ve Türk tari-
hinin seyrini değiştirdiler.153 Kırgızların 840 etrafında Ordu-Balığ’ı alma-
sının ardından, Uygurlar güneye doğru, evvelden de yayılmış oldukları 
Türkistan ve Kansu bölgelerine göç ettiler. Kırgızların Uygur baskını ve 
katliamı Türk tarihinin büyük katliamlarından kabul edilir.154 Bu yüz-
den Kırgızlar Orhun bölgesine ‘barbarlığı’ getiren bir kavim olarak vasıf-
landırılır.155 Eski Orta Asya halklarının en yüksek vatan sevgisini en iç-
ten duygularla aksettiren156 ve kahramanlığın büyük bir timsalî olan gü-
zel şiirleri vardır.157 Kırgız katliamından sonra Uygur halkının Ötüken’i 
terk etmek zorunda kalmalarını anlatan; ‘Veğ-vu Irğlar eski vatanın has-
retini çekiyor’158 şarkısının ne gibi bir hissiyata tercüman olduğu şimdi 
daha iyi anlaşılıyor. 

Cengiz Han 1207 yılında Moğol birliğini kurduğunda, onlara tâbi du-
ruma düşen ilk Türk kavmi Kırgızlar olmuş ve Moğollara vergi verir hale 
gelmişlerdi.159 Dahası, eski adamların resimlerinin hayattaki insanlara 
zarar vereceği inancında olan Moğollar Orhun bölgesindeki heykellerin 
kafalarını kırmışlar, etrafı talan etmişlerdi.160 Kırgız kavminin Uygur ha-
kanlığını yıkarak işgal ettiği ‘Ötügen’de tutunamayıp, buranın Moğollara 
geçmesine, tam idrak ve intibak edemedikleri anlaşılan161 ‘Orhun Kültü-
rünün’ ortadan kalkmasına ve eski Türk hakanlar yurdunu bir daha geri 
gelmemek üzere Moğollara kaptırmak suretiyle, Türk tarihinde oynadık-
ları menfi rol dikkatlerden uzak değildir. 

Dost ya da düşman, kim olursa olsun Orhun’a gelen kişilerin gördü-
ğü ilk şeyler Orhun abideleridir. Onları sadece bir balbal olarak hayâl 
                                                           
152 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 124; Faruk Sümer, Oğuzlar, s. 47; 
A. Taşağıl, Eski Türk Boyları, s. 78; Ö. İzgi, Seyahatnâme, s. 25 vd. 
153 Saadettin Gömeç, “Uygur Kağan Soyunun Problemleri”, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları, 
Prof. Dr. Cihat Özönder’in Anısına, Sayı: 8, Ankara, 2008’den ayrı basım, s. 1. 
154 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 124; Ö. İzgi, Seyahatnâme, s. 25. 
155 Faruk Sümer, Oğuzlar, s. 47.  
156 bkz. Muhadderen Özerdim, (V. Eberhard nezaretinde) “M.S. 4-5.inci Asırlarda Çin’in Şi-
malinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri” A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, c. 2, sayı IX, s. 91, 1943. 
157 “a.g.m.”, s. 96. 
158 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 75. 
159 Moğolların Gizli Tarihi, s. 160; V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, s. 128. 
160 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, s. 14; Saadettin Gömeç, “Moğo-
listan’daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 202, s. 
24-31, 2003; “ORKUN”, Orkun Dergisi, Sayı: 46, 2001; Prof. Dr. Sema Barutçu-(Özönder) ve 
Doç. Dr. Saadettin Gömeç tarafından 1993 yılında Orkun Yazıtları’nın ve Moğolistan’daki di-
ğer Türk eserlerinin korunması ve onarımına dair bir proje hazırlanmıştı. Ancak bildiğim ka-
darıyla bu proje maalesef akim kaldı. 
161 Faruk Sümer, “Kırgızlar, diğer Türk kavimlerine nazaran medeniyetçe oldukça geri kal-
mış topluluk idiler. Bu sebeple, Orhun bölgesindeki Ordu Balık ile diğer meskûn yerleri yakıp 
yıkarak bu ülkedeki siyasî, içtimaî ve kültür bakımlarından gelişmiş olan yerleşik hayatı yok 
ettiler” değerlendirmesinde bulunmaktadır. Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 33; 
Oğuzlar, s. 47. 
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etmek doğru değildir. Bu balballar buraya dosta güven, düşmana korku 
vermek için sıralanmışlardır. Orhun Havzasına giren bir kişi eğer dost 
ise, böyle güçlü bir milletin topraklarına geldiği için güven duyar. Çünkü 
yüzlerce krala, beye, komutana baş eğdirmiş, kılıçlarının darbeleriyle 
yok olmuş, düşmanlarına aman vermeyen bir milletin arazisine ulaşmış-
tır. Eğer iyi niyetli değil ise de, o yüzlerce düşmanın başına gelen âkıbe-
tin kendi başına da geleceğini, bu taşları görünce hatırlayacaktır. Bazı 
araştırmacılar, eski Türk yazıtlarının taşlara hakkedilmesinin en büyük 
sebebinin kağıdın bilinmemesinden değil, kağıdın bulunamamasından 
kaynaklandığını iddia etmişlerdir.162 Ancak bu yazıtlar gerçekte, ‘İl ben-
güsü’ olup, araziye vurulan bir damga, bir bakıma arazinin tapu senedi 
durumunda idi. Yani Çin Seddi’nin inşasının bir de psikolojik sebebi ol-
ması163 gibi, dosta düşmana ‘bu arazi benim, işte arazinin tapusu’ denil-
mek istenmiştir.164 

II. Gök Türk Kağanlığı döneminin bilge/akıllı kağan ve kumandanları tara-
fından ‘Kutsal Ötüken Bölgesi’ne diktirilen, Orhun yazıtları aynı zamanda 
İpek Yolu’nun kuzey kolu üzerinde bulunmaktadır.165 Kaşgarlı’nın naklettiği 
eski bir Türk atasözü, “Yırak yer sabin arkış keldürür”166 diyor. Bu balbalları 
ve yazıtları İpek Yolu üzerine dikenler herhalde buranın ve sahiplerinin namı-
nın cihana yayılmasını istemiş. Dediklerine göre, doğu Türk ellerinin coğrafî 
vaziyeti, dolayısıyla kültürel rolü biraz Anadolu’yu okşarmış.167 

Sonuç olarak bu makalede, Ötüken’in yeri belirlendikten sonra, bura-
sının kutsiyeti ve bu kutsiyetin sebepleri üzerinde durulmuştur. Ötüken 
adının Moğollarda Yer Tanrısı ve kadın Şaman demek olan ‘Etugen’ ile il-
gili olmadığı, bu adın, Türkçe’de ‘dua, rica, talep’ anlamlarına gelen ‘ötü’ 
kelimesine, Doğu Türklerinde ‘şehir’ anlamına gelen ‘ken’ ekinin ilâve 
edilmesiyle oluştuğu, bunun manasının da ‘dua şehri/dua edilen şehir’ 
anlamında olduğu, ‘Ötüken Yış’ın ise ‘Yeşil Ötüken’ demek olduğu savu-
nulmuş ve önerilmiştir. 
                                                           
