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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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CUMHURİYET DÖNEMİNDE ATATÜRK’ÜN İLK 
İSTANBUL ZİYARETİ 

(1 TEMMUZ - 30 EYLÜL 1927) 

Yrd. Doç. Dr. Bülent BAKAR* 

Öz 

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet döneminde İs-

tanbul’a ilk ziyaretini ancak 1927 yılında gerçekleştirebilmişti. Gazi’nin 

1927 İstanbul ziyareti 1 Temmuz 1927’de başlamış, 30 Eylül 1927’ye ka-

dar devam etmiş ve tüm ziyaretleri içinde en anlamlılarından biri olmuş-

tu. Gazi Paşa, 3 aylık bu ziyarette çeşitli heyetleri kabul etmiş, kendisi 

bazı ziyaretler gerçekleştirmiş, 1927 yılı milletvekilliği seçimlerini takip et-

miş ve büyük Üsküdar yangınıyla üzülmüştü. Gazi Paşa ayrıca, Türk İn-

kılap Tarihinin en önemli kaynaklarından olan büyük eseri Nutuk’u bu zi-

yaret esnasında Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma odasında tamamladı. 

Yine, İstanbul’un değişik yerlerine yaptıkları gezilerle İstanbul halkıyla 

yakından temas kurma olanağı buldu. 1927 İstanbul ziyareti Gazi Paşa 

için oldukça başarılı ve verimli geçmişti. İstanbul’un yakın tarihinde de 

unutulmaz ve şerefli bir anı olarak yer aldı. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, İstanbul, Dolmabahçe Sarayı, 1927 

İstanbul Ziyareti, Yurt Gezileri. 

Abstract 

The First Visit Of Atatürk To Istanbul In The Republican Period 

(1 July - 30 September 1927) 

The President Ghazi Mustafa Kemal Pasha could realize his first visit 

to İstanbul in 1927 in the Republican Period. Ghazi’s first İstanbul visit 

started in 1 July 1927, continued until 30 September and became one of 
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the most significant visit in all his trips. During this 3 months, Ghazi Pas-

ha has accepted various delegations, realized some visits, followed 1927 

parliamentary elections and felt sorry for The Big Üsküdar Fire. Also Gha-

zi Pasha has completed The Nutuk -one of the most important source of 

Turkish Revolutions History- in his study room during this time. He had 

the opportunity to be closely in touch with the people of İstanbul. 1927 İs-

tanbul visit had been very successful and productive for Ghazi Pasha. It took 

place in recent history of İstanbul as a unforgettable and glorius memory. 

Key words: Atatürk, Istanbul, Dolmabahce Palace, 1927 Istanbul Vi-

sit, Country Trips. 

Giriş 

Mustafa Kemal Paşa, IX. Ordu Müfettişliği göreviyle 16 Mayıs 1919’da 
İstanbul’dan ayrıldı ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Millî Müca-
dele’yi ciddî anlamda başlatan kişi oldu. İstanbul’un işgalinden sonra 23 
Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Türk milletinin ka-
derini eline alan TBMM Hükümeti, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 
gerçekleştirdiği büyük bir mücadelenin sonunda zafere ulaştı. Millî Mü-
cadele’nin askerî safhası 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi’yle sona 
erdi. Mütareke hükümlerine göre, barış antlaşması imzalanıncaya kadar 
İtilâf devletleri kuvvetleri İstanbul ve boğazlar çevresinde kalabilecekti. 
Yani bu duruma göre, İstanbul’un tamamen işgalden kurtulması biraz 
ertelenmiş oluyordu. Nitekim, Ankara Hükümeti’nin askerî ve siyasî 
temsilcilerinin İstanbul’a gelmesiyle işgal döneminin karanlık günlerinin 
bitmesinin yakın olduğu belli olmuştu. İtilâf devletlerinin Ankara Hükü-
meti’ni ve İstanbul Hükümeti’ni Lozan’da yapılacak barış görüşmelerine 
beraber davet etmesi, Ankara Hükümeti’nin ilk siyasî inkılâbı gerçekleş-
tirmesini sağladı ve 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldı. 20 Kasım’da 
başlayan görüşmeler önemli bazı konularda anlaşılamaması üzerine 4 
Şubat 1923’te kesildi. Bununla beraber 23 Nisan 1923’te Lozan barış gö-
rüşmelerinin ikinci safhası başladı. 

Lozan’da tekrar başlayan görüşmelerde Türk heyeti, İstanbul’un bir 
an önce tahliye edilmesinde ısrarcı olmuştu. Bu dönemde, İstanbul’daki 
bazı kurumlar Mustafa Kemal Paşa’ya minnet ve şükran duygularını 
gösteren yaklaşımlar sergilediler. Nitekim bir gazete haberinde, İstanbul 
Belediyesi’nin Gazi Paşa hazretlerine1 İstanbul’un hemşerilik beratını ve-
receğini yazıyordu.2 Gazi’ye hemşerilik beratı verilmesi İstanbul Belediye-
                                                           
1 Dönemin belgelerinde ve basınında Mustafa Kemal Paşa için Gazi, Gazi Paşa, Gazi Hazret-
leri veya Reis-i Cumhur Hazretleri ifadeleri yer almaktadır. 1934 yılında Soyadı Kanunu’nun 
kabul edilmesinden sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya Atatürk soyadı veril-
mişti. Bu nedenle 1927 tarihi itibariyle Atatürk adı henüz resmî olarak bulunmadığından 
metin içinde kullanılmamış, yukarıdaki söz konusu ifadelere yer verilmiştir. 
2 Tanin, “Başkumandanımız İstanbul’un Tabîî Hemşerisi”, 24 Mayıs 1923. 
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si’nin 8 Şubat 1923’teki bir toplantısında kararlaştırılmıştı. İstanbul Be-
lediyesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği telgrafta İstanbul hem-
şeriliğini kabul etmesi dolayısıyla teşekkür etti.3 Haziran ayının ikinci 
haftası Ankara’ya gelen heyet4, Gazi Paşa’ya tabiî hemşerilik beratını 
takdim etti. Yapılan açıklamada, çok memnun olan Gazi Paşa’nın yakın-
da İstanbul halkına hitaben bir beyânnâme yayınlayacağı belirtildi.5 Ni-
tekim Mustafa Kemal Paşa yayınladığı beyânnâmede, bugün her Türk ve 
Müslüman kalbinin İstanbul aşkıyla dolu olduğunu ve hemşerisi bulun-
makla iftihar ettiği İstanbul’un güzel ve saadetli günlerinin yakın oldu-
ğunu ifade etti.6 Ayrıca yine bu dönemde, Gazi Paşa’ya Darülfünun Ede-
biyat Fakültesi tarafından Fahrî Müderrislik payesi de verildi. Müderris 
Asım Bey bu payenin takdimi göreviyle memur edilirken, kendisine İs-
mail Hakkı ve Şemsettin Beylerin de katılımıyla Ankara’da istasyonda 
Riyaset Dairesi Salonu’nda Mustafa Kemal Paşa’ya Fahrî Müderrislik pa-
yesi verildi.7  

23 Haziran 1923’te gerçekleşen tören ve verilen paye 19 Eylül 1922’-
de Darülfünun Edebiyat Fakültesi Meclis-i Müderrisinde alınan bir karar 
neticesinde gerçekleşmişti.8 

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın zaferden sonra ilk gezisi Bursa’ya ol-
muştu. Daha sonra ise 1923 başında Batı Anadolu gezisi9 ve Anadolu 
gezisi gerçekleşti. Gazi’nin, 1923 yazında da İzmir’e bir gezisi oldu.10 Ga-
zi’nin yurt gezileri gerçekleştirdiği bu dönemde İstanbul’a da gelmesi için 
bir davet gerçekleşti. Lozan Barış Antlaşması çerçevesinde imzalanan 
tahliye protokolüyle işgal kuvvetleri İstanbul’dan ayrılıyor ve 6 Ekim 
1923’de Türk ordusu şehre geliyordu. Bu önemli olay ve gün vesilesiyle 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Livalar Heyet-i Merkeziyesi, Mustafa Kemal 
Paşa’ya gönderdiği telgrafta şu ifadelere yer verdi11; 

“İstanbul’un hakikî halâs gününde milletimizin gözbebeği olan ordu-
muz şehre girerken ve muazzam orduyu zaferden zafere götüren Başku-
mandanımızı berâber görmek emel ve iştiyâkındayız”. 
                                                           
3 İleri, “İstanbul ve Gazî Paşa”, 7 Haziran 1923. 
4 Tanin, “İstanbul’un Fahrî Hemşeriliği”, 14 Haziran 1923. 
5 İleri, “Gazî Paşa’ya İstanbul Hemşeriliği Berâtı”, 18 Haziran 1923. 
6 İleri, “Gazî Paşa’dan İstanbul Halkına”, 22 Haziran 1923. 
7 İleri, “Gazî’ye Müderrislik”, 28 Haziran 1923. 
8 Konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. Ali Arslan, “Mustafa Kemal Atatürk’e İstanbul 
Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarafından Fahrî Müderrislik Unvanı Verilmesi”, Yakın Dö-
nem Türkiye Araştırmaları, Sayı: 5, yıl: 3/2004. 
9 Bkz. Selami Kılıç, “Batı Anadolu Gezisi Esnasında Mustafa Kemal Paşa’yı Karşılama Tö-
renleri”, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı: 3, 
1989. 
10 Söz konusu gezilerin ayrıntılı tarihleri için bkz. Ertuğrul Zekai Ökte, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Yurtiçi Gezileri (1922-1938), c. 1, (1922-1931), İstanbul 2000, s. 20. 
11 İleri, “Gazî Paşa’yı İstanbul’a Da’vet”, 3 Teşrîn-i evvel 1927. 
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Mustafa Kemal Paşa ise bu davete verdiği cevapta şu ifadeleri kullan-
mıştı12; 

“Hakkımda izhâr buyurulan samîmî hissiyyâta teşekkür ederim. Hürri-
yete kavuşan sevgili İstanbul’u zuhûr edecek ilk fırsatta ziyârete şitâb 
edeceğim efendim”. 

Böylece, Mustafa Kemal Paşa daha sonraki bir zamanda İstanbul’a 
geleceğini belirtmişti. 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilân edilmesi ve 
Mustafa Kemal Paşa’nın artık Reis-i Cumhur olmasıyla Türkiye’de yeni 
bir dönem başlamıştı. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa, yurt ge-
zilerini sürdürürken, basında yer alan en önemli tartışma konularından 
birisi İstanbul’a ne zaman geleceğiydi. 1924 yılı başında İzmir gezisine 
çıkan Gazi Paşa İzmir’de gazetecilerle görüşmüştü. Bir gazetecinin İstan-
bul halkının kendilerini özlediği, teşriflerini beklediği ve ne zaman gide-
cekleri sualine bir iki ay içinde gitme niyetinde olduğu cevabını vermiş-
ti.13 1924 yılının ilk aylarında bu ziyaret gerçekleşmedi. Fakat bununla 
beraber, Eylül 1924’te Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’dan geçti. Büyük 
Taarruz’un yıldönümü kutlamaları için yurt gezisine çıkan Gazi Paşa, 
önce Dumlupınar’a gitmiş, buradan Bursa’ya geçmiş ve 12 Eylül 1924’te 
Mudanya’dan Hamidiye zırhlısına binerek, Trabzon’a gitmek üzere hare-
ket etmişti. İstanbul’da Polis Müdüriyeti’ne gelen bir telgrafta, Gazi Pa-
şa’yı taşıyan Hamidiye’nin 12 Eylül sabahı saat 11.00’de boğaza gireceği 
haber verilmişti. Hamidiye zırhlısı geçerken, boğazdaki gemilerde görülen 
olağanüstü hareketlilik ve alay sancaklarını çekerek sirenlerini çalmala-
rı, sahildeki halk tarafından önce İstanbul’da açılan Leh sergisi münase-
betiyle bir etkinlik olarak algılanmıştı. Hamidiye, boğaza girdiğinde Seli-
miye kışlasından 21 pare selam topları atılmış ve Gazi Paşa’nın İstan-
bul’dan geçmekte olduğu bir süre sonra duyulmuştu. Bununla beraber, 
Hamidiye zırhlısı İstanbul’da durmadı ve Karadeniz’e açılarak Trabzon’a 
doğru yol almaya devam etti.14 İstanbul basınında Gazi Paşa’ya mütema-
diyen yapılan davetlerin nihayet kabul göreceği düşünülüyor ve Gazi 
Hazretleri’nin artık geleceği ümit ediliyordu. Nitekim, İstanbul’dan tran-
sit geçmesinden bir ay sonra, Ekim 1924’te basında yer alan haberlerde, 
Gazi’nin yakında geleceği hatta karşılama programının hazırlanmakta ol-
duğu haberleri vardı.15 

1925 yılının ilk günlerinde de Gazi Paşa’nın İstanbul’a geleceği ve 
Heybeliada’da kalacağı düşünüldüğünden adada olağanüstü bir hazırlık 
yapıldığı haberleri basında yer aldı.16 Ayrıca, Gazi Hazretleri’nin Konya’-
                                                           
12 Hakimiyet-i Milliye, İstanbul’un Da’veti ve Gazî Paşa Hazretlerinin Cevâbları”, 5 Teşrîn-i 
evvel 1923. 
13 Tevhid-i Efkâr, “Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a Gelecek”, 7 Şubat 1924. 
14 Tevhid-i Efkâr, “Gazi Paşa Dün İstanbul’dan Geçti”, 13 Eylül 1924; Vatan, 13 Eylül 1924. 
15 Vatan, “Reîs-i Cumhûrumuz Geliyor”, 11 Teşrîn-i evvel 1924. 
16 İkdam, “Gazî Paşa Gelecek mi?”, 1 Kânûn-ı sânî 1925. 
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da bulunduğu ve Konya’dan İstanbul’a geçeceği haberleri gazetelerde id-
dialı yorumlarla verildi.17 Şubat 1925’te İstanbul Belediye Reisi Emin 
Bey’in Ankara’ya giderek Reis-i Cumhuru İstanbul’a davet edeceği açık-
landı.18 Nitekim, Ankara’ya giden Emin Bey, 6 Şubat’ta Reis-i Cumhur 
Gazi Hazretleri tarafından kabul edilerek İstanbul halkının hürmet ve 
selâmlarını takdim etmiş, İstanbul’u şereflendirmelerini ve İstanbullula-
rın kendilerini özlemle beklediklerini arz etmişti. Gazi Paşa ise verdiği ce-
vapta, İstanbul halkının duygularına teşekkür etti ve ilk fırsatta İstan-
bul’a geleceğini ve bir müddet kalacağını açıkladı.19 İstanbul Belediye 
Reisi Emin Bey İstanbul’a döndüğünde yaptığı açıklamada, Reis-i Cum-
hur’un yapılan davetten pek memnun olduğunu fakat, İstanbul’a geliş 
tarihiyle ilgili kesin bir tarih belirtmenin şu anda mümkün olmadığını 
ifade etti.20 İstanbul basını ve kamuoyu Gazi’nin ziyareti için her ay yeni 
bir beklentiye girmişti. Önce, 1925 yılı Mayıs ayında geleceği ve iki ay 
kadar kalacakları21, daha sonra ise Haziran ayında kesinlikle geleceği ve 
programın belli olduğu haberleri basında yer aldı.22 

1925 yılı sonbaharında Gazi Hazretleri Bursa’da iken İstanbul Beledi-
ye Reisi Emin Bey başkanlığındaki heyet kendisini ziyaret etti. Heyetin 
İstanbul’a tekrar davet etmesi üzerine Gazi Paşa yaptığı açıklamada, ya-
kında gelmeyi ümit ettiğini belirtti.23 Gazi Hazretleri 1926 yılı Mayıs 
ayında yine Bursa’da iken İstanbul’dan gelen bir heyetin ısrarlı davet 
tekliflerine verdiği cevapta, İstanbul’a gelmelerinin uzak bir tarih olmadı-
ğını ve İstanbul’da bulunmayı kendisinin de çok arzu ettiğini bildirmiş-
ti.24 3 Ekim 1926’da ise İstanbul’da, Sarayburnu’nda Gazi Hazretleri’nin 
heykeli açılmıştı. İstanbul artık Reis-i Cumhuru bekliyordu. Nihayet, 
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul şehriyle olan uzun ayrılığı 1927 
yılında son buldu. 1927 yılı Haziran ayı ortasında Ankara’ya giden İstan-
bul Belediye Reisi Muhittin Bey, Gazi’yi İstanbul’a davet etti.25 Reis-i 
Cumhur Hazretleri’nin bu sefer daveti kabul etmeleriyle İstanbul şehrini 
yeni bir heyecan sardı. 