162 Erhan Aydın, “Eski Türk Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri Üzerine”, Türklük Bilimi Araş-
tırmaları Dergisi, G.Ü. Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, s. 156, güz 2007/1. Sorun 
kâğıt temini olsaydı, işlemesi taştan daha kolay bir malzeme bulunabilir, hattâ göçebelerde 
bol miktarda bulunan deri tercih edilebilirdi. Kaldı ki, mezar taşı ve anıt mezarlarda mer-
merler üzerinde hiçte kısa olmayan ifadeler yazmak geleneği devam etmektedir. Nihayet Mo-
yen-Çor Kağan, Terhin Yazıtı’nın batı yüzü 2. satırda aynen; “bing yıllık tümen künlik bitiği-
min belgümin bunta yası taşka yaratıtdım/Bin yıllık, onbin günlük kitabemi ve işaretimi bura-
da yası taşa yazdırdım” diyor. 
163 Bülent Okay, “Çin Seddi’nin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş”, A.Ü. D.T.C.F. 
Dergisi, c. 36, sayı 1-2, 1993. 
164 Bazı yaylalarda kayalar üzerinde damgalar tespit edilmektedir ki, bunlar o yayladan ya-
rarlanan obaların damgalarıdır. bkz. A. İnan, Makaleler, c. I, s. 284, n. 10. 
165 Muhtarhan Orazbay, “Tarihte Türkler ve İpek Yolu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 92, s. 53-72, Ekim 1994; Cengiz Alyılmaz, “İpek Yolu ve Orhun Yazıtları”, A.Ü. Tür-
kiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, Erzurum 2004. 
166 “Uzak yerin haberini kervan getirir.” DLT I, 97. 
167 M. Şükrü Akkaya, “Uygur Türklerini ve Kültürlerini Tanıyalım”, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, 
Sayı: 3, s. 78, 1943. 
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NÜMİZMATİK VERİLERE GÖRE                     
X. YÜZYILDA İDİL BULGAR EMİRLERİ 

Dr. Dinçer KOÇ* 

Öz 

X. yüzyılın başlarından geç olmamak üzere Doğu Avrupa’da kurulan 

ilk Türk devletlerinden olan İdil Bulgar Emirliği 1236 yılında Moğollar ta-

rafından zapt edilene kadar 300 yılı aşkın bir süre varlığını korumuştur. 

Ne yazık ki, yazılı kaynakların yetersizliği dolayısıyla bu devletin tarihini 

çok detaylı bir şekilde öğrenmek imkânından yoksun bulunmaktayız. 

Bundan dolayı İdil Bulgar Emirliği’nin tarihinin öğrenilmesinde ana kay-

naklar arasında arkeolojik kalıntılar ön plana çıkmaktadır. Arkeolojik ka-

zılarda bulunan İdil Bulgar basımı paralar ise bize bu devletin hüküm-

darları ve idari yapısıyla ilgili çok şeyler anlatmaktadır. 

Anahtar kelimeler: İdil Bulgar, Ticaret, Türk, Para, Nümizmatik. 

Abstract 

Volga Bulgarian Emirs In X. Century According To Numismatic 

Data 

The Volga Bulgarian Emirate of Turkish state which was established 

not later than the beginning of the X. century in Eastern Europe, has pro-

tected assets for over 300 years until it was conquered by the Mongols. 

Unfortunately, due to lack of written history of this state, we lack the op-

portunity to learn its history in detail. Therefore, the archaeological sites 

are one of the main sources in learning the history of Volga Bulgaria Emi-

rate. The Volga Bulgars printing of money, found in archaeological exca-

vations, tells us a lot about its administrative structure and its rulers. 

Key words: Volga Bulgarian, Turk, Trade, Coin, Numismatic. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı. 
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VII. yüzyılın sonlarından başlayarak yaklaşık iki yüzyıl boyunca Kara-
deniz’in kuzeyi ve Don çevresinden Orta İdil bölgesine göçen Hazar Ka-
ğanlığı hâkimiyetindeki Türk-Bulgar boyları (Bulgar, Suvar, Bersula, Ba-
rancar, Eskil vs.) burada bölgenin yerli Fin-Ugor ahalisini itaat altına 
alarak IX. yüzyıl başından geç olmamak üzere İdil Bulgar Emirliği’ni 
meydana getirmişlerdir.1 İdil Bulgar Emirliği’nin oluşmasında Orta İdil 
boyunun transit ticaretin merkezi olması önemli rol oynamıştır. Bu du-
ruma bölgeden geçen uluslararası ticaret yolları neden olmuştur. Bu yol-
lardan ilki VIII. yüzyılın sonundan itibaren oluşmaya başlayan İdil üze-
rindeki Slav-Fin ve Baltık yanı topraklarına giden ticaret yoluydu. Bulgar 
boylarının zenginleşmesine ve dolayısı ile devlet sisteminin oluşmasına 
yardımcı olan Orta İdil’den geçen diğer bir ticaret yolu da doğudan baş-
layıp Hazar Denizi ve İdil üzerinden Bulgar’a ulaşıyordu. Bu yol VIII. 
yüzyıldan itibaren canlanmaya başlamıştı. Bu hareketlilik neticesinde 
daha kuzeyde Baltık-İdil yolu da şekillenmeye başlamıştır ki, bunda ana 
rolü kurulmakta olan İdil Bulgar Emirliği oynuyordu.2 

Bu ticari yollar sayesinde İdil Bulgarları çok kısa bir süre içerisinde 
oldukça farklı bölgelerin arasındaki ticaretin arabulucusu konumuna 
gelmişlerdir. Bu durum hiç kuşkusuz Bulgar yönetici tabakasının oluş-
masını ve devletin ihracatında önemli bir yer işgal eden çok sayıda eko-
nomik iş dallarının gelişmesini etkilemiştir.3 X. yüzyıl Arap-İran coğrafya 
yazarları ve seyyahlarının verdiği bilgilere göre Bulgar’dan Kiev, Bizans 
sınırları, Baltık Denizi’ne ve Kuzey Avrupa’ya yol başlamaktaydı.4 Bun-
dan dolayı IX-X. yüzyıllarda İran ve Arap sikkeleri İdil Bulgar toprakları 
üzerinden Rus, Baltık ve Kuzey Avrupa topraklarına yayılmıştır. Yazılı ve 
arkeolojik kaynaklar bu dönemde Bulgar ihraç ve ithalat örneklerini gös-
termektedir. Bu dönemde mal muamele aracı olarak paranın yerine kürk 
hayvanı derileri kullanılmıştır. X-XI. yüzyıllarda değişim ve arabulucu-
luk, panayırlar, şehir pazarları şeklinde ticari hayat meydana geliyordu. 
Bu dönemde her ne kadar gümüşe olan rağbet artsa da bu madenin İdil 
Bulgar sınırlarında bulunmayışı para basımını engelliyordu. Buna rağ-
men ticari münasebetlerinde gümüş külçeleri de kullanılıyordu.5 Nümiz-
matların gözlemlerine göre İdil Bulgarları kendileri para basmadan önce 
                                                           