Karşılama Hazırlıkları ve Gazi Paşa’nın İstanbul’a Gelişi 

Reis-i Cumhur Hazretleri’nin İstanbul gezisiyle ilgili basına yansıyan 
ilk haberlere göre, Paşa Hazretleri Ankara’dan İzmit’e geçecek ve bura-
                                                           
17 İkdam, 2 Kânûn-ı sânî 1925. 
18 Son Telgraf, 3 Şubat 1925. 
19 İkdam, “Gazî Paşa İstanbul’a Geliyor”, 7 Şubat 1925. 
20 İkdam, 10 Şubat 1925. 
21 Vatan, “Gazî Paşa Mayıs Zarfında İstanbul’a Geliyor”, 27 Nisan 1925. 
22 İkdam, “Gazî Paşa Şehrimize Geliyorlar”, 1 Haziran 1925. 
23 Son Saat, 24 Eylül 1925. 
24 Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk’ün İstanbul’daki Hayatı, c. 1, İstanbul 1973, s. 99. 
25 Cumhuriyet, “Şehremînimiz”, 17 Haziran 1927. 
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dan yatla İstanbul’a geleceklerdi. İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda 
ikamet edeceği ve İstanbul’da bir ay kadar kalacağı tahmin ediliyordu. 
İstanbul Belediye Reisi Muhittin Bey de, İstanbul’a döner dönmez Vali 
Süleyman Sami Bey ile bir toplantı yaptı ve hemen Dolmabahçe Sarayı 
ile müştemilâtında incelemelere başladılar.26  

Her ihtimale karşı Dolmabahçe Sarayı’nın yanında Beylerbeyi Sarayı 
da bakıma alınarak elektrik tesisatı ve diğer noksanları ikmâl edildi. Ay-
rıca, Büyükada veya Heybeliada’da uygun bir bina hazırlanması düşü-
nülüyordu. Gazi’nin bir ay kadar olacağı ifade edilen gezi süresi yeni ya-
pılan açıklamalarla iki ay olarak düzeltildi. Fakat, Gazi’nin İstanbul gezi-
si için Ankara’dan tam olarak ne zaman yola çıkacağı belli değildi.27 Bu-
nunla beraber 10-15 gün içinde Gazi’nin İstanbul yolculuğunun başla-
yacağı artık kesindi. Gazi Paşa, Ankara’dan trenle ayrılarak İzmit’e gele-
cek, buradan kendisini bir yat alarak İstanbul’a getirecekti. Bunun için 
Ertuğrul ve Söğütlü yatları Haliç’ten çıkartıldı ve hazırlanmaları için Ka-
dıköy önlerine demir atıldı.28  

Gazi Hazretleri’nin İstanbul’a teşrifleri çok yakındı. Nitekim, belli 
olan programa göre Gazi Paşa, 30 Haziran’da Ankara’dan ayrılarak 
önce trenle İzmit’e gelecekti. 1 Temmuz Cuma günü de Ertuğrul yatı-
na geçeceklerdi ve saat 15.00 dolaylarında İstanbul’da olacakları tah-
min ediliyordu. Ertuğrul yatı, adalar açıklarına geldiğinde hazırlanmış 
olan vapurlar tarafından karşılanacaklardı. Gazi Hazretleri’nin gelişi 
şerefine üç gün üç gece şenlikler yapılması için program hazırlanmış-
tı.29  

Hazırlanan programa göre İstanbul Valisi, Belediye Reisi, Kolordu Ko-
mutanı ve Halk Fırkası Müfettişi, Gazi’yi İzmit’te karşılayacaktı. İstan-
bul’da bulunan milletvekilleriyle, davet edilen memurlar ve hususî mü-
esseselerle, cemiyet temsilcileri ve gazeteciler saat 11.00’de hareket ede-
cek olan Seyr-i Sefâin İdaresi’nin Burgaz vapuruyla Büyükada önlerine 
gideceklerdi. Burgaz vapurunu takip edecek istimbota binecek karşılama 
heyeti Ertuğrul yatına yanaşacak ve Gazi Hazretleri’ne İstanbul halkı 
adına hoş geldiniz diyecekti.30 

İstanbul Belediye Reisi Muhittin Bey, Gazi’nin İstanbul’a gelmesi mü-
nasebetiyle İstanbul halkına hitaben bir beyânnâme yayınladı. Bu tarihî 
beyânnâme şöyleydi31; 
                                                           
26 Cumhuriyet, “Gazî Paşamız İzmit’ten Yatla Şehrimize Teşrîf Buyuracak”, 19 Haziran 
1927. 
27 Cumhuriyet, “Gazî Paşamızın İstanbul Seyâhatleri”, 20 Haziran 1927. 
28 Cumhuriyet, “Gazî Paşamızı Bağrımıza Basacağız”, 21 Haziran 1927. 
29 Cumhuriyet, 27 Haziran 1927. 
30 Milliyet, 28 Haziran 1927. 
31 Milliyet, “Büyük Gazînin Teşrîfleri Münâsebetiyle İstanbul Halkına Beyânnâme”, 28 Hazi-
ran 1927; Bkz. Ek-1. 
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Büyük Gazînin Teşrîfleri Münâsebetiyle İstanbul Halkına Beyânnâme 

Senelerden beri mütehassiri bulunduğumuz azîz ve büyük halâskârı-

mız Reîs-i Cumhûr Gazî Paşa Hazretlerinin Temmuzun birinci Cum’a 

günü şehrimizi teşrîf buyuracaklarını İstanbul halkına tebşîr ederim. 

İstanbul halkının müşârün-ileyh hazretlerine karşı perverde ettiği 

yüksek hissiyyâtın tezâhürâtını tanzîm etmek üzere teşekkül eden 

komisyonca tertîb edilen programı neşr ediyorum: Bilcümle resmî ve 

gayri resmî müesseselerin programda kendilerine âid mevâddı vak-

tinde intizâm-ı tâmm dâiresinde îfâ edecekleri tabîîdir. Halk da mes-

ken veya mahall-i meşguliyyetini istediği gibi tezyîn ve tenvîr ve bu 

târihî âlî ziyâretten duyduğu sevinci dilediği gibi izhâr ve i’lân-ı şâd-

mânî eder 

28 Haziran 927  Şehremîni: Muhiddin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa da İstanbul’a gele-
rek, Gazi Hazretleri’nin ikamet edecekleri Dolmabahçe sarayında in-
celemelerde bulundular ve bazı talimât verdiler.32 Gazi için yapılan 
programa göre geceleyin denizde fener alayı tertip edilecekti.33 Teş-
riflerinin ikinci günü akşamı da karada fener alayı yapılması plan-
lanmıştı.34 

Gazi Hazretleri’nin 30 Haziran 1927 Perşembe akşamı Ankara’dan ay-
rılması ve trenle İzmit’e hareket etmesi İstanbul’daki heyecanı en üst 
noktaya taşıdı.35 

İstanbul’da artık şehrin her caddesinde zafer Tâkları kurulmuş36 ve 
Gazi’yle ilgili yazı ve levhalar asılmıştı. Basında, Burgaz vapurunda kar-
şılama heyetlerinden 800 kişinin Büyükada önünde Ertuğrul yatını bek-
leyeceği haberleri yer alıyordu. Ayrıca, İstanbul Belediyesi günün anısına 
Reji İdaresi’ne sipariş vererek “1 Temmuz Hatırası” adıyla sigara yapıl-
masını istemişti.37 

Her ne kadar basında karşılama heyetlerinden yaklaşık 800 kişinin 
olacağı belirtilmişse de Gazi’yi karşılama komisyonu tarafından hazırlan-
dığı belli olan bir belgeye göre, toplam 955 kişinin Gazi’yi karşılayacağı 
anlaşılmaktadır. Resmî programda yer alan kuruluşların isimleri ve tem-
silci sayıları şu şekildeydi38; 
                                                           
32 Milliyet, “Büyük Millet Meclisimiz Reîsi Dün Şehrimize Geldi”, 29 Haziran 1927. 
33 Cumhuriyet, 29 Haziran 1927. 
34 Cumhuriyet, 30 Haziran 1927. 
35 Milliyet, “Halâskâr Reîs-i Cumhûrumuz Dün Ankara’dan Ayrıldı”, 1 Temmuz 1927. 
36 Şehrin birçok yerine ve köprü üzerine Tâklar inşa edilmişti. Bunlardan köprü üze-
rindeki Tâk’ın son hazırlıklarıyla ilgili bir fotoğraf için bkz. Milliyet, 30 Haziran 1927; 
Bkz. Ek-2. 
37 Cumhuriyet, “İstanbul Muhteşem Bir İstikbâl Hazırladı”, 1 Temmuz 1927. 
38 Dolmabahçe Sarayı Arşivi, Millî Saraylar Hazine-i Hassa Arşivi (MSHHA), Cumhuriyet 
(CMH), nr. 23; Bkz. Ek-3. 
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Reîs-i Cumhûr Gazî Paşa Hazretlerine Arz-ı Ta’zîmât Eylemek Üzere 
Dâhil-i Teşrîfât Olan Zevât ve Müessesât 

1-  Meb’ûsân-ı kirâm Takrîben   98   zât 

2- Vâlî, Kolordu Kumandanı, Şehremîni, Halk Fırkası  

Müfettişi, Hariciye Murahhası 

       5 

3- Cem’iyyet-i Umûmiyye-i Belediyye ve Meclis-i Umûmî-i 

Vilâyât a’zâsı 

         90 

4- Berrî ve Bahrî Erkân ve Ümerâ-yı Askeriyye          65 

5- Hükkâm ve Rüesâ-yı Adliyye ve Müşâvir-i Adlîler          42 

6- Dâr-ül-fünûn ve Müdîr-i Umûmîler, Şimendüfer,  

Rüsûmât, Gaz, Tütün, Müskirât Müdirleri 

         13 

7- Vekâletlere mensûb Müfettişler        7 

8- Erkân-ı vilâyât ve Müfti, Jandarma Kumandanı, Polis 

Müdiri ve Kaza Kaymakamları  

Devâir-i vilâyât Müdirleri 

         29 

 

         45 

9- Emânet erkânıyla devâir-i belediyye müdirleri          18 

10- Mekteb Müdirleri          15 

11- Halk Fırkası            320 

12- Baro hey’eti        4 

13- Ticâret odası        9 

14- Matbûât cem’iyyeti        8 

15- Hilâl-i Ahmer        5 

16- Türk Ocağı        3 

17- Tayyare cem’iyyeti        3 

18- Himâye-i etfâl        2 

19- Muallimler Birliği        4 

20- Hilâl-i Ahzar        2 

21- Ticâret-i Berriyye ve Bahriyye Müdirleri ve Borsa ve 

Zirâat Odaları 

       8 

22- Ticâret Birliği        3 

23- Sanâyi Birliği        3 

24- İdmân Cem’iyyetleri ittifâkı        3 

25- Cem’iyyât-ı Hayriyye Rüesâsı          46 

26- Millî Banka ve sâir millî müessesât Müdirleri ve Liman 

Şirketi Müdiri 

         13 

27- Esnâf Cem’iyyetleri          90 

28- İzciler        2 

  Yekün  955 

Bâlâda isimleri muharrer zevât ve müessesât erkânının merbût kroki 
mûcibince irâe edilecek mahallerde teşrîfâtçıların ta’rifâtı dâiresinde ahz-ı 
mevki etmeleri ricâ olunur. 

Nihayet, beklenen gün geldi ve Seyri Sefâin İdaresi’nin 13 küçük, 8 
büyük vapuru, Şirket-i Hayriyye’nin 12, Haliç şirketinin 7 vapuru, 1 
Temmuz 1927 günü saat 10.50’de Galata rıhtımından hareket ederek 
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Marmara’ya açılırken, Burgaz vapuru planlandığı gibi tam saat 11.00’de 
hareket etti. Gazi’yi taşıyan Ertuğrul yatının saat 12.50’de İzmit’ten ha-
reket ettiği haberi geldikten sonra saat 15.15’te vapurlardan hazır ol bo-
rusu öttü. Ertuğrul yatının görünmesiyle Burgaz vapuru ve Gazi’ye hoş 
geldiniz diyecek heyeti taşıyan İstanbul motoru ilerlemeye başladı. Biraz 
daha açıkta deniz filosu da beklemekteydi. İstanbul motoru Ertuğrul ya-
tına yanaştı39 ve buradaki heyet yata çıkarak Gazi Paşa’ya İstanbul halkı 
adına hoş geldiniz dediler.40 Ertuğrul yatı Selimiye önünden geçerken 
top atışları yapıldı. Üsküdar ve Sarayburnu’ndaki binlerce İstanbullu da 
bu târihî güne şahitlik etmek için toplanmıştı. Ertuğrul yatı Anadolu sa-
hilini takiben Çengelköy’üne kadar gitti ve oradan dönerek Dolmabahçe 
Sarayı önünde demir attı.41 Dolmabahçe Sarayı’ndaki karşılama törenin-
den sonra Muayede salonuna geçildi. Burada saat 19.15’de İstanbul Be-
lediye Reisi Muhittin Bey, “En derin ve en samîmî bir iştiyâkla teşrîfinize 
senelerden beri intizâr eden İstanbul halkına taşkın bir neş’e-i saâdet ve 
pek coşkun bir heyecân-ı sürûr getiren Büyük Gazî, safâ geldiniz”, diyerek 
başlattığı konuşmasını “kurtardığın ve mes’ûd ettiğin milletin başında çok 
yaşa Büyük Gazî” ifadesiyle bitirmişti.42 

Gazi Hazretleri de tarihi bir konuşma yaparak özetle şu ifadeleri kul-
lanmıştı43; 

“Azîz vatandaşlarımın bana karşı olan teveccüh ve muhabbetlerinin 

bugünkü yapılan tezâhürâttan çok mahsûs oldum. Samîm-i kalbim-

den teşekkür ederim. İstanbul’dan çıktığım günden bugüne kadar se-

kiz sene geçti. Hicrân ve tahassürle geçen dakikaların bile ne kadar 

uzun geldiği düşünülürse sekiz senelik hasretin İstanbul’un muhte-

rem ahâlîsi için rûhumda ateşlediği iştiyâkın büyüklüğü kolaylıkla 

takdîr olunur. İki büyük cihânın mültekasında, Türk vatanının ziyne-

ti, Türk târihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün va-

tandaşların kalbinde yeri olan bir şehirdir. Bu şehir meş’ûm hâdise-

lerle muztarib bulunduğu zamanlar, bütün vatandaşların kalplerinde 

kanayan yaralar açılmıştı. Kalbi yaralı olanlardan biri de bendim. 

…Sekiz sene evvel muztarib, ağlayan İstanbul’dan kalbim sızlayarak 

çıktım. Teşyî edenim yoktu. Sekiz sene sonra kalbim müsterîh olarak 

gülen ve daha güzelleşen İstanbul’a geldim. …İstanbul’un bedii gü-

zellikleri, İstanbul halkının samîmî nevâzişleri içinde geçireceğim 
                                                           
39 Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri kendisini karşılamaya gelen vapurla-
ra mendiliyle selâm vererek mukabelede bulunmuştu. Bkz. Ayın Tarihi, sayı: 40, 1927, s. 
2297; Bkz. Ek-4. 
40 A.N. Banoğlu, a.g.e., I, 108-109. 
41 Cevriye Artuk, “Atatürk’ün 1 Temmuz 1927 Senesinde İstanbul’a Gelişi”, IX. Türk Tarih 
Kongresi, Bildiriler, c. III, Ankara 1989, s. 2084. 
42 Milliyet, 2 Temmuz 1927. 
43 Cumhuriyet, “Gazîmizin İstanbul Mümessillerine Hitâbesi”, 2 Temmuz 1927. 
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günlerin bende yeniden unutulmaz hâtıralar bırakacağına, feyzler, il-

hâmlar yaratacağına şübhem yoktur. Bunun için çok seviniyorum. 

Bu sevincimi bütün halka iblâğ buyurmanızı ricâ eder ve hey’et-i âli-

yenizi tekrâr selâmlarım”. 

Gazi’nin İstanbul’a geldiği 1 Temmuz gecesi çok sayıda vapur ve kayı-
ğın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı44 önünde büyük bir deniz fener alayı 
düzenlendi. 2 Temmuz tarihli gazetelerin tam sayfa haberlerinde kuşku-
suz Gazi’nin İstanbul’a gelişinden bahsediliyordu. Bir gazete haberinde 
Gazi Paşa’yla ilgili şu ifadeler kullanıldı45; 

“Son asrın en büyük mu’cizesi Gazî Mustafa Kemal sekiz sene evvel 
ayrıldığı İstanbul’a sekiz senelik bir iftirâktan sonra çok meserret âvâzele-
ri arasında dâhil oldu ve İstanbul halkına hitâben fevkalâde müheyyic ve 
târihe ibretbahş bir nutuk îrâd buyurdu”. 

Gazi’nin uzun bir aradan sonra İstanbul’u ziyaret etmesi yurt dışında 
da ses getirirken, yabancı basın bu ziyaretin ardında siyasî nedenler ara-
maktaydı. Fransız Volontier gazetesi yaptığı değerlendirmede, bu gezinin 
Türkiye’nin batı politikası çerçevesinde ele alınması gerektiğini, Balkan-
lar meselesinde Türkiye’nin yakında aktif olacağını ve bu gezinin ulus-
lararası neticeler doğuracağını ileri sürdü. Bir başka Fransız gazetesi Pe-
tit Journal’e göre, Gazi Hazretleri bir süre sonra Karlsbad’a46 gidecekti ve 
ardından Belgrad’a geçerek Yugoslavya ile bir antlaşma imzalayacaktı.47 
Sonuçta, Fransız gazetesinin iddiaları gerçekleşmedi. Gazi, tedavi amaçlı 
veya resmî ziyaret kapsamında yurt dışına hiçbir zaman çıkmadı. Nite-
kim yapılan bir basın açıklamasında Gazi’nin yurt dışına seyahat etmek 
gibi bir programları olmadığı belirtilmişti.48 Bununla beraber, ilerleyen yıl-
larda Türkiye’nin aktif Balkanlar politikası oldu ve Balkan Paktı’nın ortaya 
çıkması Türkiye sayesinde gerçekleşti. Fakat, bu politik gelişmeleri Gazi’nin 
1927 yılı İstanbul ziyaretiyle ilişkilendirmenin doğru olmadığı ortadadır. 

Gazi Paşa’nın Dolmabahçe Sarayı’nda Kabul Ettiği Heyetler ve 
Görüşmeler 

Gazi’nin İstanbul’a gelmesinden sonra birçok heyet Dolmabahçe Sa-
rayı’na ziyaret için gelmiştir. 2 Temmuz 1927’de Balıkesir vilâyeti halkı-
                                                           
44 Dolmabahçe Sarayı merdivenlerinde Makbule Hanım, ağabeyi Reis-i Cumhur Hazretlerini 
elini öperek karşılamıştı. Bkz. Ayın Tarihi, sayı: 40, 1927, s. 2298. Bkz. Ek-5. Bu tarihi fo-
toğrafı dünyaca ünlü Fransız dergisi L’Illustratıon, da 16 Temmuz 1927 tarihli sayısında ya-
yınladı. Bkz. E.Z. Ökte, a.g.e., s. 455. 
45 Milliyet, 2 Temmuz 1927. 
46 Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı esnasında böbrek rahatsızlığından dolayı Ha-
ziran 1918’de Viyana’da, Temmuz 1918’de de Karlsbad şehrinde tedavi görmüştü. Bkz. Ut-
kan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara 1992, s. 64. Kaplıcalarıyla ünlü bir şe-
hir olan Karlsbad bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içinde yer almakta ve Karlovy Vary adını 
taşımaktadır. 
47 Cumhuriyet, 6 Temmuz 1927. 
48 Milliyet, 6 Temmuz 1927. 
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nın hürmetlerini arz etmek için Marmara vapuruyla gelmiş heyet, Gazi 
tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda kabul edildi. Yine Kırklareli’nden49 
gelen heyet, Gazi’ye hürmetlerini arz ederek şehirlerini ziyaret etmelerini 
istedi.50 Ayrıca 2 Temmuz gecesi resmî kabulde İstanbul Valisi Süleyman 
Sami Bey, Fransa’nın İstanbul Konsolosunu Gazi’ye tanıştırdı ve ardın-
dan diğer Konsoloslar da Gaziyle tanışma fırsatı buldular. Bu arada Ga-
zi’nin İstanbul’a gelmesi şenliklerine yabancı ülke temsilcilikleri de katıl-
mışlar ve binalarını ışıklandırmışlardı.51 

3 Temmuz’da Kadın Birliği heyeti, Gazi Paşa’ya ziyarette bulundu.52 7 
Temmuz 1927’de Muallimler Birliği namına Giresun milletvekili Hakkı 
Tarık Bey’in başkanlığında bir heyet, Dolmabahçe Sarayı’nda Reis-i 
Cumhur Hazretleri’ne saygılarını arz etti. Görüşme yaklaşık bir buçuk 
saat sürmüştü ve heyette yer alanlar Darülfünûn Emîni Nurettin Ali 
Bey, Tıb Fakültesi Reisi Neşet Ömer Bey, Maarif Müdürü Habîb Bey ve 
Feyziye Mektebi Müdürü Nakiye Hanım’dan oluşuyordu.53  

10 Temmuz 1927 tarihindeyse Gazi’nin ziyaretçileri arasında dost 
bir ülkenin temsilcileri vardı. Afganistan Hariciye Nazırı Mahmud Tar-
zi Han, Afganistan’ın Paris Sefiri Nebi Han ve Türkiye Sefiri Gulam 
Ceylani Han’dan oluşan bir Afgan heyeti, Dolmabahçe Sarayı’na geldi-
ler.54 

Temmuz ayının ikinci haftasında, 13 Temmuz’da Reis-i Cumhurun 
edebiyat ve sanata duyduğu saygıyı gösteren bir örnek yaşanmıştır. Dol-
mabahçe Sarayı’nda Gazi Hazretleri’nin İstanbul ziyareti münasebetiyle 
açılmış olan özel defteri imzalamak isteyen Şair Abdülhak Hamid ve Sa-
mi Paşazâde Sezai Beylere haber verilerek Gazi’nin kendilerini bekledik-
leri belirtilmiş ve görüşme gerçekleşmişti. Bu sürpriz davet söz konusu 
kişileri ziyadesiyle memnun etmiş ve uzun süre Reis-i Cumhur Hazretle-
ri’yle sohbet imkânı bulmuşlardı.55 

19 Temmuz 1927’de Edirne Belediye Reisi Şerif Bey başkanlığında bir 
heyet, Dolmabahçe Sarayı’nda Kâtib-i Umûmî Tevfik Bey aracılığıyla Ga-
zi Hazretleri’ne saygılarını sunmuşlar ve kendilerini Edirne’ye davet et-
                                                           
49 1927 yılı Yaz aylarında basında yer alan haberler arasında en sık konu olan hususlardan 
birisi Gazi’nin Trakya seyahati yapıp yapmayacağıydı. Bu Trakya seyahati 1930 yılının son 
günlerinde gerçekleşebildi. 19 Aralık 1930’da İstanbul’dan Trakya’ya geçen Gazi, 20 Aralık 
1930’da Alpullu’ya gelmiş ve aynı gün Kırklareli’ne geçmişti. 21 Aralık’ta da önce Çorlu’ya 
ardından Edirne’ye gitmişti. Bkz. Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara 1998, s. 
302-304. 
50 Milliyet, “Bandırma ve Kırklareli Ta’zîmât Hey’etleri”, 3 Temmuz 1927. 
51 Son Saat, 3 Temmuz 1927. 
52 Milliyet, 4 Temmuz 1927. 
53 Milliyet, “Reîs-i Cumhûr Hazretleri Dün Muallimler Hey’etini Kabûl Buyurdular”, 8 Tem-
muz 1927; Cumhuriyet, “Reîs-i Cumhûr Hazretleri”, 8 Temmuz 1927. 
54 Cumhuriyet, “Reîs-i Cumhûrumuz Hazretlerinin Huzûrunda”, 11 Temmuz 1927; Milliyet, 
11 Temmuz 1927. 
55 Milliyet, 14 Temmuz 1927. 
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mişlerdi.56 Yapılan açıklamada, bir program olmamakla beraber Trakya 
gezisinin kararlaştırıldığı ifade edildi.57 21 Temmuz 1927’de Gazi’yi sa-
rayda ziyaret edenler arasında Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey, 
Bükreş Sefiri Hüseyin Ragıb Bey ve Gaziantep milletvekili Ali Cenani 
Beyler bulunmaktaydı.58 İstanbul Valisi Süleyman Sami Bey ve Belediye 
Reisi Muhittin Bey de 22 Temmuz’da saraya giderek Gazi Hazretleri’yle 
bir müddet görüştüler.59 İstanbul’da bulunan Türkiye’nin Kahire Sefiri 
Muhittin Paşa da 24 Temmuz’da sarayda Reis-i Cumhur Hazretleri’nin 
huzuruna çıktı.60 İstanbul’a gelen Dahiliye Vekili Cemil Bey, 25 Tem-
muz’da Gazi Hazretleri tarafından kabul edildi ve sarayda geç saatlere 
kadar görüştüler.61 26 Temmuz tarihindeyse Darülfünûn Hukuk Fakül-
tesi Reisi Tahir Bey başkanlığında bir heyet, Dolmabahçe Sarayı’nda Ga-
zi’yi ziyaret etti.62 Gazi Hazretleri yaptığı konuşmada Lozan Barış Antlaş-
ması’nın Türk tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.63 

Trakya bölgesinin bir başka şehri olan Tekirdağ’dan Belediye Reisi 
Ekrem Bey başkanlığında gelen bir heyet de Dolmabahçe Sarayı’nda  
Reis-i Cumhur’un huzuruna kabul edildi. Gazi Paşa’ya saygılarını sunan 
heyet, kendilerini Tekirdağ’a davet etti.64 

Gazi Hazretleri, bir süreden beri Bursa’da bulunan Başvekil İsmet Pa-
şa’ya 26 Temmuz 1927’de gönderdiği telgrafta, 1 Ağustos’ta Kâtib-i 
Umûmî Tevfik Bey’in Ertuğrul yatıyla kendisini almak için Mudanya’da 
olacağını belirtiyor, şark vaziyetini görüşmek üzere İstanbul’a gelmesini 
istiyordu.65 Başvekil İsmet Paşa da Gazi’yle görüşmek için 1 Ağustos’ta 
İstanbul’a geldi. 1-2 Ağustos’ta Dolmabahçe Sarayı’ndaki toplantılarda 
memleket meseleleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Oldukça 
geç saatlere kadar çalışıldığı için İsmet Paşa 1 ve 2 Ağustos gecelerini 
Dolmabahçe Sarayı’nda geçirmişti.66 
                                                           
56 Gazi’nin Edirne ziyareti ancak 21-25 Aralık 1930 tarihleri arasında gerçekleşebilmiştir, 
Bkz. M. Önder, a.g.e., s. 150-151. 
57 Cumhuriyet, “Edirne Hey’eti Dolmabahçe Sarayında”, 20 Temmuz 1927. 
58 Cumhuriyet, “Reîs-i Cumhûr Hazretleri”, 22 Temmuz 1927. 
59 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 23 Temmuz 1927. 
60 Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 25 Temmuz 1927. 
61 Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 26 Temmuz 1927. 
62 Cumhuriyet, “Reîs-i Cumhûr Hazretleri”, 27 Temmuz 1927; Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 27 
Temmuz 1927. 
63 Milliyet, “Gazî Hazretlerinin Lozan Sulhü Hakkındaki İhtisâsları”, 28 Temmuz 
1927. 
64 Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 31 Temmuz 1927. Gazi’nin Tekirdağ şehrini ziyareti ancak 
1928 yılında mümkün oldu. Cumhuriyet döneminde İstanbul’a ikinci gelişleri (5 Haziran-14 
Eylül 1928) esnasında 23 Ağustos 1928’de Ertuğrul yatıyla günü birlik Tekirdağ’a gitmişti. 
Gazi, toplam dört saat süren bu seyahatte halka yeni harfleri göstermişti. Bkz. M. Önder, 
a.g.e., s. 434-435. 
65 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon kodu: 030.10., Yer no: 12.72.15. 
66 Cumhuriyet, “Başvekîlimiz, Gazî Hazretlerinin Misafiri”, 3 Ağustos 1927. 
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Gazi Hazretleri’nin Dolmabahçe Sarayı’nda 3 Ağustos’ta görüştüğü ki-
şiler arasında Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, Kahire Sefiri Muhittin 
Paşa ve Ziraat Vekili Sabri Bey bulunuyordu.67 7 Ağustos’ta Gazi Hazret-
leri, Başvekil İsmet Paşa ve TBMM Reisi Kâzım Paşa ile görüşürken, Tü-
tün İnhisarı Müdür-i Umûmîsi Seyfi Bey, Heyet-i Teftişiye Reisi Raşid ve 
Müskirat İnhisarı Müdür-i Umûmîsi Zekai Beylerden oluşan bir heyet, 
Seryaver Rusuhi Bey aracılığıyla Reis-i Cumhur Hazretlerine saygılarını 
sundular.68 Başvekil İsmet Paşa, İstanbul’da iken Heybeliada’da ikamet 
ediyor ve sık sık saraya gelerek Gazi’yle görüşüyordu. Yine 10 Ağustos’ta 
Başvekil İsmet Paşa saraya gelerek Reis-i Cumhur Hazretleriyle görüştü. 
Ayrıca, Türkiye’nin Tahran Sefiri Memduh Şevket Bey, Gazi’nin huzuru-
na çıktı.69 Bir gün sonra ise, Avrupa’dan dönen Erkân-ı Harbiyye-i Umû-
miyye Reisi70 Fevzi Paşa, Dolmabahçe Sarayı’nda Gazi Paşa’yı ziyaret et-
ti. Aynı gün Alman Sefiri Nadolny ve Leh Sefiri Kovalski, Reis-i Cumhura 
saygılarını sundular.71 Rus Sefiri Suriç ise, 13 Ağustos’ta Dolmabahçe’ye 
geldi ve Kâtib-i Umûmî Tevfik Bey’le görüştü.72 

Dolmabahçe Sarayı’nda heyetler kabul edilip, büyük bir hareketlilik 
yaşanırken zaman içinde sarayda göze batan bazı eksiklikler tamamlan-
maya çalışılmıştır. Nitekim Dolmabahçe Sarayı’nın bazı oda ve salonla-
rında Gazi’nin fotoğrafları eksik kalmış olmalıdır ki Milli Saraylar Müdü-
riyeti, bu konuyu telafi etmek istemiştir. Müdüriyetin 14 Ağustos 1927 
tarihli yazısına göre, Dolmabahçe Sarayı’nın muhtelif oda ve salonlarına 
konulması için Reis-i Cumhurun büyük boy 11 adet resmine ihtiyaç var-
dı. Yapılan incelemede Beyoğlu’ndaki Febüs fotoğrafhanesinde bulunan 
resimlerin Gazi Hazretleri’nin en son resimleri olduğu tespit edilmişti. 
Febüs fotoğrafhanesi çerçeveleriyle beraber büyük boy 11 fotoğraf için 
264 lira 22 kuruş talep etmiş ve bu fiyat Müdüriyetçe uygun bulunmuş-
tu.73 17 Ağustos’ta Berlin Sefiri Kemalettin Sami Paşa, Dolmabahçe Sa-
rayı’na gelirken, aynı gün Konya Belediye Reisi de Gazi Hazretlerini ziya-
ret etti.74 25 Ağustos’ta Müdafaa-i Milliye Vekili Recep Bey, Gazi’yle görü-
şürken75, ayın sonuna doğru İstanbul’a gelmiş olan Vekiller Heyeti, Reis-i 
Cumhur’un başkanlığında toplantısını Dolmabahçe Sarayı’nda yaptı.76 
                                                           