1 F.Ş. Huzin, Voljskaya Bulgariya v Domongolskoe Vremya (X - Naçalo XIII Vekov), İzd. Fest, 
Kazan, 1997, s. 45. 
2 A.H. Halikov, “Voljskaya Bulgariya i Rus (Etapı Politiçeskih i Kulturno-Ekonomiçeskih 
Svyazey v X-XIII vv.)”, Bulgariya i Rus (K 1000-Letniyu Russko-Bulgarskogo Dogovora), İzd. 
KFAN SSSR, Kazan, 1986, s. 6-7. 
3 R.M. Valeev, “Torgovıe Sıvyazi Voljskoy Bulgari i Rusi v Domongolskiy Period”, Voljskaya 
Bulgariya i Rus (K 1000-Letniyu Russko-Bulgarskogo Dogovora), İzd. KFAN SSSR, Kazan, 
1986, s. 22-23. 
4 B.N. Zahoder, Kaspiskiy Svod Svedeniy O Vostoçnoy Evrope Bulgarı, Madyarı, Narodı Seve-
ra, Peçenegi, Rusı, Slavyane, T. II, İzd. Nauka, Moskova, 1967, s. 102. 
5 R.M. Valeev, Voljskaya Bulgariya: Torgovlya i Denejno-Vesovıe Sistemı IX - Naçala XIII Ve-
kov, İzd. Fest, Kazan, 1995, s. 37-38. 
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Sasani, Emevi, Abbasi ve Samani paralarını kullanıyorlardı.6 Fakat X. 
yüzyıl başlarında devlet şekillenmeye başlayınca İdil Bulgarları için ken-
di adlarına para basımı adeta ekonomik bir zaruret haline geliyordu. Pa-
ra basımı ekonomik olarak önemli olmakla birlikte esasen prestij ve siya-
si amaçlar için de önem arz etmekteydi.7 Zira Bulgar emirlerinin kendi 
adlarına para basmaya başlaması yeni bir devletin ortaya çıktığını belge-
lemekteydi.8 Bu manada İdil Bulgar emirleri gümüş Samani dirhemlerini 
taklit ederek X. yüzyılda yoğun bir şekilde para basımına girişmişlerdir. 
Bulgar basımı paralara İdil Bulgar Emirliği’nin hüküm sürdüğü Orta İdil 
bölgesi toprakları haricinde kuzey-doğu Rus topraklarında, Baltık yanı 
ve İskandinavya’da, Kiev Rus topraklarında, Danimarka, Almanya, Po-
lonya ve hatta Gotland adasında bile bulunan gömütlerde rastlanılmış-
tır.9 İdil Bulgar paralarının yayılmış olduğu bu geniş coğrafya bu devletin 
yoğun ticari münasebetlerini ortaya koyan maddi delillerdir. 

Bulgar basımı paralar İdil Bulgar Emirliği’nin yoğun ticari-ekonomik 
münasebetlerini göstermesinin dışında yazılı kaynaklardan öğrenemedi-
ğimiz bazı bilgileri de vermektedir. Zira devletin kuruluş dönemi olarak 
nitelendirebileceğimiz X. yüzyıl boyunca İdil Bulgar emirlerinden Almuş 
dışında herhangi birinin ismine yazılı kaynaklarda rastlanılmamaktadır. 
Bu manada nümizmatik veriler oldukça ehemmiyetlidir. Bunun dışında 
yine yazılı kaynaklardan pek öğrenemediğimiz İdil Bulgar Emirliği’nin 
kuruluş dönemindeki siyasi çalkantılar hakkında da nümizmatik veriler 
sayesinde bazı ipuçlarına ulaşmak mümkün olmaktadır. Sonuç olarak 
İdil Bulgar emirlerinin kendi adlarına bastırdıkları paraları aşağıdaki şe-
kilde sınıflandırmak mümkündür. 

1. Abdullah Bin Tekin 

Botelsk gömütünde Abdullah Bin Tekin adına basılmış 5 adet para 
bulunmuştur. Bazı tarihçiler Bulgar paralarının ilk örneklerini Abdullah 
Bin Tekin adına bağlarlar. Basıldığı yer Nişabur veya Suvar mı? Açık 
okunamıyor.10 Paranın bir tarafında “Muhammed Allah Elçisi” yerine 
“İlah-ı Muhammed” ve “Abdullah Ben Tekin” (Muhammed’in İlahı ve Te-
kin oğlu Abdullah) sözleri okunur.11 S.A. Yanin Abdullah adıyla bu para-
                                                           
6 Valeev, a.g.e., s. 90-94. 
7 G.A. Fedorov-Davıdov, “Denejnoe Delo i Denejnoe Obraşçenie Bolgara”, Gorod Bolgar Oçer-
ki İstorii i Kulturı, İzd. Nauka, Moskova, 1987, s. 158. 
8 Valeev, a.g.e., s. 95. 
9 D.G. Muhametşin, “İstoçnikovedçaskaya Baza İzuçeniya Denejnogo Obraşçeniya Povoljya 
v VI-XI vv.”, Srednevekovaya Kazan: Vozniknovenie i Razvitie, Materialı Mejdunarodnoy Na-
uçnoy Konferentsii Kazan, 1-3 İyunya 1999 Goda, Red Kollegiya: F.Ş. Huzin i dr., Kazan, İzd. 
Master-Layn, 2000, s. 104. 
10 R.R. Fasmer, O Monetah Voljskih Bolgar X Veka, İOAİE, T. XXXIII, Vıp. 1, Kazan, 1925, s. 38-39. 
11 A.G. Muhamadiev, Drevnie Monetı Povoljya, Tatknigoizdat, Kazan, 1990, s. 109; Rafael M. 
Veliev, Cemil A. Muhammetşin, -Büyük Bolgar- Bolgar-Tatar Uygarlığının Anıtı, Çev. Fazıl 
Agiş, Türksoy Yay., Ankara, 2000, s. 26. 
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ların İdil Bulgar ülkesinde basılmış olacağına pek ihtimal vermemekte-
dir.12 Sonuç olarak şimdiye kadar bilinen birkaç dirhem üzerinden bu 
birinci İdil Bulgar hükümdarının parasıdır demeye tam delil yoktur.13 

2. Cafer İbn Abdullah 

Bilinen en eski İdil Bulgar parası 1956 yılında Velikiy Novgorod’da ya-
pılan kazılarda Nerevsk gömütü içerisinde bir adet olarak bulunmuştur. 
Bu Küfi yazılı dirhem kalıntısının üzerinde İdil Bulgar Emirliği’nin kuru-
cusu Şilki oğlu Almuş’un Müslüman olduktan sonra aldığı Cafer İbn Ab-
dullah adı yazmaktadır. Para kırık ise de S.A. Yanin oldukça başarılı bir 
şekilde bunun Abdullah İbn Cafer’e ait olduğunu kanıtlamıştır. 

Basım tarihi yazmayan bu paranın üzerinde Halife el-Muktafi (h. 289-
295, m. 902-908), Samani Emiri İsmail Bin Ahmed (h. 279-295, m. 892-
907) ve Cafer İbn Abdullah’ın isimleri yazmaktadır.14 Bu idarecilerin yö-
netim dönemi paranın basım zamanını X. yüzyıl başına (902-907) tarih-
lendirmektedir. 

Cafer İbn Abdullah adına basılmış paranın bulunması beraberinde 
tarihlendirme problemini de getirmektedir. İbn Fadlan’dan bilindiği üze-
re Cafer Bin Abdullah, İdil Bulgar Elteberi Almuş Bin Şilki’nin Müslü-
man olduktan sonra Bağdat Halifesi’ne ithafen almış olduğu bir addır.15 
Üstelik eserini 903-912 yıllarında yazmış olduğu anlaşılan ve İdil Bul-
garlarına dair ilk somut bilgileri veren İbn Rüsteh’in şu ifadeleri durumu 
daha da karmaşık hale sokmaktadır: “(Bulgarların) Mallarının çoğu sin-
cap derisidir. Madeni paraları yoktur. Dirhemleri sincap derisidir. Onlar 
arasında bir sincap derisi iki buçuk dirhem değerindedir. Yuvarlak beyaz 
dirhemler oraya İslam diyarından götürülür veya onlar bu dirhemleri Müs-
lümanlardan alırlar”.16 A.P. Kovalevskiy’in İbn Rüsteh’i destekleyen yoru-
mu ise şöyledir: “X. yüzyıl başlarında Bulgar Devleti’nin kendi madeni pa-
rası bulunmamaktaydı”. Ona göre İdil Bulgarları İslamiyeti resmi olarak 
kabul ettikten (922 yılı) sonra para basmaya başlamışlardır.17 Nümizma-
tik veriler bu ifadelerle çelişmektedir. Zira İdil Bulgarlarının Samani dir-
hemlerini oldukça başarılı bir şekilde taklit ederek bastıkları bilinmekte-
dir. Mesela Samani Emiri Nasr İbn Ahmed ve Halife al-Muktedir’in adına 
                                                           