67 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri Dün Sarayda Meşgul Oldular”, 4 Ağustos 1927. 
68 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 8 Ağustos 1927. 
69 Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 11 Ağustos 1927; Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 11 Ağustos 
1927. 
70 Bugünkü karşılığı Genelkurmay Başkanı’dır. 
71 Milliyet, 12 Ağustos 1927; Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 12 Ağustos 1927. 
72 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 14 Ağustos 1927. 
73 Dolmabahçe Sarayı Arşivi, MSHHA, CMH, nr. 1494-004. 
74 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 18 Ağustos 1927. 
75 Son Saat, 26 Ağustos 1927; Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 26 Ağustos 1927. 
76 Son Saat, 28 Ağustos 1927. 
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5 Eylül 1927’de Gazi Hazretleri’nin ziyaretçileri arasında TBMM Reisi 
Kâzım Paşa ve Avrupa’dan dönen Maliye Vekili Abdülhalik Bey vardı.77 6 
Eylül’de Atina Sefiri Cevad Bey ve Tahran Sefiri Memduh Şevket Bey, 
Dolmabahçe Sarayı’nda kabul edildiler.78 19 Eylül’de Trakya’daki incele-
melerinden dönen Müdafaa-i Milliye Vekili Recep Bey, Dolmabahçe Sara-
yı’na gelerek bilgi verdi.79 22 Eylül tarihindeyse Dahiliye Vekili Cemil Bey 
ve Dördüncü Spor Kongresi adına gelen bir heyet, Gazi Hazretleriyle gö-
rüştüler.80 

Ankara’ya dönecek olan Başvekil İsmet Paşa, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey, Bahriye Vekili İhsan Bey ve Adliye Vekili Mahmut Esat Beyler de 26 Ey-
lül 1927’de Dolmabahçe Sarayı’na gelerek Gazi Hazretleri’ne veda ettiler.81 

Böylece Eylül ayının sonuna gelindiğinde Gazi’nin İstanbul ziyareti 
son bulmak üzereydi. Reis-i Cumhur Hazretleri’nin 3 aylık yoğun prog-
ramı içinde yukarıda bahsedilen görüşmeleri dışında başka heyet ve ki-
şilerle bizzat veya Kâtib-i Umûmî Tevfik Bey ve Seryaver Rusuhi Bey va-
sıtasıyla temasları oldu. Ayrıca, çok sayıda milletvekili İstanbul’a gelerek 
Gazi Hazretlerini ziyaret ettiler. Yüzlerce ziyaretçi ise Dolmabahçe Sara-
yı’nda açılan özel defteri imzalayarak, Gazi’ye saygılarını sundular. 

Gazi Hazretleri’nin İstanbul’daki Ziyaret ve Gezileri 

Gazi Paşa, Dolmabahçe Sarayı’ndaki yoğun çalışma programından 
fırsat buldukça İstanbul’daki resmî kuruluşları ziyaret etmiştir. Geceleri 
ise günün yorgunluğunu atmak için geç saatlerde bazen yanında Başve-
kil İsmet Paşa, bazen de milletvekilleri ve arkadaşları olduğu halde mo-
torla boğazda seyrederek veya otomobille yakın semtlere gitmek suretiyle 
kısa geziler yapmışlardır. Gazi Paşa, 3 Temmuz 1927’de saat 11.00’de 
Dolmabahçe Sarayı’ndan otomobille çıkarak İstanbul’da yakın semtlere 
gitti. Aynı akşam 19.00’da ise yanındaki bir heyetle İstanbul motoruna 
binerek Beylerbeyi Sarayına geçmiş ve sarayın alt katını ve bahçesini 
gezmiş, daha sonra Söğütlü yatıyla Dolmabahçe Sarayı’na dönmüştü.82 
5 Temmuz akşamı otomobille Tarabya’ya kadar giden Gazi Hazretleri83, 
                                                           
77 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 6 Eylül 1927. 
78 Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 7 Eylül 1927. 
79 Son Saat, “Gazî Hazretleri”, 20 Eylül 1927. 
80 Milliyet, “Reîs-i Cumhûr Hazretleri”, 23 Eylül 1927. 
81 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 27 Eylül 1927. 
82 Cumhuriyet, 4 Temmuz 1927; Milliyet, 4 Temmuz 1927. Gazi’nin İstanbul’a geleceğinin 
belli olmasıyla saraylar başta olmak üzere tüm kurumlarda hummalı bir faaliyet yürütül-
müş ve eksikliklerin ortadan kaldırılmasına çalışılmıştı. Bununla beraber her şeyin mükem-
mel halledilemediğini veya yetiştirilemediğini düşünmek mümkündür. Gazi’nin 3 Temmuz 
1927 akşamı yaptığı ani Beylerbeyi Sarayı ziyaretinden bir gün sonra yazılan bir belge bu 
düşünceye yol açmıştır. Milli Saraylar Müdüriyeti’nin 4 Temmuz tarihli bir yazısında Beyler-
beyi Sarayı bekçilerinin acilen giydirilmesi isteniyor ve 7 takım elbise gerektiği vurgulanıyor-
du. Bkz. Dolmabahçe Sarayı Arşivi, MSHHA, CMH, nr. 1494-001. 
83 Milliyet, 6 Temmuz 1927. 
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Yeniköy’de ikamet eden kız kardeşi Makbule Hanım’ı da ziyaret etmişti.84 
6 Temmuz akşamı da İstanbul motoruyla Göksu kasrını, arkasından 
Beylerbeyi sarayını gezdi ve saat 21.00’de Dolmabahçe Sarayı’na geri 
döndü.85 İstanbul’un güzelliklerini özleyen Gazi, 8 Temmuz akşamı kala-
balık bir heyetle Sarıyer’deki Çırçır suyunu gezdi ve geri dönüşlerinde 
Tarabya’da Tokatlıyan otelinde bir süre istirahat ettiler.86 

Temmuz ayının ikinci haftası içinde Reis-i Cumhur Hazretleri’nin bazı 
resmî ziyaretleri oldu. Gazi Paşa, 9 Temmuz 1927’de Kolordu Kuman-
danlığı, Hükümet Konağı ve Belediyeyi ziyaret ettikten sonra87 Şehitlik, 
Bakırköy ve Baruthane’ye de uğradı.88 Bir gün sonra yine resmî temasla-
rına devam eden Gazi Paşa, Cumhuriyet Halk Fırkası İstanbul merkezi-
ne ve Tayyare Cemiyeti şubesine gittiler.89 Gazi, yoğun mesaisinden fır-
sat bulduğunda 11 Temmuz’da akşam saatlerinde Ankara motoruyla bir 
deniz gezisi yaparak Kalamış’a kadar giderek, bir süre sonra saraya gel-
diler.90 14 Temmuz’da yine gün boyu çalışma odalarında bulunan Gazi, 
akşam saatlerinde Ankara motoruyla Büyükada’ya giderek yat kulübü-
nü ziyaret etti ve bir süre halkın arasında vakit geçirdikten sonra aynı 
motorla geri döndü.91 

Bu günlerde Gazi Paşa’nın şehir dışı bir seyahati de söz konusu oldu. 
Reis-i Cumhur, 15 Temmuz 1927’de Bursa’ya günü birlik bir gezi ger-
çekleştirdi. Bursa’da istirahat eden Başvekil İsmet Paşa’yla görüşmek 
üzere Ankara vapuruyla Mudanya’ya giden Gazi, daha sonra Bursa’ya 
geçerek Gazi köşkünde Başvekille yaklaşık iki saat görüştü. Ardından, 
Mudanya’da yine Ankara vapuruna binerek gece geç saatlerde Dolma-
bahçe sarayına döndü.92 Gazi Paşa, 16 Temmuz gecesi Beylerbeyi Sara-
yı’nı tekrar gezerken93, 20 Temmuz akşamı da Ankara motoruyla Yeşil-
köy ve Florya sahillerine kadar bir deniz gezintisi yaptı ve karaya çıkma-
dan tekrar saraya geldi.94 Gazi, bir gece sonra yine geç saatlerde Saray-
burnu parkına gelerek burada üç saat kadar kaldı ve istirahat etti.95 22 
Temmuz akşamıysa yanındaki kalabalık bir milletvekili grubu olduğu 
                                                           
84 Cumhuriyet, 7 Temmuz 1927. 
85 Milliyet, 7 Temmuz 1927. 
86 Cumhuriyet, “Halâskâr Gazîmizin Dünkü Tenezzühleri”, 9 Temmuz 1927. 
87 Ziyaretlerden sonra Gazi’yi Belediye binası ve Hükümet Konağı’ndan çıkarken gösteren 
fotoğraflar için bkz. Servet-Fünûn, sayı: 1613-139, 14 Temmuz 1927, s. 132-133. Bkz. Ek 6-
7. 
88 Milliyet, “Gazî Hazretleri Dün Vilâyet ve Emâneti Teşrîf Ettiler”, 10 Temmuz 1927. 
89 Cumhuriyet, 11 Temmuz 1927. 
90 Cumhuriyet, 12 Temmuz 1927. 
91 Milliyet, 15 Temmuz 1927; Cumhuriyet, 15 Temmuz 1927. 
92 Milliyet, 16 Temmuz 1927; Cumhuriyet, 16 Temmuz 1927. 
93 Cumhuriyet, 17 Temmuz 1927. Bkz. Ek-8. 
94 Cumhuriyet, “Gazî Hazretlerinin Dünkü Tenezzühleri”, 21 Temmuz 1927. 
95 Cumhuriyet, “Reîs-i Cumhûr Hazretleri”, 22 Temmuz 1927. 
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halde Söğütlü yatıyla Rumeli sahilini takip ederek Kavağa kadar gitmiş 
ve burada halkın Cuma eğlencelerini seyrederek daha sonra saraya dön-
müşlerdi.96 Bir gün sonra akşam saatlerinde Gazi ve kalabalık bir heyet, 
Beyoğlu ve Şişli civarında bir gezinti yaparlarken97, 29 Temmuz gecesi 
Söğütlü yatıyla Anadoluhisarı’na kadar gidildi.98 

İstanbul ziyaretinin ikinci ayının başında Reis-i Cumhur, bir spor 
müsabakasını takip etti. Gazi Hazretleri’ne 3 Ağustos’ta yapılan bir da-
vette Moda’da yapılacak kayık yarışlarını izlemeleri istirham edilirken, 
bu davet Gazi tarafından kabul görmüştü.99 5 Ağustos 1927’de Gazi 
Hazretleri yanında Başvekil İsmet Paşa, TBMM Reisi Kâzım Paşa ve kala-
balık bir heyetle beraber gün boyu Moda’daki kayık yarışlarını izledi-
ler.100 Moda’da kayık yarışlarını izledikten sonra gece Fenerbahçe’de Bel-
vü bahçesine gelip geç saatlere kadar burada istirahat edildi. Gazi’nin 
geldiğini öğrenen halk Belvü bahçesine gelerek, Gazi’ye tezahüratta bu-
lunmuş ve alkışlamıştı.101 

Gazi Paşa, yanlarında Başvekil İsmet Paşa olduğu halde 12 Ağustos’-
ta otomobille Kağıthane yoluyla Silahtarağa’ya kadar gittiler ve sonra 
Haliç’ten Ankara motoruna binerek saraya döndüler.102 Ağustos ayının 
ikinci haftasından sonra Gazi’nin programı daha da yoğunlaşmıştır. Ga-
zi, İstanbul’da bulunan Başvekil İsmet Paşa ve diğer Vekillerle sık sık 
teşrik-i mesai yapmış ve görüşmüştü. Akşamlarıysa zaman zaman kısa 
mesafeli deniz gezileri yapılarak günün yorgunluğundan kurtulmaya ça-
lışıldı. 

2 Eylül 1927’de gün boyu çalışan Gazi, akşam saatlerinde sarayın sa-
at kulesi yanındaki bahçe kapısından yaya olarak çıkarak tramvay cad-
desini takiben sarayın büyük kapısına kadar yürümüş ve geri dönmüş-
tü. Günün en kalabalık saatinde Reis-i Cumhuru aralarında gören halk 
alkışlamış ve Gazi de tezahürata selâm vererek mukabele etmişti. Gece 
ise otomobille Tarabya’ya kadar giderek, saraya dönmüştü.103 5 Eylül’de 
otomobille karada104 ve 10 Eylül’de Söğütlü yatıyla denizde105 kısa gezin-
tiler yapan Gazi Hazretleri, 11 Eylül’de halkın içine karışarak uzun bir 
gezi programı yaşamıştır. Bu tarihte Gazi, otomobille Beşiktaş ve Akaret-
                                                           
96 Milliyet, “Reîs-i Cumhûrumuzun Dünkü Tenezzühleri”, 23 Temmuz 1927. 
97 Milliyet, “Reîs-i Cumhûrumuzun Dünkü Tenezzühleri”, 24 Temmuz 1927. 
98 Cumhuriyet, “Gazî Hazretlerinin Boğaziçinde Tenezzühleri”, 30 Temmuz 1927. 
99 Milliyet, 4 Ağustos 1927. 
100 Cumhuriyet, “Moda Deniz Yarışları Dün Gazîmizin Huzûrunda Yapıldı ve Pek Parlak Ol-
du”, 6 Ağustos 1927. Bkz. Ek-9. 
101 Milliyet, 7 Ağustos 1927. 
102 Cumhuriyet, 13 Ağustos 1927. 
103 Cumhuriyet, “Dolmabahçe Sarayı Önünde Tezâhürât”, 4 Eylül 1927; Son Saat, 5 Eylül 
1927. 
104 Milliyet, “Reîs-i Cumhûr Hazretleri”, 6 Eylül 1927. 
105 Milliyet, “Reîs-i Cumhûr Hazretleri”, 11 Eylül 1927. 
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ler caddesi yoluyla Taksim, Şişli ve Hürriyet-i Ebediyye tepesine gelmişti. 
Daha sonra Hürriyet tepesinde otomobilden inerek şehitlerin mezarlarını 
ziyaret etti ve buradan yürüyerek etrafta toplanan halkla sohbet etti. Ga-
zi, Bomonti’deki tramvay durağına geldiğinde buraya ilk gelen ikinci 
mevki tramvay arabasına bindi ve halkla beraber seyahat etti. Biletçiye 
tramvay ücretini bizzat veren Gazi Paşa, Tokatlıyan otelinin önünde in-
mişti. Daha sonra Tünel’de yine ikinci mevki bir tramvayla Karaköy’e in-
miş ve buradan otomobille köprüden geçerek Bayezid’e ulaşmışlar ve ge-
ce saraya gelmişlerdi.106 

13 Eylül 1927 akşamı geç saatlerde otomobille saraydan çıkan Gazi, 
yanında Başvekil İsmet Paşa olduğu halde önce Ortaköy, Arnavutköy, 
Bebek ve Rumelihisarı yolunu takiben İstinye’ye kadar gitmiş, bilahare 
Maslak yolunu takiben Beyoğlu’na çıkmıştı. Gazi ve beraberindekiler 
Beyoğlu’nda otomobillerden inerek bir müddet yürümüşler, daha sonra 
Gaziyle yanındaki heyet, Le bon pastahanesinde bir müddet istirahat et-
mişler ve Dolmabahçe Sarayı’na dönmüşlerdi.107 15 Eylül akşamıysa Ga-
zi, otomobille Florya’ya gitti. Burada bir gazinoda istirahat edip, daha 
sonra Hadımköy’den gelen umûmî yolcu trenine binerek Sirkeci’ye dön-
dü ve burada bulunan otomobile binerek Galata, Beyoğlu, Şişli ve Aka-
retler yoluyla Dolmabahçe Sarayı’na geldi.108 

Gazi, artık dönüş tarihinin yaklaştığı Eylül ayının son günlerinde dı-
şarıya fazla çıkmamıştır. 23 Eylül akşamı saray bahçesinde bulunmuş-
lar ve gece kısa süre Söğütlü yatıyla Boğazda gezmişlerdi.109 24 Eylül ge-
cesiyse Ankara motoruyla Moda açıklarına kadar giderek, saraya geri 
döndüler.110 30 Eylül 1927’de Gazi Hazretleri saraydan çıktığında İstan-
bul için buruk bir gün oldu. Çünkü Gazi ziyaretini tamamlamıştı ve İs-
tanbul’dan ayrılıyordu. 

Reis-i Cumhur Gazi Paşa’nın İstanbul’da Bulunduğu Dönemde 
Meydana Gelen Önemli Gelişmeler 

1927 Yılı Milletvekilliği Seçimleri: 

1927 yılı milletvekilliği seçimleriyle ilgili sıcak gelişmeler Gazi’nin İs-
tanbul’a gelmesinden hemen sonra basında yer almaya başlamıştı. Tem-
muz ayının ilk günlerinde, basında yer alan haberlere göre İstanbul ce-
miyet-i belediyesi, 1927 milletvekilliği seçimlerinde adaylığını İstanbul’-
dan koyması için Gazi Hazretleri’ne teklif götürmeyi düşünmekteydi. Bu 
                                                           
106 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 12 Eylül 1927. 
107 Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri”, 14 Eylül 1927; Son Saat, “Gazî Hazretleri”, 15 Eylül 1927. 
108 Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 16 Eylül 1927; Cumhuriyet, “Gazî Hazretlerinin Dünkü Tenez-
zühleri”, 16 Eylül 1927. 
109 Milliyet, 24 Eylül 1927. 
110 Milliyet, 25 Eylül 1927. 
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haber, İstanbul çevrelerinde heyecanla karşılandı ve bu adaylığın gerçek-
leşmesi halinde İstanbul’un şeref kazanacağı belirtildi.111 İstanbul bası-
nı, Gazi’nin İstanbul milletvekilliği adaylığı için kısa sürede bir nevi kam-
panya başlatmıştı.112 Bu haberler kısa süre sonra Ankara’da biraz saygı 
biraz da tepkiyle karşılandı. Ankara cemiyet-i umûmîye-i belediyesi yap-
tığı bir açıklamada, Gazi’nin seçim bölgesinin bütün vatan olduğunu be-
lirtti. Açıklamanın devamında İstanbul cemiyet-i umûmiye-i belediyesi-
nin arzularına saygı duyulduğu, bununla beraber büyük kurtarıcının 
Ankara şehrinin tabîî ve ebedî temsilcisi olduğu vurgulanıyordu. Ayrıca, 
Ankara cemiyet-i belediye üyelerinin imzaladığı mazbata, Cumhuriyet 
Halk Fırkası Kâtib-i Umûmîliği vasıtasıyla Gazi Hazretleri’ne iletilecek-
ti.113 Yani Ankara belediyesi, Gazi’nin Ankara milletvekilliğinin devam et-
mesi için işi sıkı tutmaktaydı ve sonuçta, Ankaralıların istediği oldu.  
Reis-i Cumhur Kâtib-i Umûmîsi Tevfik Bey’in bir açıklaması 20 Temmuz 
tarihli gazetelerde yer aldı. Tevfik Bey’in açıklamasına göre, Gazi Hazret-
leri Ankara cemiyet-i belediyesinin kendisiyle ilgili düşüncelerinden çok 
memnun olmuştu. Milletvekilliği seçimlerinde Gazi Paşa’nın İstanbul 
adaylığı söz konusu değildi ve keyfiyetin bildirilmesini emretmişlerdi.114 

Gazi’nin davetiyle Başvekil İsmet Paşa’nın 1 Ağustos’ta İstanbul’a gel-
mesinden sonra ilk değerlendirilen hususlardan birisi milletvekilliği se-
çimleri olmuştu.115 Dolmabahçe Sarayı’nda sık olarak gerçekleştirdikleri 
teşrik-i mesaide seçimler ele alındı. 28 Ağustos’ta da Gazi’nin başkanlı-
ğında Dolmabahçe Sarayı’nda Vekiller Heyeti toplandı. 29 Ağustos 
1927’de Gazi, milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak millete hitaben bir 
beyânnâme yayınladı. Bu beyânnâmede, genel hatlarıyla geçmiş dört yıl-
dan bahsedilerek, milletvekili adaylarının vatandaşların oylarına arz 
edildiği ifade ediliyordu.116 Gazi Paşa, 30 Ağustos tarihinde yaptığı bir 
başka açıklamayla fırka mensubu olan ve olacak milletvekillerinin uy-
mak zorunda oldukları hususları 5 madde halinde açıkladı.117 Sonuçta, 
Reis-i Cumhur’un gösterdiği adaylar, memleketin her tarafında seçildiler 
ve milletvekili oldular. 

Seçimin neticelendiği 7 Eylül 1927’de Gazi’nin bir beyânnâmesiyle 
ilân edildi.118 
                                                           
111 Cumhuriyet, “Gazîmizden Bu Defa İstanbul’umuzdan Meb’ûs Olması İstirhâm Edilecek”, 
6 Temmuz 1927. 
112 Milliyet, “Gazî Paşa Hazretlerinin Nâmzedliklerini İstanbul’dan İ’lân Etmelerini Bütün 
İstanbullular Candan Özlemektedirler”, 7 Temmuz 1927. 
113 Milliyet, “Gazînin Dâire-i İntihâbîyyesi Bütün Vatandır”, 12 Temmuz 1927. 
114 Cumhuriyet, “Gazîmizin Meb’ûs Nâmzedliği ve Ankara”, 20 Temmuz 1927. 
115 Milliyet, 3 Ağustos 1927; Cumhuriyet, “Gazî Hazretleri Dün Sarayda Meşgul Oldular”, 4 
Ağustos 1927. 
116 BCA, Fon kodu: 490.01, Yer no: 34.141.1., lef 1-5. 
117 Son Saat, “Fırka Mensûbları”, 31 Ağustos 1927. 
118 Son Saat, “Gazîmizin Beyânnâmesi”, 8 Eylül 1927. 
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Üsküdar Yangını: 

Gazi, İstanbul’da iken meydana gelen üzücü bir hadise, 23 Ağustos 
1927’deki büyük Üsküdar yangınıydı. 23 Ağustos’ta Valide-i Atik mahalle-
sinden başlayan yangın birden bire büyümüş ve 5 saat devam ederek 300 
ev, 6 dükkân, 1 karakol, 1 cami ve 1 mescid’in tamamen yanmasıyla so-
nuçlanmıştı. Gazi Hazretleri, yangından sonra bütün önlemlerin alınması 
için yetkililere emir verirken, Reis-i Cumhur Seryaveri Rusuhi Bey, hemen 
yangın yerine gelerek incelemelerde bulunmuş ve Üsküdar halkına Reis-i 
Cumhur’un üzüntülerini beyan etmişti.119 Ayrıca Gazi, yangın mağdurları 
için 5.000 lira bağışta bulunarak, bir yardım kampanyasının öncülüğünü 
yapmış oldu.120 İstanbul belediyesi ve Hilâl-i Ahmer, hummalı bir faaliyet 
yürüterek ilk anda mağdurların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşıla-
dı. Evleri yanan memurlar için de acil önlemler alınmaya çalışıldı. İlk an-
da, gelecek ayın yani Eylül ayının maaşları ödenerek memurlar kısmen ra-
hatlatılmak istenmişti.121 Buna rağmen, bu kadar büyük bir yangının acı-
ları hemen sarılamadı. Yardım faaliyetleri ve alınmaya çalışılan önlemler 
1927 yılı sonuna kadar basında en sık yer alan konulardan biri oldu. 

Gazi’nin Nutuk Adlı Eserini Bitirmesi: 

Gazi’nin 1927 ziyareti kendileri için faydalı oldu. Hem özlediği İstan-
bul şehriyle hasret giderdi hem de uzun süredir üzerinde çalıştığı Nutuk 
adlı eserini Dolmabahçe Sarayı’nda nihayetlendirme imkânı buldu. Sam-
sun’a çıktığı 19 Mayıs 1919’dan 1927 yılına kadar gerçekleşen olayların 
anlatıldığı eser kamuoyunda merakla beklenmekteydi ve Gazi’nin Fırka 
Kongresi’nde Nutuk’u okuması önceden kararlaştırılmıştı. Nitekim, Reis-i 
Cumhur’un henüz İstanbul’a geleceği belli değilken 25 Mayıs 1927 tarih-
li bir gazete haberinde bu konuya değinilerek, Fırka Kongresi’nin ne za-
man toplanacağının bilinmediği fakat Gazi Paşa’nın nutkunun tahmin 
edildiğinden daha mühim olduğu belirtiliyordu.122 Gazi’yi Dolmabahçe 
Sarayı’ndaki çalışma odasında en çok meşgul eden konulardan birisi 
Nutuk adlı eserin tamamlanması olmuştu ve sonunda Nutuk, Eylül ayı 
ortasında hazırdı. Basına yansıyan bilgilere göre Gazi Hazretleri, Ekim 
başında İstanbul’dan ayrılacaktı ve Fırka Kongresi’nin 15 Ekim’de Anka-
ra’da Gazi’nin nutkuyla açılacağı kesin görülüyordu. Nutuk’ta Türk İnkı-
lâp Tarihi’nin bütün hadiseleri ve Türk milletinin istikbâle ait yeni mesai 
hamleleri işaret edilmekteydi.123 Eylül ayının sonunda yapılan bir başka 
                                                           
119 Milliyet, “Üsküdar’ın Fakir, Ahşâb Fakat Şîrîn Mahalleleri Dün Bir Hamlede Kül Oldu”, 
24 Ağustos 1927. 
120 Milliyet, “Gazî Hazretleri Harîkzedelere Beş Bin Lira Verdiler”, 25 Ağustos 1927. 
121 Milliyet, 25 Ağustos 1927. 
122 Milliyet, “Gazînin Nutku Pek Ziyâde Ehemmiyyetlidir”, 25 Mayıs 1927. 
123 Milliyet, “Gazî Hazretleri Târihî Nutuklarını İkmâl Buyurdular”, 19 Eylül 1927. Gazi’nin 
Nutuk adlı eserini tamamladığı Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma odasının resmi için bkz. 
Milliyet, 19 Eylül 1927. Bkz. Ek-10. 
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açıklamada, Gazi’nin Fırka Kongresi’nde yapacağı ve merak edilen nu-
tuklarının bütün dünya telsiz istasyonlarınca dinlenmesi hususunda ge-
rekli önlemlerin alındığı vurgulandı.124 Türk İnkılâp Tarihi açısından çok 
önemli bir kaynak olan Nutuk’un tamamlanması ve son şeklini alması 
Gazi’nin İstanbul ziyaretinde gerçekleşmişti. Kuşkusuz, 1927 yılı İstan-
bul ziyaretini anlamlı kılan önemli gelişmelerden birisi de buydu. 

Reis-i Cumhur Hazretleri’nin Ziyaretinin Sona Ermesi ve İstan-
bul’dan Ayrılması 

Eylül ayının son gününde İstanbul’da çıkan gazetelerin ilk haberle-
rinde belirgin bir üzüntü ve burukluk görülüyordu. Bu duygular bir ga-
zetede şöyle ifade edilmişti125; 

“İstanbul’un üç aydan beri idrâk ettiği saâdet bugün hüzün ve teessüre 
dönüyor. Biz bu teessürü ancak Reîs-i Cumhûrumuzun Ankara’da meşgul 
olacakları vatanî işlerin ehemmiyyetini düşünerek ta’dîl edebiliriz.” 

Gazi’nin cumhuriyet dönemindeki ilk İstanbul gezisinin sonuna gelin-
mişti. Reis-i Cumhur, 30 Eylül 1927’de saat 12.00’de sarayın ikinci ka-
tından inmiş, salonda hazır bulunanların ellerini sıktıktan sonra saray 
bahçesinden çıkarak rıhtıma doğru hareket etmişti. Rıhtımda şehir na-
mına İstanbul Belediye Reisi Muhittin Bey’in kızı tarafından kendilerine 
bir buket takdim edildi. Belediye Reisi Muhittin Bey, Gazi’ye hitaben 
yaptığı konuşmada, İstanbul halkının şükran, minnet duygularını ve zi-
yaretten duydukları mutluluğu ifade etti. Gazi Hazretleriyse verdiği esp-
rili cevapta, gösterilen misafirperverlikten memnun olduğunu fakat, bu 
kadar ilgi göstermeleri halinde İstanbul şehrine tutkun hale geleceğini 
belirtti. Reis-i Cumhur’un açıklamaları şöyleydi; 

“İstanbul ahâlîsinin ve muhtelif mümessillerin ve sizlerin hakkımda 

gösterdiğiniz misafirperverlikten mütehassis oldum. Samîmî teşekkü-

râtımı takdîm ederim. Hakkımda pek fazla iltifâtta bulunuyorsunuz. 

Sonra beni İstanbul’a mütemâdî bir meclûbiyyetle ma’lûl bırakırsı-

nız.” 

Gazi, daha sonra saat 12.30’da Ankara motoruna binerek, kendilerini 
Mudanya’ya götürecek olan İzmir vapuruna geçtiler. İzmir vapuru, Seyri 
Sefâin İdaresi tarafından yeni satın alınmıştı ve ilk seferini Gazi’yi Mu-
danya’ya götürmek için yapıyordu.126 İzmir vapuru saat 16.00’da Mu-
danya’ya vardı. Gazi, buradan Bursa’ya hareket etti ve saat 18.00’de 
Bursa’ya ulaşıldı.127 
                                                           
124 Milliyet, “Târihî Nutuk”, 27 Eylül 1927. 
125 Milliyet, “Gazî Hazretleri Bugün Şehrimizden Müfârekat Buyuruyorlar”, 30 Eylül 1927. 
126 Milliyet, “Gazî Hazretleri”, 1 Teşrîn-i evvel 1927. 
127 Milliyet, “Üç Aylık Mes’ûd Bir Telâkiden Sonra Gazî Hazretleri Dün İstanbul’a Vedâ Etti”, 
1 Teşrîn-i evvel 1927. 
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Siirt milletvekili Mahmut Bey, Gazi’nin İstanbul’dan ayrılmasından bir gün 
sonra 1 Ekim 1927 tarihli Milliyet gazetesindeki başyazısında “Yine Gazî ve İs-
tanbul” başlıklı güzel bir yazı kaleme almıştı. Bu yazının bir bölümü şöyleydi128; 

“…Hepimizin hâtırındadır: Sekiz sene evvel muztarib, ağlayan İstan-

bul’dan kalbi sızlayarak çıkan Gazi’nin üç ay evvel avdeti ne muhte-

şem, ne ilâhî tezâhürât içinde vuku bulmuştu! Evvelce yazmıştık: Ga-

zi’nin üç ay evvel İstanbul’a girişiyle sekiz yıl evvelki azimeti arasın-

da bir milletin mukadderâtını ta’yîn eden pek muazzam hâdiseler, 

şerefli târih sayfaları var! Muhakkaktır ki İstanbul halkı, üç aydan 

beri sinesinde taşıdığı büyük evlâdına karşı duyduğu ve her vesîle 

ile izhâr ettiği sürûr ve heyecân ne kadar yüksek olduysa, dünkü 

müfârekatın elîm ve ıztırâbı da o kadar acı ve hicrânlı olacak. …Fa-

kat yine muhakkaktır ki İstanbullular büyük müncînin vücûdunu is-

tilzâm eden nihâyetsiz mesâînin muvaffakiyyeti için, bizzât İstanbul 

da dâhil olduğu halde bütün memleketin selâmeti için bu iftirâkın 

elîm ve ıztırâbına da mukavemet etmesini bileceklerdir…” 