12 S.A. Yanin, “Novıe Dannıe O Monetnom Çekane Voljskoy Bolgarii X v.”, Trudı Kuybışevs-
koy Arheologiçeskoy Ekspeditsii, T.IV, Materialı i İssledovaniya Po Arheologii SSSR No: 80, 
Otv. Red. A.P. Smirnov, Moskova, İzd. AN SSSR, 1962, s. 190. 
13 Muhamadiev, a.g.e., s. 112. 
14 Yanin, “a.g.m.”, s. 181-183. 
15 İbn Fazlan, Seyahâtname, Önsöz ve Tercüme: Ramazan Şeşen, Bedir Yay., İstanbul, 
1995, s. 51. 
16 Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 2. bs., TTK Yay., 
Ankara, 2001, s. 38; Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağ’da Türkler, Der. ve Çev. Prof 
Dr. Yusuf Ziya Yörükhan, Gelenek Yay., İstanbul, 2004, s. 294. 
17 A.P. Kovalevskiy, Çuvaşi i Bulgarı Po Dannım Ahmeda İbn-Fadlana, Çeboksarı, 1954, s. 
47. 
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hicri 301 (913-914) yılında Bulgar’da? basılan ve yine Nasr’ın adına 306 
yılında Sagar’da (Suvar)? basılan paralar bulunmaktadır.18 R.R. Fasmer 
bu durumu şöyle yorumlamaktadır: “Nasr bu şehirlerde para bastıramaz-
dı, çünkü onun bu şehirler üzerinde hâkimiyeti bulunmamaktaydı. Bunla-
rın Bulgar taklitleri olduklarına hiç kuşku yoktur. Buradaki bütün ifadeler 
Samanilere aittir ve değişen yalnızca şehirlerin adıdır”.19 A.G. Muhamadi-
ev ise bu konuda İbn Rüsteh’in Bulgarların sincap derisini para olarak 
kullandıkları haberini şöyle değerlendirerek şöyle demektedir: 

“Çok sayıda paralar VIII. yüzyılın sonlarından itibaren her zaman 

düzenli bir şekilde olmamakla birlikte Povolje’de ayrı olarak para ba-

sımı yapıldığına şahitlik etmektedirler. Bu yüzden doğulu yazarların 

“deri” paralarla ilgili haberlerini bazı bölgelerde ya da tarım nüfusu-

nun ana kitleleri arasında dahi doğal değiş-tokuş sisteminin var ol-

duğu şeklinde yorumlamak gerekmektedir”.20 

Bu yoruma şunu da eklemek gerekir ki, doğulu yazarların Bulgarların 
paranın yerine hayvan derisini kullandıklarına dair haberlerinde esasen 
Müslüman tüccarların bu bölgenin değerli kürkleri ile ilgilenmelerinden 
dolayı paranın karşılığı olarak bu hayvanların değerlerini bilmeleri de et-
kili olmuştur. Yoksa dış ticareti bir kenara bırakırsak özellikle iç ticare-
tin bütünüyle hayvan derileriyle yürütülmesi mantıksızdır. Almuş adına 
basılan paradan başka arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan çok sayıda 
Müslüman dirhemleri ve İdil Bulgarlarının kendilerinin bastıkları paralar 
ticari münasebetlerde kürkün yanı sıra paranın da aktif bir şekilde kul-
lanıldığını ortaya koymaktadır. 

Bilindiği üzere Elteber Almuş, İbn Fadlan henüz İdil Bulgar ülkesine gel-
meden önce Müslüman olmuştu. Zaten İdil Bulgarları arasında İslamiyetin 
yayılmış olduğunu pagan mezarlıklarının yanında çok sayıda Müslüman 
defninin de bulunması ispatlamaktadır. Arkeolojik ve arkeografik veriler 
tam da Sünni İslamiyetin 922 yılından çok daha uzun bir süre önce Orta 
Asya’dan İdil Bulgar ülkesine girdiği görüşünü desteklemektedir.21 Ayrıca 
bu manada İbn Rüsteh’in şu sözleri de oldukça destekleyici niteliktedir: 
“(Bulgarların) Çoğu İslam dinine mensupturlar. Oturdukları yerlerde mescidle-
ri ve mektepleri vardır. Müezzinleri ve imamları bulunur…”.22 

İbn Fadlan’ın gelmesinden önce Hutbede Emirin Müslüman adının 
bulunmayışı İslamiyet’in kurallarının yeteri kadar özümsenmemesiyle 
                                                           
18 Fasmer, a.g.e., s. 40; A.G. Mugamadiev’e göre 306 yılı basımı paranın basım yeri Suvar 
değil bir Hazar Kağanlığı şehri olan ve İbn Hodrarbih tarafından bahsedilen Savgar’dır, Mu-
hamadiev, a.g.e., s. 113. 
19 Fasmer, a.g.e., s. 43. 
20 Muhamadiev, a.g.e., s. 112. 
21 E.A. Halikova, Musulmanskie Nekropoli Voljskoy Bulgari X - Naçala XIII vv., Kazan, İzd. 
KGU, 1986, s. 141-144. 
22 Şeşen, a.g.e., s. 37. 
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açıklanabilir. S.A. Yanin şöyle demektedir: “Zira onun tebaası için Bulgar 
hükümdarının Müslüman adı alışılmışın dışındadır. Almuş’un Cafer ola-
rak henüz İbn Fadlan gelmeden önce isimlendiğiyle ilgili önerimizin her-
hangi bir karşıtlığı yoktur”.23 

A.P. Kovalevskiy’in İbn Fadlan’ın bu konudaki sözlerini içeren Rusça 
tercümesinin Türkçeye aktarımı şu şekildedir: “Ne var ki, inananların hü-
kümdarı, efendimin adı nedir?” dedi. Ben: “Cafer” dedim. O (Almuş): 
“Onun adını almam uygun düşer mi?” dedi. Ben: “Evet” dedim. O: (demek 
ki), Ben artık kendime Cafer ismini verdim, babamın adı olarak ise Abdul-
lah, bu konuda hatibe emir ver” dedi.24 Bu diyalogdan anlaşıldığı üzere 
asıl metinde bulunmayan “demek ki” ifadesi A.P. Kovalevskiy tarafından 
eklenmiştir. Bu kelime metinden kaldırıldığında Almuş’un ifadesi şöyle 
olmaktadır: “Ben artık kendime Cafer adını verdim babamın adı olarak 
ise Abdullah”. Böylece bu ismin ne zaman verildiği sorunu ortaya çık-
maktadır. 