Bursa’ya geldikten sonra burada birkaç gün dinlenen Gazi, Fırka 
Kongresi’nin açılışını yapmak ve tekrar yoğun mesaisine başlamak üzere 
10 Ekim 1927’de Ankara’ya döndü.129 

Sonuç 

Cumhuriyet döneminde ilk kez 1927 yılında İstanbul’a gelen Gazi Paşa, 
bundan sonra her yıl en az bir kez İstanbul’u ziyaret etti ve en çok gittiği 
yer yine İstanbul oldu.130 Reis-i Cumhur olarak yirmi beşinci ve son gelişi 
27 Mayıs 1938 tarihindeydi.131 Bu yolculuğunda artık ağır hastaydı ve 10 
Kasım 1938’de vefat etti. Gazi Hazretleri’nin İstanbul’a gelişleri içinde 
1927 ziyareti kuşkusuz çok özel bir yere sahiptir. 1927 yılı Haziran ayının 
son günlerinde kesinleşen Gazi’nin İstanbul seyahati İstanbul’da büyük 
bir coşkuyla karşılanmıştı. Nitekim, 1 Temmuz 1927’de Reis-i Cumhur’u 
karşılama programı ve gerçekleşen törenler Gazi’yi çok memnun etmişti. 
Reis-i Cumhur Gazi Paşa bu ziyareti esnasında Dolmabahçe Sarayı’nda 
yorucu bir mesai yaptı ve Nutuk adlı eserine son şeklini verdi. 1927 yılın-
daki milletvekilliği seçimlerini İstanbul’da takip etti. Birçok heyetle görüş-
tü ve bazı yabancı temsilcileri kabul etti. Genelde gün boyu sarayda meş-
gul oldu ve bazı akşamlar çoğunlukla bir deniz motoruyla boğazda kısa 
gezintiler yaparak dinlendi. Gazi’nin bütün resmî ve özel programı basın 
                                                           
128 Milliyet, “Yine Gazî ve İstanbul”, 1 Teşrîn-i evvel 1927. 
129 Milliyet, 10 Teşrîn-i evvel 1927. 
130 Yücel Özkaya, “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 1927 İstanbul ve Sonraki Gezileri”, Atatürk 
Yolu, sayı: 14, Kasım 1994, s. 185. 
131 Atatürk’ün cumhuriyet dönemindeki İstanbul ziyaretlerinin tarihleri hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. M. Önder, a.g.e., s. 223-224. 
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tarafından günü gününe ve hatta saati saatine takip edilmeye çalışıldı. Ni-
tekim bu araştırmanın ortaya çıkması basında Gazi’yle ilgili yer alan bilgi 
ve haberler sayesinde olmuştur. Gazi Paşa, 30 Eylül 1927’de İstanbul’dan 
ayrıldı ve önce Bursa’ya geçti ve oradan da Ankara’ya giderek Fırka Kong-
resi’nin açılışında târihî önemi haiz olan Nutuk adlı eserini okudu. 

Reis-i Cumhur Gazi Paşa’nın Cumhuriyet dönemindeki ilk İstanbul zi-
yaretini İstanbul halkı da yakından takip etmişti. İstanbullular, Gazi’yi ba-
zen bir tramvay durağında, bir gazinoda veya pastanede, bazen de cadde-
de yürürken görmüşlerdi. Gazi Paşa ve Türk siyaseti için önemli ve başarı-
lı geçen 1927 yılı İstanbul ziyareti, İstanbul halkı için de özel, anlamlı ve 
güzel hatıraların yaşandığı bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır. 
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KUTADGU BİLİG’DE HALK-DEVLET İLİŞKİLERİ: 
KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ 

Arş. Gör. Haydar Seçkin ÇELİK* 

Öz 

Kutadgu Bilig, Türk-İslam siyaset felsefesinin ilk büyük eseridir. Eser-

de dört karakterin konuşmaları etrafında siyaset ve yönetim işlerinin na-

sıl yürütüleceği hakkında öğütler verilir. Bu açıdan eser, siyasetname ge-

leneğinin bir parçasıdır. Eser boyunca yazar, halk-devlet ilişkileri bakı-

mından pek çok önemli noktaya temas etmiştir ve bu ilişkinin temeli ola-

rak halka adil davranma, halkın güvenini kazanma ve toplumsal uyumu 

sağlama noktaları üzerinde durmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Halk-Devlet 

İlişkileri, Türk-İslam Siyaset Felsefesi, Siyasetnameler, Yönetim. 

Abstract 

Public-State Relations In Kutadgu Bilig: A Comparative Look 

Kutadgu Bilig is the first important work of Turkish-Islamic political 

philosophy. In this book, some advices are given about how to carry out 

political and administrative affairs through the conversations of four cha-

racter. In this respect, this work is a part of the tradition of mirror for Prin-

ces (siyasetname). Throughout this work, the writer has dealed with 

many of important points in terms of public-state relations and has dwelt 

on to behave the people fairly, to obtain the people’s confidence and to 

provide social harmony as the basic of this relation. 

Key words: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib, Public-State Relations, 

Turkish-Islamic Political Philosophy, Mirror For Princes, Administration. 
                                                           
* Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, scelikus1985@hotmail.com 
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I. Giriş 

Türk tarihinde iki büyük medeniyetsel dönüşüm yaşanmıştır. Bunlar-
dan ilki, İslam medeniyet dairesine dahil olunduğu ve başlangıcı temelde 
10. yüzyıla denk gelen süreçtir. İkinci büyük medeniyetsel dönüşüm ise 
esas olarak 19. yüzyıla kadar geri götürülebilecek olan Batılılaşma süre-
cidir. Türk yöneticiler, çağlarının en güçlü medeniyetsel akımları karşı-
sında, bu medeniyetleri reddetme yolunu değil; ancak onlarla belli ölçü-
de Türk kültürel unsurlarını sentezleyerek ulusun özgün karakterini ko-
ruma politikasını tercih etmişlerdir. 

Bu makalenin konusu, ilk büyük medeniyetsel dönüşüm olan İslam 
medeniyetine girişin başlangıç dönemlerinde kaleme alınan ve Türk-İs-
lam siyaset felsefesinin şaheserlerinin başında gelen Kutadgu Bilig’deki 
halk-devlet ilişkilerine dair görüşlerdir. Böyle bir makaleyi kaleme alır-
ken şu görüşü özellikle vurgulamak gerekiyor. Lisedeki felsefe dersleri-
nin -ki her açıdan yetersizlikleri malumdur- ve üniversitelerde okutulan 
genel olarak felsefe ve özelde de siyaset felsefesi derslerinin hemen tama-
mıyla Avrupa ve Amerikalı filozof ve düşünürlerin görüşleri üzerine bina 
edildiğini biliyoruz. Bunun önemli bir sebebi hiç kuşkusuz Batılı yazar-
larca yazılan felsefe tarihlerinin Batı merkezli olmasıdır. Nitekim Antony 
Black, Siyasal İslam Düşüncesi Tarihi: Peygamberden Bugüne adlı ese-
rinde şöyle yazıyor: 

“Batılı siyasal düşünce ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha araştırıla-

cak çok şey olmasına karşın, İslami siyasal düşüncenin bazı yönleri 

de incelenmiştir. Batılı siyasal düşüncenin, genellikle ilk Yunanlılar-

dan günümüze kadar, nasıl sürekli bir gelişim çizgisi izlediğini sapta-

maya çalışanlar olmuştur; bu ‘siyasal düşünce tarihi’ üniversite ders 

programlarına girmiştir. Oysa İslami siyasal düşünce tarihini bir bü-

tün olarak ele alma ve bu düşüncenin tarihini başlangıcından günü-

müze kadar izleme çabaları hemen hemen hiç yok gibidir. (…) Eğer 

Avrupa’da yazmış olsalardı İbni Sina ile Maverdi’yi ne kadar iyi tanı-

yabilirdik! (…) bu tarz bir yaklaşımın entelektüel tarihin çoğunu, belki 

de büyük bir bölümünü görmezden geldiği açıktır. Bu yaklaşım, daha 

sonra gelen düşünürlerin ve düşüncelerin bu gelişime yaptıkları düşü-

nülebilecek katkılara önyargıyla yaklaşmak anlamına gelmektedir.”1 

Kuşkusuz Türkiye’deki felsefe ve özelde de siyaset felsefesi çalışmaları 
Batı etkisi altında geliştiği için, Batı’nın bu konudaki ilgisizliği ve taraflı 
(önyargılı) değerlendirmeleri Türkiye’deki bilimsel çalışmalara da yansı-
mıştır. Aynı eserde Black’in değindiği bir diğer önemli husus, alternatif 
düşünsel ortamlar anlaşılmadan Batı düşüncesinin de hakkıyla anlaşıla-
                                                           
1 Antony Black, Siyasal İslam Düşüncesi Tarihi: Peygamberden Bugüne, Çev. Sevda Çalış-
kan-Hamit Çalışkan, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, Nisan 2010, s. 22-23. 
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mayacağıdır.2 Bu nedenle “demokrasi”, “sivil toplum” gibi kavramların 
tartışıldığı günümüzde, Türk-İslam toplumlarının tarihinde halk-devlet 
ilişkilerinin teorik temelini oluşturan görüşleri anlamak büyük önem ta-
şımaktadır. Bu makalenin yazarı, bu çalışmalara da bir katkıda buluna-
cağını ummaktadır. 

Çağımızda halk-devlet ilişkileri, kuşkusuzdur ki 10. yüzyıldakinden 
pek çok bakımdan farklıdır. Bu yüzden Kutadgu Bilig’deki halk-devlet 
ilişkilerine ilişkin görüşleri incelemek ilk başta garip görünebilir. Ancak 
konuya sadece modern çağın penceresinden bakılınca durum böyle olsa 
da, halkla ilişkilerin, yöneten-yönetilen ilişkilerinin olduğu ilk dönemler-
de dahi var olduğu çeşitli araştırmacılarca kabul edilmiştir.3 Bu anlam-
da, kendi şartları çerçevesinde Kutadgu Bilig’in yazıldığı dönemde de bir 
halkla ilişkiler faaliyetinden söz edilebilir. Buradaki devlet yapılanması 
elbette günümüzdeki modern devletten farklıdır ve devlet sözcüğü ile hü-
kümdar sözcüğü arasındaki fark kimi zaman belirsizleşmektedir. Nite-
kim yönetime katılma ve yönetimi etkin bir şekilde denetleme gücüne sa-
hip bir vatandaşlar topluluğu olarak halktan da söz edemeyiz. Ancak 
sonraki kısımlarda yapacağımız açıklamalarda da görüleceği üzere halkla 
güvene dayalı ilişkiler kurma, halka yaklaşım teknikleri, halkla karşılıklı 
hak ve sorumlulukların ifade edilmesi gibi konular, bugün bile araştırmacı 
ve uzmanların üzerinde durdukları konular arasında yer almaktadır. 

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib’e ait özgün bir eser olsa da, onun ça-
ğının özelliklerini yansıtan boyutu da görmezden gelinemez. Türk halkla-
rının İslamiyet’e geçiş döneminde eserini veren bir düşünür olarak Yusuf 
Has Hacib’in kendisinden önce yazılan eserlerden, çağdaşlarının düşün-
celerinden ve var olan yönetsel geleneklerden etkilendiği şüphesizdir. Bu 
sebeple Balasagunlu düşünürün eserini irdelemeden önce, eserin ortaya 
çıktığı dönemin toplumsal ve düşünsel koşullarını ele almak gerekmek-
tedir. Makalenin geri kalanında önce bu sorun ele alınacak, daha sonra 
Kutadgu Bilig’deki halk-devlet ilişkilerine dönük yaklaşım ortaya konul-
maya çalışılacaktır. 

II. İslam Toplumlarında Siyasal Düşüncenin Gelişimi ve Türk 
Devlet Anlayışı İle Etkileşimi 

Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere Türk toplumu İslam medeniyet dai-
resine girmesiyle birlikte yeni kurumlar ve fikirlerle karşı karşıya kaldı. 
Şüphesiz bu fikir ve kurumlar tedrici olarak yerleştiler ve zamanla İslami 
anlayışın etkisi arttı; ancak Kutadgu Bilig’in kaleme alındığı 11. yüzyıl, 
Türklerin İslamiyet’i kabulü açısından başlangıç dönemini ifade ediyor-
du. Elbette Türklerin İslam toplumları ve medeniyeti ile ilk karşılaşması 
                                                           
2 Antony Black, a.g.e., s. 23. 
3 Örneğin bkz. Metin Kazancı, Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi Ya-
yınları, Ankara, Mart 2006, s. 5. 
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çok daha önce idi; bu yüzden bazı fikir ve kurumlar çok yabancı olma-
malıdır. Ancak ne olursa olsun, Türk yöneticiler bu kurum ve fikirlere 
çok hızlı bir biçimde intibak ettiler. Alparslan’ın “Hakan” ya da “Kağan” 
yerine “Sultan” olarak anılması ya da halefi olan Selçuklu hükümdarının 
adının Melik Şah olması -ki “Şah” kavramı İran’dan “Melik” kavramı ise 
Arap-İslam toplumundan ödünç alınmıştı- unvanlar (titulature) bakımın-
dan hızlı bir adaptasyona işaret eder. Bununla birlikte Kutadgu Bilig yaza-
rı Yusuf, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlılar zamanında sonra-
dan “baş mabeynci” olarak adlandırılacak olan “Has Hacib”lik makamında 
görev yapmış ve 1069 ile 1070 yılları arasında yazdığı eserini de Tavgaç 
Buğra Han’a sunmuştur. Açıkça görülebileceği üzere Karahanlı hüküm-
darları henüz Asya Türk toplumlarında geçerli bir unvan olan “Han” un-
vanını kullanmaktaydılar. Bu geçiş ve sentez süreci, Yusuf Has Hacib’in 
eserine de oldukça yansımıştır. Zira daha sonraları yazılacak olan pek çok 
benzerine oranla Türk düşünsel etkisinin varlığı göze çarpmaktadır. 

İslam siyasal düşüncesinin gelişiminde ve Türklerin İslamiyet’i algıla-
yışlarında İran’ın önemli bir yeri vardır. Şüphesiz ki peygamber İslami-
yet’i tebliğ ettiğinde, Araplar kabile bağlarının yoğun etkisi olduğu bir 
toplumsal yaşam sürüyorlardı.4 Düşünsel ve kurumsal yapıları da bu 
toplumsal durumla uyumlu idi. Örneğin Cahiliye dönemi Arap şairlerin-
den Abid İbn Al-Abras, kabilesiyle övünerek şöyle yazmaktaydı: “Onlar 
kralların hizmetkârları olmayı reddettiler ve hiçbir kral tarafından hiçbir 
zaman yönetilmediler. Fakat savaşta yardım için çağırıldıklarında, buna 
memnuniyetle karşılık verdiler.”5 

Bu yüzden İslamiyet’in doğuş asırlarında monarşiye yönelik bakış 
pek olumlu değildi.6 İslam sonrası dönemde de krallık ya da monarşi 
ilk olarak istibdat ile özdeşleştirilmişti ve temelde halifelik kavramı ile 
karşıt bir konumlanışı vardı. Buna göre “halifelik” ya da “imamet” iyi 
tiranlık ya da meliklik ise kötü yönetim biçimlerini temsil ediyorlardı. 
Söz konusu inanışa göre kardeşini öldüren Kabil, kendi cemaatini 
oluşturmak ve dolayısıyla kendisini yüceltmek için Adem’in cemaatin-
den ayrıldı ve onun soyundan gelenler hep “münkir tiranlar” tarafından 
idare edildi.7 Buradan da açıkça anlaşılacağı üzere halifelik ile meliklik 
arasındaki temel fark, ilahi yasaya göre yönetim ile keyfi yönetim ara-
sındaki fark idi.8 
                                                           
4 Geniş bilgi için bkz. Ira Lapidus, İslam Toplumları Tarihi: Hazreti Muhammed’den 19. Yüz-
yıla, Cilt: 1, Çev. Yasin Aktay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 44-51. 
5 Bernard Lewis, “Monarcy In The Middle East”, From Babel to Dragomans: Interpreting The 
Middle East içinde, Oxford University Press, New York, 2004, s. 93. 
6 Bernard Lewis, “a.g.m.”, s. 93. 
7 Patricia Crone, Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, Çev. Hakan Köni, Kapı Yayınla-
rı, İstanbul, Ekim 2007, s. 9. 
8 Lewis, “a.g.m.”, s. 94. 
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Böylece ilk dönem İslam düşüncesinde -çeşitli ayrı görüşler ve tartış-
malar olmakla birlikte- krallık olumsuz bir çağrışıma sahipti. Fakat 
Emeviler döneminde beliren iç savaş ortamı ve kargaşa, “bir günlük siya-
si kaos ve kanunsuzluk, otuz yıllık tiranlıktan daha kötüdür” görüşünü 
ön plana çıkardı.9 Tabii buradan devlet kavramının ilk dönemde redde-
dildiğine dair bir görüş çıkarılmamalıdır. Bununla birlikte temelde 16. 
yüzyıldan itibaren beliren gayrı-şahsi devlet anlayışı o dönemde henüz 
mevcut değildi. Devlet denilince akla gelen daha ziyade halife ya da me-
lik gibi isimlerle adlandırılan idareci idi.10 Bu durumun kabulü, güçlü 
bir saltanat geleneğine sahip olan İran’ın politik etkisini barizleştirdi11 ve 
söz konusu durum Gazali ve Maverdi gibi politik kuramcıların eserleri ile 
meşrulaştırıldı. Din ile devletin ikiz kardeş oldukları görüşü, esasen 
İranlı ünlü hükümdar Erdeşir’in vasiyetinden kaynaklanıyordu12 ve say-
dığımız isimler bu görüşü alıp İslam’a uyarlamakta zorluk çekmediler. 
Bunda şüphesiz ki İslamiyet’in aynı zamanda devlet kurucu bir peygam-
ber tarafından tebliğ edilmesinin rolü vardı. 

İslam siyaset anlayışının gelişiminde ve yön değiştirmesinde etkili olan bir 
diğer olgu da Şiilik ile Sünniliğin çatışması idi. Fatimiler, İslam toplumları 
arasında Şiiliğin propagandasını yapmak amacıyla “Dava” adında bir teşkilat-
lanma oluşturdular ve Ortadoğu’nun dört bir yanına propagandacılar gönder-
diler. Sünni cephe ise buna medrese ve onun vaizleri ile cevap verdi.13 Böylece 
özellikle Nizamü’l Mülk’ün Siyasetname adlı eserinde belirgin örnekleri görü-
lecek olan istihbarat faaliyetlerinin önemi ortaya çıkmış oldu. 

Saltanatın meşrulaştırılması ve Hint-İran etkisinin artması14, büyük 
ölçüde İranlı bilgin İbnu’l Mukaffa’nın öncülüğünde gerçekleşti. İbnu’l 
Mukaffa, yazdığı eserlerde, hükümdarın iki düşünceye gereksinimi oldu-
ğunu söyler: Bunlar iktidarını güçlendireceği görüş ve iktidarını insanlar 
arasında güzelleştireceği/süsleyeceği görüştür.15 Böylece İbnu’l Mukaffa, 
                                                           
9 Fahri Unan, İdeal Cemiyet İdeal Devlet İdeal Hükümdar -Kınalı-zade Ali’nin Medine-i Fazı-
la’sı, Lotus Yayınları, Ankara, Şubat 2004, s. 30. 
10 Crone, a.g.e., s. 4. 
11 Black, a.g.e., s. 44. 
12 Black, a.g.e., s. 48. 
13 Bernard Lewis, “Propaganda in the Pre-Modern Middle East: A Preliminary Classificati-
on”, From Babel to Dragomans: Interpreting The Middle East içinde, Oxford University Press, 
New York, 2004, s. 80-81. 
14 Hint-İran etkisi konusunda bkz. Halil İnalcık, “Kutadgu Bilig’de Türk ve İran Siyaset Nazariye 
ve Gelenekleri”, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet içinde, Eren Yayınları, İstanbul, 2005, s. 13. 
İnalcık bu etkinin artmasında İbnu’l Mukaffa’nın asıl adı Pançatantra olan Kelile ve Dimne adlı 
eseri Pehlevi dilinden Arapça’ya çevirmesini önemli saymaktadır. Kutadgu Bilig üzerindeki İran et-
kisinin bir başka göstergesi de eserin İranlı şair Firdevsi kaynaklı olarak, Şehname vezninde yazıl-
mış olmasıdır. Hatta eserin içeriğinden dolayı bazı araştırmacılar Kutadgu Bilig’in Şehname’nin 
bir taklidi olduğunu öne sürmüşlerdir. Bkz. Mahmut Aslan, Toplum ve Devlet Düşüncesi Bakımın-
dan Kutadgu Bilig, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul, 1982, s. 105. 
15 İbnu’l Mukaffa, İslam Siyaset Üslubu, Çev. Vecdi Akyüz, Dergah Yayınları, İstanbul, Hazi-
ran 2004, s. 63. 
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iktidarın güce ve itaat etmeyi sağlayan iknaya dayandığını öne sürüyor-
du. Ona göre, halkın, hükümdarın sözünde durmaz ve zalim/sevgisiz bi-
ri olduğuna dair bir görüşe sahip olmasını engellemek gerekliydi. İbnu’l 
Mukaffa danışmayı, halka adil davranmayı ve halkı sıkı biçimde denetle-
meyi öneriyordu; fakat aklı ve saltanatı öne çıkaran bir anlayışla eserle-
rini kaleme almıştı. Yönetim hemen tamamen hükümdarın elinde olduğu 
için, onun ahlaki vasıflara sahip olması, keyfiliğin karşısındaki tek ga-
rantördü ve bu yüzden hükümdara ahlaki davranışın ilkeleri uzun uza-
dıya anlatılıyordu. İbnu’l Mukaffa aynı zamanda Yakındoğu-İslam siya-
set anlayışının yansıdığı temel eserler olan siyasetnamelerin doğuşunda 
büyük etkisi olan Kelile ve Dimne adlı eseri de Arap diline kazandıran ki-
şiydi. Bu eser çeşitli örneklendirmeler ve benzetmeler yoluyla hükümda-
ra yönetim ve siyasete dair bilgiler aktarmayı amaçlıyordu. 

Bu şekilde İslam dünyasında hükümdarın siyasetine yön vermek iste-
yen kişilerin yazdıkları çeşitli eserler vücuda geldi. Bu eserler kimi za-
man “pendname”, kimi zaman “siyasetname”, kimi zaman “nasihatna-
me”, kimi zaman da “layiha” gibi isimlerle anılmışlardır.16 Söz konusu 
eserlerde öncelikle bir hükümdarın niçin gerekli olduğu görüşü tartışılı-
yor, sonra ahlaki davranış, bürokratların seçimi, halkla ilişkiler, yöneti-
cilerle ilişkiler, temel yönetim ilkeleri gibi konularda çeşitli tarihi örnek-
lere dayalı nasihatler veriliyordu. Burada özellikle adil olarak kabul edi-
len İran hükümdarlarına gönderme yapılıyordu ki bunların başında Er-
deşir ve Anuşirvan geliyordu. Bu tür tarihi örnekler temelinde, adil hü-
kümet biçimi ön plana çıkarılıyordu; zira Ortadoğu-İslam siyasal düşün-
cesinin merkezi kavramı adalet idi.17 

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, Kutadgu Bilig’de Asya-Türk devlet 
anlayışı ile İslam medeniyeti ile birlikte gelen yönetim anlayışı arasında 
bir sentez söz konusu idi. Balagasunlu Yusuf, Türk devlet anlayışının di-
ni bir çerçeveye oturtulduğu18 ilk büyük örneği ortaya koydu. Yusuf’un 
eseri adil olarak bilinen eski İran hükümdarlarının yanı sıra Alp Er Tun-
ga gibi efsanevi Türk hükümdarlarının da isimlerini andı ve eserinde da-
ha sonraları pek rastlanmayacak olan bir Türklük vurgusu ile şu görüşü 
öne sürdü: “Eğer dikkat edersen, görürsün ki, dünya beyleri arasında en 
iyileri Türk beyleridir. Bu Türk beyleri arasında adı meşhur ve ikbali ayan 
beyan olanı Tonga Alp-Er idi.”19 
                                                           
16 Siyasetname türü konusunda geniş bilgi için bkz. Ahmet Uğur, Osmanlı Siyasetnameleri, 
Kültür Sanat Yayınları, tarih ve yer belirtilmemiş, s. 13-26. 
17 Halil İnalcık, “Adalet ve Şikayet Hakkı: ‘Arz-i Hal ve ‘Arz-i Mahzar’lar”, Osmanlılar: Fü-
tühat, İmparatorluk, Avrupa İle İlişkiler içinde, Timaş Yayınları, İstanbul, Nisan 2010, s. 
123. 
18 Virginia Aksan, “Ottoman Political Writing (1768-1808)”, International Journal of Middle 
East Studies, Volume: 25, Issue: 1, Cambridge University Press, February 1993, s. 53. 
19 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Çev: Reşid Rahmeti Arat, Cilt 2, Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, no: 20, Ankara, 1959, beyit 276-277. 
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Yusuf’un İslam kültürüne önemli ölçüde vakıf olduğu kabul edilmek-
tedir ve kuşkusuz siyasetname türü eserlerin ilki Yusuf’a ait değildi. Yu-
suf’un çağdaşı olan çeşitli isimler de bu türden eserler kaleme almışlar-
dır. Bunlar içerisinde en meşhur olanı Keykavus tarafından yazılan Ka-
busname’dir. Yine büyük İslam bilgini Gazali de Nasihat el Mülük adlı bir 
eser kaleme almıştır. Bunları takip eden önemli siyasetnameler arasında 
Ebu Necib Suhreverdi’nin Nehcu’s-Süluk fi Siyaseti’l Müluk’ü ve Nizamü’l 
Mülk’ün Siyasetname adlı eseri yer alır. Gerek Yusuf’tan önce gerekse 
ondan sonra yazan kişilerin eserlerinde, halka adil davranma, ölçülü ol-
ma, bilgili ve cesur olma, halkı çeşitli sosyal gruplara göre belirlenen uy-
gulamalar çerçevesinde denetleme, toplumsal dengeyi koruma, liyakatli 
yöneticiler seçme ve keyfi idareden kaçınma gibi temalar yer alır. Ancak 
bunların içerisinde en merkezi konumda olan adaletli olmaktır. Halkın 
geçimini temin etme ve onu hoşnut kalacağı bir biçimde idare etme, İs-
lam siyaset anlayışının temelini oluşturuyordu. Türk düşünürler ve poli-
tikacılar da bu düşünceye yabancı değillerdi; hatta bu temanın Türk si-
yasal metinlerinde de önemsendiğini görmekteyiz. 

Örneğin İslam öncesi dönemin en önemli Türk edebi eseri olan ve ver-
diği mesajların etkisi günümüze kadar devam eden Orhun Yazıtları’nda, 
Bilge Kağan kendi yaptıklarını halka ve beylere şu sözlerle izah etmeyi 
uygun bulur: 

“Amcamızın kazanmış oldukları halkın adı sanı yok olmasın diye 

Türk halkı için gece uyumadım, gündüz oturmadım; kardeşim Kül Ti-

gin ile iki şad ile birlikte ölesiye yitesiye çalıştım, çabaladım. Öylece 

çalışıp çabalayıp birleşik halkı ateş ile su etmedim. Ben kendim ha-

kan olarak tahta oturduğumda her yere gitmiş olan halk ve öle yite 

dönüp geldi. Halkı besleyip doyurayım diye kuzeyde Oğuz halkına 

doğru, doğuda Kıtay ve Tatabı halklarına doğru, güneyde de Çin’e 

doğru on iki kez sefer ettim….savaştım. Ondan sonra Tanrı öyle bu-

yurduğu için, bahtım ve talihim olduğu için, ölecek halkı diriltip do-

yurdum. Çıplak halkı giyimli kıldım, fakir halkı zengin kıldım, az hal-

kı çok kıldım, güçlü devleti olandan, güçlü hakanı olandan daha iyi 

kıldım.”20 

Yine Dede Korkut Hikâyeleri’nde de hanlara dair “aç görünce doyur-
ma”, “yalıncak görünce donatma”, “tepe gibi et yığma”, “göl gibi kımız 
sağdırma” temaları yer aldığı gibi, “Er malına kıymayınca adı çıkmaz”21 
sözüyle de halkı doyurmanın önemine vurgu yapılmaktadır. 

İslam’daki nomokratik anlayış da Türklere uygundu. Yukarıda halife-
nin kraldan temel farkının ilahi yasaya uygun olarak yönetmek olduğu-
                                                           
20 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2008, s. 59. 
21 Dede Korkut Hikâyeleri, Haz. Orhan Şaik Gökyay, Kabalcı Yayınları, İstanbul, Aralık 
2006, s. 26. 
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nu görmüştük. Türklerde de yasa anlamına gelen törenin açık bir ege-
menliği vardı ve yöneticilerin ulusun bağımsızlığı ile birlikte devamına 
çalıştıkları ikinci temel öğe törenin devamı idi. 

Yusuf, işte böyle bir sentez ortamında, devlet yönetim bilgisine olan 
hâkimiyeti ve İslam medeniyetinin getirdiği yeni fikirlere olan vukufiyeti 
sayesinde, Türk-İslam politik kültürünün ilk büyük eserini verdi. 

Yusuf, eserinde dört temel karakter ile görüşlerini anlatmıştır. Bun-
lardan Kün Toğdı, hükümdardır. Ay Toldı ise hükümdarın hizmetine gir-
meye çalışan hevesli ve bilgili bir kişidir ve hükümdar onu sonradan ve-
zir yapacaktır. İlk kısım Ay Toldı ile Kün Toğdı arasındaki konuşmalar 
ile geçer. Fakat daha sonra Ay Toldı ölür ve ondan geriye oğlu Öğdülmiş 
kalır. Öğdülmiş de değerli ve bilgin bir kişidir ve babasının vasiyeti gereği 
hükümdarın hizmetine girer. Son karakter ise aynı zamanda Öğdül-
miş’in akrabası olan Odgurmış’tır. Odgurmış münzevi bir bilgeyi temsil 
etmektedir. Bu olaylar silsilesi boyunca söz konusu kişiler arasında 
uzun diyaloglar geçer; ancak bizim konumuz açısından önemli olan, bu 
kişiler aracılığıyla Balasagunlu Yusuf’un halk-devlet ilişkileri hakkında 
yaptığı saptamalardır. Aşağıda, bu eserde yer aldığı kadarıyla, Yusuf’un 
halk-devlet ilişkilerine bakışını inceleyeceğiz. 

III. Kutadgu Bilig’de Halkla İlişkileri Belirleyen Temel Ayrım: Yö-
neten ve Yönetilenler 

İslami politika kuramcıları yazdıkları siyasetnamelere çoğunlukla hü-
kümdarın gerekliliği temasını işleyerek başlarlar. Oysa Yusuf Has Hacib, 
Kutadgu Bilig’de farklı bir yol tercih eder ve insanı hükümran kılanın bil-
gi ve akıl olduğunu öne sürer. Onun bu tercihinde konu üzerine çalışmış 
kişiler tarafından öne sürüldüğü üzere Farabi ve İbni Sina’nın etkisi ol-
duğu söylenebilir.22 

Yusuf’a göre anlayışsız insanlar çok, anlayışlı olanlar nadirdir; bu 
yüzden de bilgisiz hep bilgiliyle savaş halindedir. Bilgi denizin dibindeki 
kıymetli bir inciye benzer ve onu oradan çıkarmak için uğraşmak gerek-
lidir. Şayet kişi anlayış ve bilgiye ulaşırsa, onu kullanmasını bilmelidir. 