Yukarıda ifade ettiğimiz Nerevsk gömütünde her iki yanına Cafer İbn 
Abdullah adının yazılı olduğu paranın bulunması öyle veya böyle İbn 
Fadlan’ın Bulgar ülkesine gelişinden 15 yıl önce İdil Bulgarlarının kendi 
adlarına para basımı yaptıklarını ortaya koymaktadır.25 Bu konuda G.M. 
Davletşin şu yorumu yapmaktadır: 

“Halife’nin ve Samaniler Devleti’nin hükümdarının adına para bastır-

mak ancak İslam’ın devletin resmi dini olarak kabulüyle mümkündür 

gibi sanılmaktadır. İbn Fadlan birçok araştırmacının haklı olarak vur-

guladığı üzere kendi İslamizatör rolünü adeta abartmak çabasında-

dır. Hatta bu bahsedilen paralardan da anlaşılmaktadır: Onun yaz-

dığı gibi Bulgar hükümdarının Müslüman adıyla unvanlanmasında 

İbn Fadlan yoktur ve en azından 10 yıldır o (Almuş Han) şahsi ola-

rak Cafer İbn Abdullah’tır”.26 

Tüm bu yorumlar İbn Fadlan henüz İdil Bulgar ülkesine gelmeden 
önce Elteber Almuş’un Cafer İbn Abdullah adını kullandığı sonucunu çı-
karmak için yeterli değildir. Bunun için başka teyit edici kaynaklara da 
ihtiyaç duyulacağı kesindir. Fakat madeni paranın mevcudiyeti Bulgar 
hükümdarının Müslüman adıyla 922 yılından önce tanışmış olduğunu 
haklı olarak düşündüren maddi bir delil olarak durmaktadır. Ayrıca 
onun İdil Bulgar Emirliği’nin kurucusu olduğu konusunda da bir itiraz 
yoktur. 
                                                           
23 Yanin, a.g.e., s. 183-184. 
24 A.P. Kovalevskiy, Kniga Ahmeda İbn-Fadlana O Ego Puteşestvii Na Volgu v 921-922 gg., 
İzd. Harkov Gos. Universiteta, Harkov, 1956, s. 133. 
25 Yanin, “a.g.m.”, s. 185. 
26 G.M. Davletşin, Voljskaya Bulgariya: Duhovnaya Kultura Domongolskiy Period X - Naç. 
XIII vv., Tatknigoizdat, Kazan, 1990, s. 78. 
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3. Emir Bilyar 

Tataristan Devlet Müzesi’nde örnekleri bulunan başka bir Bulgar pa-
rası ise hicri 308 (m. 920-921) basımlı olanlardır. Tarih Elteber Al-
muş’un dönemine denk gelmektedir. Üstelik üzerinde çok belirgin olarak 
okunamasa da Halife Muktedir’in adı yazmaktadır. İlginç olan ise bu pa-

raların üzerinde  el-Emir B.r.mal(n) veya el-Emir B.l.r. mal(n) 
yazmasıdır.27 V.V. Barthold Barman’ın Cafer İbn Abdullah’ın kendi adı 
olduğunu ve Almuş isminin İbn Fadlan’ın eserinin kopyasında tesadüfen 
bulunduğunu düşünmektedir.28 V.V. Barthold’un bu yorumuna daya-
nan R.R. Fasmer’e göre İbn Fadlan Bulgar Elteberi’nin adını el-Sakalibet 
Almuş Bin Şilki B.l.t.var Melik olarak vermişti ve buradaki B.l.t.var Al-
muş’un lakabı değil adı idi ve parada yazan da onun adı B.l.z.var’dı. Yine 
R.R. Fasmer’in ifadesine göre İbn Fadlan gelmeden önce de onun adı 
Hutbede B.l.t.var Melik Bulğar diye okunmaktaydı.29 Bu görüşün aksi 
olarak A.P. Kovalevskiy İbn Fadlan’ın notlarını tercüme ettiği, yorumladı-
ğı ve araştırdığı bütün yayınlarında haklı bir şekilde “B.l.t.var” kelimesi-
nin Bulgar hükümdarının lakabı olarak “Yıltıvar” şeklinde okunması ge-
rektiğini belirtmiştir.30 Çünkü “Yıltıvar” büyük olasılıkla Türk devlet ge-
leneğinde daha önceleri de bulunan “Elteber”in farklı bir telaffuzundan 
başka bir şey değildir. Zira bir Türk devleti olduğu kesin olan İdil Bulgar 
Emirliği Türk geleneklerine dayanıyordu. 

Türk idare sisteminde kökeni çok eskilere dayanan bir unvan olarak 
İdil Bulgar Devleti’nin kurucusu Almuş’un da kullandığı anlaşılan Yıltı-
var=Elteber kelimesine Çin kaynaklarında rastlanılmaktadır.31 İdari bir 
terim olarak kullanılan bu unvana Orhun anıtlarında da rastlanılmakta-
dır. Kül-Tegin kitabesinde (732 yılı) şöyle yazmaktaydı: “Az İlteberig tut-
dı” (Az İlteberini tuttu).32 Ayrıca bu kitabenin sonunda Kül-Tegin’in ce-
naze merasimine gelen ve mezar anıtının hazırlanması için taş kesimcile-
rini yanlarında getiren Türk boylarının beyleri de “Toygun” ve “Elteber” 
olarak adlandırılmıştı.33 Elteber aslında diğer Türk devlet ve kavimlerin-
de hükümdara bağlı yüksek devlet memuru, idareci manalarında kulla-
nılmıştır. Ayrıca Göktürklerde tabi hükümdar manasına gelen bir idari 
terim olarak kullanılmıştır. Hazarlara da Göktürklerden geçmiş olma ih-
                                                           
27 Fasmer, a.g.e., s. 55; Yanin, “a.g.m.”, s. 186; Muhamadiev, a.g.e., s. 113-114. 
28 Hâlbuki Almuş adını İbn Fadlan’dan önce İbn Rüsteh da zikretmektedir: “Almuş adında-
ki Bulgar hükümdarı İslam dinine mensuptur”, Şeşen, a.g.e., s. 37. 
29 Fasmer, a.g.e., s. 56-59. 
30 Kovalevskiy, Çuvaşi i Bulgarı, s. 16, 35-36; aynı yazar, Kniga Ahmeda İbn-Fadlana, s. 
160, 197. 
31 Bkz.: İsenbike Togan vd., Çin Kaynaklarında Türkler: Eski T’ang Tarihi (Chiu T’ang-shu) 
194a “Türkler” Bölümü, TTK Yay., Ankara, 2006, s. 34, 50, 57. 
32 Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 42. bs., Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 24-25. 
33 R.G. Fahrutdinov, Oçerki Po İstorii Voljskoy Bulgari, İzd. Nauka, Moskva, 1984, s. 23. 
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timali yüksektir.34 Zira Hazar Kağanlığı’nın vassallığı altında bulunan ve 
nüfusunun büyük çoğunluğunu Bulgar Türklerinin oluşturduğu Kuzey 
Kafkasya’daki Hun Krallığı’nın başında bulunan Alp-İlitver’den kaynak-
lar bahsetmektedir.35 M.İ. Artamanov da Alp-İlitver adlandırmasından 
hareketle Elteber adlandırmasında “Yıltıvar” titulunü görmekte ve bunun 
vassal hükümdar manasına geldiğini belirtmektedir.36 Almuş da Alp-İlit-
ver gibi Hazar Kağanlığı’nın vassalığı altında olduğundan dolayı bu un-
van ile adlandırılmıştır. Ancak bu unvan İdil Bulgarları’nın tamamen ba-
ğımsız olduğu dönemlerde de onların hükümdarları tarafından kullanıl-
mıştır. Örneğin XII. yüzyıl İranlı tarihçi Ebü’l Hasan (İbn funduk) İbn 
Zeyd el-Beyhaki şöyle haber vermektedir:  

“Bulgarın ve o bölgenin, ki tamamıyla Bulgar olarak adlandırılmakta-
dır, hükümdarı Emir Ebu İshak İbrahim İbn Muhammed İbn B.l.t.-var 415 
(1024-1025) yılında…”.37 

Bilindiği üzere Cafer İbn Abdullah Hazar Kağanlığı’nın dağıldığı karı-
şık dönemde ve İdil Bulgar Emirliği’nin kuruluşunda hüküm sürmüş bir 
liderdi. Onun babası Şilki Hazar unvanı “Elteber”i kullanmaktaydı. Elte-
ber Arapça “Emir” sözünün farklı bir ifadesiydi. Fakat Hutbe’ye göre Al-
muş’un artık tamamen başka bir unvanı ortaya çıkmıştı: Malik veya 
Emir Bulgar yani Bulgar Hanı.38 Elteber unvanının diğer bir boy olan 
Suvar Emiri de taşımaktaydı. Bu yüzden doğal olarak bu paranın başka 
yeni bir emirin olması ihtimali ortaya çıkmaktadır. Tatar nümizmat A.G. 
Muhamadiyev buradan hareketle şöyle demektedir: 

“Paranın Cafer’e ait olanlara benzemesi ve onun idaresi devriyle ay-

nı döneme denk gelmesi üzerindeki yazının başka bir yorumunu ge-

rektirmektedir. Emir adından sonraki kelimeyi şu şekilde kabul et-

mek mümkündür: al-Emir Bilyar Mali, (“mal” para anlamına gelmek-

teydi) yani “Bilyar Emirinin parası” üstelik bazı İdil Bulgar paraları-

nın üzerinde buna benzer ifadeler bulunmaktadır: “Al-Emir’in buyru-

ğundan dolayı…”.39 

Sonuç olarak iki farklı yorum ortaya çıkmaktadır. Buna göre ya Cafer 
İbn Abdullah haricinde muhtemelen oğullarından biri Bilyar Emiri tabi-
riyle para bastırdı veya Almuş “yıltıvar” anlamında kendi unvanıyla bu 
paraları bastırdı. 
                                                           
34 Abdülkadir Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdari-Askeri Unvan ve Terimler, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1988, s. 21-22. 
35 Kalankatlı Moses, Alban Tarihi ve Alban Salnamesi Mhitar Koş, Çev. Dr. Yusuf Gedikli, 
Selenge Yay., İstanbul, 2006, s. 231, 244. 
36 M.İ. Artamanov, Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar, Çev. D. Ahsen Batur, 2. bs., Se-
lenge Yay., İstanbul, 2004, s. 322. 
37 Zahoder, a.g.e., s. 46. 
38 Fasmer, a.g.e., s. 44; Muhamadiev, a.g.e., s. 114. 
39 Muhamadiev, a.g.e., s. 114. 

230



DİNÇER KOÇ / NÜMİZMATİK VERİLERE GÖRE X. YÜZYILDA İDİL BULGAR EMİRLERİ 9 

4. Memektay İbn Cafer 

İdil Bulgar Emirliği’nin kuruluş dönemine ait olan ve ön yüzünde Ca-
fer yazan tersinde ise tam okunamayan bir yazı bulunan başka bir para 
daha bilinmektedir. S.A. Yanin’e göre paranın yüzünde Emirin adı ter-
sinde ise okunamayan fakat onun oğlunun ismini belirten bir yazı var-
dır. Ayrıca okunamayan bu yazı daha sonraları hüküm süren Mikail’e ait 
değildir.40 A.G. Muhamadiev bu yazının Memektay olarak okunmasını 
teklif etmektedir.41 Zira Bulgar mezar taşları üzerindeki yazılara göre 
“Memek” İdil Bulgarları arasında yaygın olan bir isimdi. İsmin kendine 
özgü sonu ise yine Bulgarlara özgüydü.42 

Paranın üzerinde hicri 309 (m. 921-922) yılı yazmaktaydı. S.A. Ya-
nin’in ifadesine göre bu para Cafer İbn Abdullah’ın halefi tarafından yani 
Memektay tarafından bastırılmıştır.43 

5. Mikail İbn Cafer 

Cafer İbn Abdullah’ın oğullarından Mikail İbn Cafer adına Samani 
Emirliği’nin çeşitli şehirlerinde basıldığı anlaşılan çok sayıda para bu-
lunmuştur. İdil Bulgar basımı paralardan en yaygın olanı Mikail İbn Ca-
fer’e ait olanlardır.44 Tıpkı diğer İdil Bulgar emirleri gibi Mikail İbn Cafer 
de Samani dirhemlerini taklit ederek üzerlerine kendi adını yazdırarak 
para bastırıyordu. Ona ait bazı dirhemlerin üzerinde ise basım yeri ola-
rak Bulgar yazmaktaydı. Ancak Mikail İbn Cafer’e ait Bulgar basımı pa-
raların varlığı R.R. Fasmer tarafından oldukça ispatlayıcı bir şekilde ka-
nıtlanmıştır.45 Ayrıca, Tataristan Devlet Müzesinde muhafaza edilen bir 
kısım paranın S.A. Yanin tarafından üzerinde Mikail Bin Cafer yazdığı 
tespit edilmiştir. Bu paraların üzerinde basım yeri olarak Bulgar yaz-
maktaydı.46 

Bulgar paraları arasında en fazla sayıda olanı Mikail Bin Cafer adına 
basılanlardır. Bu yüzden onun uzun bir süre hüküm sürdüğü ve Hazar 
Kağanı’na vergi ödemeyi sürdüren babasından çok daha hâkim bir yöne-
tici olduğu tahmin edilmektedir.47 

Novgorod’da bulunan Nerevsk gömütündeki madeni paralar arasında 
üzerinde hükümdarın adının sonunda Arapça “elif” harfi bulunan biraz 
farklı bir madeni para bulunmuştur. Para görünüşe göre Mikail İbn Ca-
                                                           
40 Yanin, “a.g.m.”, s. 188. 
41 Muhamadiev, a.g.e., s. 114. 
42 F.S. Hakimzyanov, Yazık Epitafiy Voljskih Bulgar, İzd. Nauka, Moskova, 1978, s. 189-
190. 
43 Yanin, “a.g.m.”, s. 189-190; Muhamadiev, a.g.e., s. 115. 
44 Fedorov-Davıdov, “a.g.m.”, s. 159. 
45 Fasmer, a.g.e., s. 29-33, 40-44. 
46 Yanin, “a.g.m.”, s. 188. 
47 Muhamadiev, a.g.e., s. 115. 
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fer’e ait paralarla aynı dönemde basılmıştır.48 S.A. Yanin bu paranın Ca-
fer İbn Abdullah’ın üçüncü bir oğluna ait olabilmesi üzerinde durmakta-
dır. Ancak böyle bir sonuca ulaşmak için henüz gerçek veriler yeterli de-
ğildir. Mümkündür ki, bu Mikail’in kitap isminin Türkçeleştirilmesinin 
bir sonucu da olabilir.49 Zira paralar üzerinde Mikail, Mikal gibi farklı şe-
killerde yazılar bulunduğu bilinmektedir.50 

Sonuç olarak, Emir Bilyar’ın (eğer Cafer İbn Abdullah’ın kendisi değil-
se) ve Memektay İbn Cafer adına basılmış paraların Cafer İbn Abdullah’a 
ait paralarla aynı dönemde basılmış olması bu dönemde Bulgar Eltebe-
ri’nin oğullarına özerk yönetimler sağlamış olacağını düşündürmektedir. 
Ayrıca İdil Bulgar paraları arasında en yaygının Mikail İbn Cafer’e ait ol-
ması onun kardeşlerine üstünlük sağlayarak merkezi bir otorite sağladı-
ğını da belgelemektedir. Mikail İbn Cafer’in ölümünden sonra oğulları ta-
rafından Bulgar ve Suvar’da ayrı olarak para bastırılması bu dönemde 
İdil Bulgar Emirliği’nin iki ayrı idareye bölünmüş olma ihtimalini düşün-
dürmektedir. 

6. Abdullah İbn Mikail 

Tataristan Devlet Tarih Müzesinde Abdullah İbn Mikail adına basılan 
iki adet madeni para örneği bulunmaktadır. S.A. Yanin Abdullah’ın Mi-
kail İbn Cafer’in oğlu olduğunu kanıtlamıştır.51 Abdullah İbn Mikail’in 
paralarının oldukça kısa bir süre yönetimde bulunan ve kanlı bir saray 
darbesiyle Halife olan ve kendisi de aynı şekilde tahttan indirilen al-
Mustakfi (944-946) adına Bulgar’da hicri 336 (m. 947-948) yılında basıl-
mış olması oldukça ilgi çekicidir. Bulgar yöneticilerinin Samaniler gibi 
yeni Halife al-Muti’yi tanımayarak daha sonra bile paraların üzerine al-
Mustakfi’nin ismini yazmış olmaları mümkündür.52 

7. Talib İbn Ahmed 

Hicri 337, 338, 341 ve 347 (958-959) yıllarında Suvar’da Talib İbn 
Ahmed ve Halife al-Mustakfi (944-946) (347 basımı) adına basılmış ma-
deni paralar bulunmaktadır.53 

8. Mümin İbn Ahmed 

İdil Bulgar paraları arasında üzerinde 366 yılında (976-977) Mümin 
İbn Ahmed ve Halife at-Tai (974-992) adına Suvar’da basıldığı yazanlar 
bulunmaktadır. 
                                                           
48 Yanin, “a.g.m.”, s. 189. 
49 Muhamadiev, a.g.e., s. 116. 
50 Yanin, “a.g.m.”, s. 189. 
51 Yanin, “a.g.m.”, s. 189. 
52 Valeyev, a.g.e., s. 98; Muhamadiev, a.g.e., s. 116. 
53 Fasmer, a.g.e., s. 33; Muhamadiev, a.g.e., s. 116; Valeyev, a.g.e., s. 98-99. 
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9. Mümin İbn al-Hasan 

366 yılında (976-977) Mümin İbn al-Hasan ve Halife al-Muti adına 
Bulgar’da basıldığı yazan madeni paralar mevcuttur. Mümin İbn al-Ha-
san ile Halife at-Tai adına hicri 370 (980-981) yılında yine Bulgar’da ba-
sılmış madeni paralar da bulunmaktadır. Üstelik Mimin Ben al-Hasan 
adına basılmış paraların üzerinde runik yazıyla hâkim Bulgar boyunun 
sembolü olan “B” harfinin damgalanmış olması da ilgi çekicidir.54 

Madeni paralardan Bulgar ve Suvar’ın İdil Bulgar emirlerinin parala-
rının basım yerleri olarak ayrı idari merkezler oldukları gözükmektedir. 
Üstelik Suvar basımı paralarda Bulgarlı idarecilere karşı herhangi bir 
vassallık işareti de bulunmamaktadır.55 Madeni paraların şahitliğine gö-
re 930-940’lı yıllarda Almuş’un oğlu ve varisi olan Mikail ibn Cafer’in ve-
fatından sonra İdil Bulgar Devleti iki emirlik idareye bölünmüş - Bulgar 
ve Suvar (görünüşe göre başlarında Suvar boyu varmış). Doğu kaynakla-
rı istikrarlı şekilde iki şehirden bahseder - Bulgar ve Suvar’dan… Madeni 
para ise her birinde ayrı ayrı basılırmış. Madeni paralara göre Suvar’dan 
Ahmedid’ler (Mikail, Talib ve Mümin) sülalesi ayrışmaktadır. 965-968 
yıllarında Svyatoslav ordularınca Hazar Kağanlığı’nın yenilmesi Bulgar 
Emirliği’nin yöneticisi olan Mümin ibn al-Hasan’ın güçlenmesine sebep 
olmuştur (belki de Almuş’un varisidir), kendisi Suvar’ı bağımlı kılmış ve 
sadece Bulgar’da para basmaya başlamış (976-980/981 yılları). Bundan 
sonra Suvar herhalde birleşik devletin bir nevi idari yerel birimi (vilayeti) 
konumunda kalmıştır.56 

XI-XII. yüzyıllarda İdil Bulgarlarında para basımı kesintiye uğramış-
tır. Tarihçiler bunun sebebini XI. yüzyılda doğuda ortaya çıkan gümüş 
krizine bağlamaktadırlar.57 Bu dönemde İdil Bulgar Emirliği’nde kurşun 
mührü olan iğ başları, belirli ağırlık ve şekildeki gümüş külçeleri, bakır 
parçaları, mercanlar ve benzeri şeylerin paranın yerine kullanıldığı bilin-
mektedir.58 Bundan dolayı bu dönemdeki İdil Bulgar emirlerinin adlarını 
nümizmatik materyallere dayanarak ortaya çıkarmak şimdilik mümkün 
gözükmemektedir. 
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Millî kültür ve millî düşünce yozlaşmasının yaşandığı ülkelerde, mil-
letlerin bazı fertleri “moda” haline getirilen fikir akımlarının etkisine ka-
pılırlar. Bu yolla halkımıza aşağılık duygusu aşılanmakta ve az gelişmiş 
halk damgası milletimizin fertlerinin her hücresine yerleştirilmeye çalışıl-
maktadır. Prof. Dr. Turan Yazgan uzunca süredir beklenen “Türk Dün-
yasında Dün, Bugün, Yarın” adlı eserinde bu duruma karşı Sivas Kong-
resi’nde devletin varidatının borçlarından ve mecburi harçlarından çok 
az olduğu gerekçesiyle manda isteyenlere karşı, “Manda ile İstiklâl zıttır, 
bu milletin manevi gücünü de varidat hanesine yazmak gerekir” diyenler 
olduğunu hatırlatarak, Mustafa Kemal’in borçları ödeyip imtiyazlı ve ya-
bancı şirketleri millîleştirmesini örnek olarak veriyor. 

Geçmişte sosyalizm adına köprüye bile “hayır” diyenlerin, millî varlık-
larımız için “kime satarsan sat”, Avrupa Birliği için de “Nasıl katılırsan 
katıl” dediklerini hatırlatan Turan Yazgan, “Batı’nın söylediği her şeye 
kayıtsız şartsız boyun eğme”nin globalleşme ve küreselleşmenin gereği 
olarak sunulduğunu, dün Türkiye’deki milliyetçi düşmanı komünistlerin 
günümüzde milliyetçi düşmanı liberalistler olduklarını belirtiyor. Millî ne 
varsa yok etmek isteyen bu çevrelere karşı “sivil, asker, bürokratlar, siya-
setçi, ilim adamı, kim olursa olsun; Türk aydınları da, gelişmiş ülkelerinki 
kadar millî düşünen ve milli menfaati ayırt eden aydınlar olmak zorunda-
dırlar.” 
                                                           
* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 
Bölümü, muhsinkadioglu@gmail.com 
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Turan Yazgan, Türkleri “soykırım” yapmakla asılsız bir biçimde suçla-
mak isteyenlere, Türklerin XX. asır boyunca Balkanlarda, Doğu Anado-
lu’da, Kerkük’te, Kıbrıs’ta, Rusya’da ve Çin’de katliama uğradığını hatır-
latıyor. Neveda’da Amerikalıların, Semey’de Rusların ve Doğu Türkistan’-
da Çinlilerin yaptıkları atom denemelerin sadece Türkleri hedef aldığını 
vurguluyor. Modern mandacı olan bu tipler, yapılan her kötülüğü hoş 
görmemizi istiyorlar. İnsan hakları denildiğinde, yalnız Türk Devleti ve 
Türk Milleti’ne karşı silahlı veya silahsız suç işleyenlerin haklarını anlı-
yorlar! Bunlar, mağdur ve mazlum insanlarımıza hiçbir hak tanımıyor-
lar. Bunlar, rahmetli Cemil Meriç’in “Batı’nın Yeniçeri Ordusu” dediği ba-
zı aydınlarımız ve iş adamlarımızdır. 

Turan Yazgan eserinde Almanya 5 kişiyi hapishanelerde, aynı zaman-
da, aynı cins silahlarla, aynı şekilde öldürüp “intihar ettiler” diye ilan 
ederken Alman medyasının bu olayı sorgulamadığına, Fransa’da Korsi-
kalıların “insanî lideri” öldürüldüğünde, Fransız medyasının bu olayı 
“mafya hesaplaşması” olarak ilan ettiğine dikkati çekiyor. Yazgan, bin-
lerce insanın ölümünden mesul bir cani için “insan hakları”ndan söz 
edilmesini, Batı dünyasının ikiyüzlülüğüne açık örnekler olarak veriyor. 

Batılıların, Anadolu Türklüğünü yok etmek için 19. asırdan itibaren 
Kürtler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudileri maşa olarak kullandığı tespiti-
ni yapan Prof. Dr. Turan Yazgan, “Ermenilerin Kürtlerin, Rumların ve Ya-
hudilerin Türklerden hiçbir alacağı yoktur. Alacak iddia edenlerin boyları-
nın ölçüsünü nasıl aldıkları, nasıl alacaklarının da işaretidir” hatırlatma-
sında bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği ve Amerika’nın demokratikleşme, Ermeni sınırının açıl-
ması, Kıbrıs limanlarının açılması gibi dayatmalarının, “Güneydoğu Me-
selesi”, “Kürt Meselesi” gibi çeşitli adlar altında, Türkiye’de azınlık yarat-
ma gayesi güttüğünü belirten Turan Yazgan, “Amerika, Fransa, İtalya, 
Almanya ve diğer ülkelerde ülke içindeki farklılıklara göre politikalar uy-
gulanmıyorsa Türkiye de içindeki farklılıklara göre politikalar uygulanma-
malıdır. Fransız Milleti’nin, Alman Milleti’nin adının tartışılmazlığı gibi 
Türk Milletinin adı da tartışılmamalıdır. Türklerde ırkçılık geni olmadığı 
için herkesin eşitliği, zaten Allah’ın garantisi altındadır” demektedir. Yaz-
gan, bu noktada vatandaşlarımızı değil, siyasilerimiz ile Ermeni terör 
örgütü Asala’nın yerine geçenleri haklı gösterenleri “suçlu” olarak gör-
mektedir. 

Turan Yazgan’ın yazılarında Türkler arasında ortak alfabe kullanıl-
ması hususu da son derece önemli bir yer işgal ediyor. Yazgan şöyle di-
yor: Atatürk, Türkçeye her lehçe ve şivesine uygun basit ve sağlam bir al-
fabe kazandırmıştır. Bütün Türk toplulukları aynı alfabeyi kullanırsa 
Türkler, Araplar gibi konuşma dilinde anlaşamasalar bile, yazı dilinde an-
laşabilirler. Böylece dil ve fikir birliğine kavuşabilirler ve aralarında işbirli-
ği gerçekleşebilir. Yani Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği kritik iktisadi 

238



MUHSİN KADIOĞLU / KİTAP TANITMA 3 

kaynakların tamamı Türkler tarafından, Türkler için, Türklerle birlikte kul-
lanılabilir. Bu iktisadi kaynakların artanını piyasa fiyatları ile dünya pa-
zarlarına aktararak refaha kavuşurlar. Böylece soyulmaktan, sömürül-
mekten ve hatta horlanmaktan kurtulurlar. 

Turan Yazgan eserinde Türk devletinin ve Türklüğün içinde bulundu-
ğu durumun sebeplerini analiz ederken asıl nedeni “ülkücü bir nesil 
yetiştirememek” olarak tespit diyor. Sözünü ettiği “ülkücü nesil”in şu 
özelliklerini ön plana çıkartıyor: Şahsî menfaatleri toplum menfaatiyle 
çatıştığı zaman severek feragat edebilen, vatanın her köşesinde fedakâr-
lıkla çalışmayı kutsal sayan, eğilmeyen, bükülmeyen, sapmayan, şaşma-
yan, dürüst, namuslu, faziletli, cefakâr, mukaddes değerleri canı pahası-
na koruyan ve bunlardan herhangi birinin tüyüne dokunulduğu veya tehli-
keye uğrama ihtimali bulunduğu zaman, ölümü göze alarak hesabını so-
ran... 

Mukaddes değerler ise, vatanın devletin bayrağın birliğidir. İstiklâli-
mizdir, hürriyetimizdir, millî refah ve huzurumuzdur. 

Dinî ve ırkî nedenlerle yüzyıllardır Türklere ve Türk devletlerine karşı 
düşmanlık besleyen Batı dünyası, her fırsatta Türklerin millî devlet yapı-
sını aşındırmaya gayret etmiştir. “Türk milleti üstünde dehşetli bir kültür 
baskısı uygulanmakta ve milletin aydınları, Türkçenin yerini İngilizcenin 
alması, hudutların ortadan kalkması, ülkenin Türkler tarafından yönetile-
meyecek kadar büyük olması gibi aptalca fantezilere inandırılmaya çalışıl-
maktadır.  

Türkiye iktisadi sıkıntılarını azaltabilir, gelir dağılımını düzeltebilir, 
borçlarını ödeyebilir, herhangi bir silahlı harbe girse ondan da muzaffer çı-
kabilir. Ancak silahsız kültür mücadelesinde Türk milletinin kültür kimliği-
nin bütün unsurlarını, bütün derinlik ve genişliğiyle canlandırmazsa, öl-
meden mezara konulan millet olacaktır” diyen Turan Yazgan şu hedefleri 
göstermektedir: 

Eğitim sistemimizin Greko-Latin kültürünü terk ederek Atatürk’ün Türk-
çü eğitim sistemine dönüştürülmesi, Allah’ın Türk’e özel olarak bahşettiği 
her değerin yüceltilmesi, Allah’ın Türk coğrafyasına bahşettiği kritik ikti-
sadi kaynakların Türkler tarafından ve Türkler için kullanılmasının yolla-
rının aranması gerekmektedir. Dil, fikir ve işbirliğine giden yolda, bütün 
Türk devletlerinin akılcı politikalar uygulayarak milleti sömürülmekten, so-
yulmaktan ve horlanmaktan kurtarmaları için Türk aydınlarının birleşme-
sinden başka yol yoktur. 

Turan Yazgan, bu hedefin başarılabilmesi için ekonomide fedakârlık 
gücü adı verilen maneviyat gücünün, psikoloji gücünün önemli bir güç 
olduğuna vurgu yapıyor. 

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın “Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın” 
adlı eserini okurken Türk tarihinin derinliklerine dalıyor, adeta tarihi 
şahsiyetlerle günümüzde sohbet ediyor ve Türk milletinin yarınlarını bir-
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likte tartışıyorsunuz. Daha önceleri “yeni yüzyılın Gaspıralısı” olarak ad-
landırdığım Prof. Dr. Turan Yazgan çağımızın Dede Korkudu olarak, 
hiçbir ümitsizliğe kapılmadan, hiç kimseyi ümitsizliğe sevk etmeden, 
Türk milletinin günümüzdeki güçlü ve zayıf taraflarını ortaya koyuyor. 
Turan Yazgan’ın eserini okurken Türklüğün ve Türk devletlerinin yarın-
larda daha mutlu, daha huzurlu, daha müreffeh olabilmesi için çok 
önemli mesajlar bulacaksınız. Günümüz aydınları ya da topluma aydın 
olarak kabul ettirilmeye çalışılan zümreler, içi boş sloganlarla tartışmaya 
çalışırken, Prof. Dr. Turan Yazgan bütün meselelere millî bir münevver 
olarak bakıyor. “Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın” adlı eser sizlere, 
başka milletlerin de insanca yaşama haklarına saygılı, ırkçılıktan uzak, 
ancak Tanrı’nın emirlerini yerine getirmeyi hatırlatan, her bakımdan ol-
gunlaşmış bir milliyetçilik düşüncesinin yeni kapılarını açacaktır. 
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