Balasagunlu düşünüre göre devleti yönetmek isteyen kişide de anla-
yış bulunmalıdır. Halkı idare etmek için hem akıl hem de cesaret gerekli-
dir; dünyaya hükmeden yöneticiler buna anlayışları sayesinde ulaşmış-
lar ve bunu da sahip oldukları bilgi temelinde gerçekleştirmişlerdir.23 
                                                           
22 Bu görüş için bkz. Agop Dilaçar, 900. Yıldönümü Dolayısıyla Kutadgu Bilig İncelemesi, 
Türk Dil Kurumu Yayınları, no: 340, Ankara, 1972, s. 24-28. İslamiyet’in gelişinden sonra 
felsefe çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanmış ve Rosenthal’in belirttiği gibi bilgi kavramı 
İslamiyet’le birlikte Arap coğrafyası için daha önce olmadığı ölçüde önem kazanmıştır. Yu-
nan felsefesinin etkisini göstermeye başladığı bu dönemde Aristoteles’in mantığı Arapça’ya 
çevrilen ilk eserler arasında yer almaktadır. Bkz. Franz Rosenthal, Bilginin Zaferi: İslam Dü-
şüncesinde Bilgi Kavramı, Çev. Lami Güngören, Ufuk Kitap, İstanbul, Haziran 2004, s. 218. 
23 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 217-218. Bilindiği gibi Sokrates, Platon ve Aristo gibi dü-
şünürler bilgiye temel bir önem vermekteydiler. Hükümdarın bilge olması konusunda Pla-
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Yusuf, halkı idare etmede aklı ve bilgiyi ön plana çıkarır; çünkü halkı yö-
netirken başvurulacak esas araçlar bunlardır. Zaten hükümdarlar, anla-
yış ve bilgileri ile durumu düzeltemediklerinde kuvvete başvururlar.24 

Yusuf Has Hacib hükümdarlığa gelişi böylesine değişik bir tarzda -ki 
İbnu’l Mukaffa’nın tarzına çok daha yakın olduğu söylenebilir- açıklama-
sına karşın, onda Arap bilgin Cahiz’de25 de rastlanan halka güvensiz ve 
elitist tutum açıkça görülür. Çünkü Yusuf’a göre iki çeşit insan asil ve 
saygıdeğerdir: Biri bilgin diğeri ise yöneticidir. Bunların dışındakiler bir 
hayvan sürüsü gibi düşünülmelidir. Zaten mevcut zamana kadar gelen 
süreçte iyi olarak ne kaldıysa bu ikisinden kalmıştır. Yusuf’un böyle dü-
şünmesinin nedeni, sadece bilginlerin ve yöneticilerin, akıl sahibi olan 
ender kitleye dahil olmasıdır. Akıl sahibi olmayan kişiler de hayvan sü-
rüsü gibi olduklarından26, yöneticiler ve bilginler dışında kalan halk ka-
labalıkları böyle algılanmaktadır. 

IV. Kutadgu Bilig’e Göre Hükümdarın Nitelikleri 

Yine yukarıdaki değişik girişe karşın Yusuf da bir hükümdarın var ol-
ması gerektiğini düşünmektedir. Yusuf’a göre halk bir koyun gibidir ve 
bey de çobandır. Şayet bey iyi olursa halk da iyi olur.27 Peki hükümdar 
nasıl olmalıdır? 

Hükümdar, belirttiğimiz üzere her şeyden önce anlayışlı ve bilgili ol-
malıdır. Yanı sıra çok dikkatli olmalı ve bütün memlekette olup bitenler-
den haberdar bulunmalıdır. Yöneticilerin bir diğer önemli vasfı sabırlı ol-
malarıdır; çünkü “kul sabırlı olursa beylik mertebesini bulur.”28 Yusuf, ki-
tabın bilge karakterlerinden Ay Toldı’nın ağzından hükümdara kibirli ol-
mamasını da salık verir. 

Hükümdar kapısına zulme uğrayan kişiler geldiğinde onların kapıdan 
yüzleri gülerek ayrılmalarını sağlamalıdır. Hükümdarın öfkesi ise zalimlere 
karşıdır. Hak arayan insanın bekletilmeden işinin halledilmesi gerekir. 

Yine hükümdarın dünyadaki mutluluğa kanmaması, tedbirli olması, 
dünya zevklerine kendisini vermemesi, doğru olması, halkla ilişkilerinin 
iyi olması, cömert olması, insanların malını almaması ve gereksiz kan 
dökmemesi de Balasagunlu düşünürün hükümdara verdiği öğütler ara-
sındadır. 

Açıkça görülebileceği üzere egemenliğin elinde toplandığı kişi olan hü-
kümdarın belli ahlaki ilkeler dahilinde hareket etmesi, onun keyfiliğe 
kaymasını önleyecek bir önlem olarak düşünülmüştür. Fakat Yusuf, 
                                                                                                                                        
ton’un filozofların kral olması gerektiğine dair görüşü bu durumu açıklıkla ortaya koymak-
tadır. 
24 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 222. 
25 Black, a.g.e., s. 57. 
26 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 585. 
27 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 1411-1412. 
28 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 588. 
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Türklerde törenin sahip olduğu önemi anımsatır şekilde, yasanın hü-
kümdardan daha üstün olduğunu öne sürer. Yusuf’a göre beylik iyidir; 
fakat ondan iyisi yasalardır. Bu yüzden yasaları doğru ve adil uygula-
mak gereklidir.29 Daha sonraki siyasetnamelerde de görülecek olan ka-
nunların tüm halka eşit uygulanması teması Kutagdu Bilig’de yer almak-
tadır. Yusuf Has Hacib, bu açıdan hükümdarı herkese eşit derecede faydası 
dokunan bir güneşe benzetir. Bu sebeple hükümdarın adı da Kün Toğdı’dır 
ve hükümdar Ay Toldı’ya bunun sebebini açıklarken şunları söyler:  

“(…) Alim benim tabiatımı güneşe benzeterek, bu adı verdi. Güneşe 

bak, küçülmez, bütünlüğünü daima muhafaza eder, parlaklığı hep 

aynı şekilde kuvvetlidir. Benim tabiatım da ona benzer doğruluk ile 

doludur ve hiçbir vakit eksilmez. İkincisi, güneş doğar ve bu dünya 

aydınlanır; aydınlığını bütün halka eriştirir, kendinden bir şey eksil-

mez. Benim de hükmüm böyledir, ben ortadan kaybolmam; hareke-

tim ve sözüm bütün halk için aynıdır.”30 

V. Kutadgu Bilig’de Hükümdar İle Halkın İlişkileri 

Kutagdu Bilig’in pek çok yerinde hükümdarın halka nasıl davranaca-
ğı, onunla ilişkilerini ne temelde geliştireceği üzerinde durulmuştur. Ma-
kale boyunca değindiğimiz üzere, yasa doğrultusunda ve adil davranmak 
hükümdarın başlıca görevidir. İslami toplumlarda hükümdarın nitelikle-
rinden biri olarak görülen hükümdarın aynı zamanda halkın eğiticisi ol-
duğu görüşü Kutadgu Bilig’de de yer alır. Buradaki metafor, çoban ile 
koyun sürüsü arasındaki ilişkidir ve şayet çoban iyi olursa halkı da iyi 
olur.31 Bu yüzden hükümdar kendi şahsi menfaatini değil halkın fayda-
sını düşünmelidir ki iyi olma vasfı da bunu gerektirir.32 

Peki halkın faydası nasıl sağlanacaktır? Öncelikle hükümdar iyi yöne-
ticiler seçmeli ve ülkeyi sürekli denetlemelidir. Diğer bir önemli nokta ise 
hükümdarın daima iyi kanunlar uygulamasıdır. Son olarak halkın yükü-
nü hafifletmelidir. Her kim halka hakim olursa, huyu yumuşak, tavır ve 
hareketi ise asilane olmalıdır.33 Balasagunlu düşünür, halka karşı yu-
muşak, tatlı sözlü ve adil olunmasını öğütlemekle birlikte hükümdarın 
halka fazla yakınlaşmasını doğru bulmaz. Ona göre hükümdar halk ile 
düşüp kalkmamalıdır. Zira halkın temel kaygısı hep karnını doyurmaktır 
ve bu anlamda sadakati de şüphelidir.34 
                                                           
29 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 454. 
30 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 824-828. 
31 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 1411-1412. 
32 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 856-858. 
33 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 543 ve 546. Halkın yükünü hafifletme konusunda ayrıca 
bkz. Beyit 1771. 
34 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 4320-4329. Bu düşüncelerde Orhun Yazıtları’nda Bilge Ka-
ğan’ın söylediklerinin bir tekrarını bulmamak mümkün değildir. Bilge Kağan yazıtlarda şöy-
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Yusuf Has Hacib’in çizdiği ideal toplum portresine göre, hükümdar 
öyle bir uyum sağlamalı, öyle sağlam bir barış tesis etmelidir ki, onun 
devrinde “kurtla kuzu” aynı yerden su içmelidir.35 Bu uyum düzeninin 
sağlanması için de, hak sahibine hakkını vermeli, zalimlere göz açtırma-
malıdır. Bütün bunları başarabilmek için de halkın hükümdara güven 
duyması lazımdır. Zira bir hükümdarın başına gelebilecek en kötü şey 
adının yalancıya çıkmasıdır.36 Eğer hükümdar bu güveni tesis ederse, 
halk, hareketini onun siyasetine bakarak düzenler. Hükümdar, siyaset 
aracılığı ile memleketi düzenlemeli, kötü insanlara karşı siyaset yürüt-
meli37 ve halk arasındaki olası bir kargaşalığı siyaset ile yatıştırmasını 
bilmelidir. Eğer hükümdar bu görevlerini yerine getirmez, halka kanun 
vermez, halkı korumaz ve halkın serveti kapanın elinde kalırsa, beyliğin 
temeli yıkılır.38 

Balasagunlu düşünür, halkın üzerinde hükümdarın hakkı olduğu gi-
bi halkın da hükümdar üzerinde hakkı olduğunu öne sürer. Buna göre 
halkın hükümdar üzerinde üç hakkı vardır. Bunlardan biri ülkedeki gü-
müşün ayarının korunmasıdır. Diğeri halkı adil kanunlarla yönetmek, 
bir grubun diğerine tahakküme kalkışmasına meydan vermemektir. So-
nuncusu ise yolları güven içinde tutup soygun ve haydutluğa izin veril-
memesidir.39 

Kutadgu Bilig’de, hükümdarın halkla ilişkilerinde en büyük yardımcı-
sı olarak ise Hacib’i görmekteyiz. Yusuf Has Hacib’e göre hükümdarın 
seçeceği hacib, çok emniyetli, dürüst ve bu doğrulukla birlikte iyi ve din-
dar biri de olmalıdır. Onun soyu-sopu da temiz ve mizacı iyi olmalıdır. 
                                                                                                                                        
le demektedir: “Ey Türk halkı, sen tok gözlü ve aksisin: Açlığı tokluğu düşünmezsin; bir de 
doyarsan açlığı hiç düşünmezsin. Böyle olduğun için, seni besleyip doyurmuş olan hakanla-
rının sözlerini dinlemeden ve rızalarını almadan her yere gittin ve oralarda hep mahvoldun 
ve tükendin.” Talat Tekin, Orhon Yazıtları, s. 23. 
35 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 449. 
36 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 2037. 
37 Burada hemen belirtilmelidir ki, Balasagunlu Yusuf, diğer siyasetnamelerde olduğu gibi 
halkı kısım kısım ele alır ve buna göre davranılmasını salık verir. Yusuf, kötü insanların ve 
iyi insanların derece derece olduğunu savlamakla birlikte, insanın tabiatı gereği kötü bir 
varlık olduğunu düşünmektedir ve bu yüzden hükümdarın kötü insanlara karşı tedbirli ol-
ması gerektiğini ileri sürer. Anlaşılabileceği üzere düşünür, halkı iyiler ve kötüler şeklinde 
temelde ikiye ayırmaktadır. Fakat kuşkusuz bu ayrım en genel nitelikte bir ayrımdır. Şöyle 
ki, Kutadgu Bilig’de mesleki farklılıklara göre halk tabakalarından şunlar sayılmıştır: 1) Ta-
rımla uğraşan köylüler, 2) Çobanlar ve hayvan besleyicileri, 3) Zanaatkârlar ve el işçileri, 4) 
Tüccar ve satıcılar, 5) Hekimler, 6) Dua ve cinlerle uğraşanlar, 7) Demirciler, 8) Kunduracı-
lar. Bkz. Aslan, a.g.e., s. 16. Yine Yusuf, hür insanlar ile köle olan insanları da ayırır ve şöy-
le der: “Hür insanı kul ile bir tutmak olmaz; hür insana hür muamelesi yap, kulu da kul gi-
bi kullan.” Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 2991. 
38 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 2128-2137. Bu sözlerde Ortadoğu-İslam siyaset kuramının 
temel öğesi olan “Adalet Dairesi” formülasyonunun basit bir versiyonunu görmek mümkün-
dür. Zira “Adalet Dairesi”ne göre saltanatın temeli şeriat yani yasadır ve hükümdar halka 
adil davranırsa, servet üretimi gerçekleşir ve bu servetle beslenen ordu sayesinde devlet 
güçlü olur. Yusuf’un eserinde bu anlayışın daha açık bir ifadesini 2057 ile 2059. beyitler 
arasında görmek mümkündür. 
39 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 5574-5577. 
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Çünkü soyu iyi olan insan iyi olur ve iyi olan insan halk için iyilik ister. 
Böyle insanlar üşenmeyip daima başkalarına hizmet ederler.40 

Hacib, herkese karşı alçakgönüllü davranmalı; dili yumuşak ve şeker-
den daha tatlı olmalıdır. İnsanlara güler yüz göstermeli ve iyi muamele 
etmelidir.41 

Hacib, haksızlığa uğrayarak hak talebinde bulunanları kabul etmeli, 
onlara yol göstermeli ve uygunsuz durumların önüne geçmelidir. Fakat 
hacibin belki de en önemli görevi, yumuşak dili, zekası ve uygun tedbir-
leriyle, beyden uzaklaşmış olan insanları tekrar beyine yaklaştırması-
dır.42 

VI. Sonuç 

Yusuf Has Hacip, Türklerin İslam medeniyetine geçişinin başlangıç 
evresinde, Türk-İslam siyaset felsefesinin ilk büyük eserini vermiştir. Söz 
konusu dönemin bir geçiş evresi olması dolayısıyla eserde Türk devlet ve 
toplum felsefesinin izleri, daha sonraki dönemlerdeki eserlere oranla çok 
güçlüdür; bununla birlikte İslami düşüncenin etkileri, özellikle Farabi ve 
İbn-i Sina kanalıyla Balasagunlu düşünüre ulaşmıştır. 

Eser, saltanat anlayışının Emevi dönemi sosyal ve siyasal çalkantıları 
sonrası İslami açıdan meşrulaştırılmasından sonra kaleme alınmıştır. 
Bu nedenle Hint-İran siyasal düşüncesinin etkisi, bu coğrafyanın bir in-
sanı olarak Yusuf’a da yansımıştır. Hatta öyle ki Yusuf, eserini İranlı bü-
yük şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinin vezniyle yazmıştır. 

Kutadgu Bilig’de, halk-devlet ilişkileri, siyasetname türünün önemli 
bir teması olarak oldukça geniş ölçekte yer almıştır. Kuşkusuzdur ki söz 
konusu dönemde devlet kavramından anlaşılan büyük ölçüde hükümda-
rın kendisiydi; bu sebeple aslında daha çok hükümdarın halkla ilişkile-
rinden bahsedildiği unutulmamalıdır.43 

Yusuf, hükümdarın halkla ilişkilerini, halkın hükümdara güvenmesi, 
hükümdarın halka adaletli davranması, onları koruması şeklinde parti-
monyal bir temele oturtmuştur. Bununla birlikte bilgi ve akıl kavramları-
na çok önem veren düşünür, hükümdarın bu vasıflara sahip olması ge-
rektiğini öne sürdüğü gibi hükümdarın ve bilginlerin haricinde kalan 
halk yığınlarını da bu meziyetten mahrum görür. Eserinde çeşitli top-
lumsal tabakaları anmakla birlikte, düşünürün halk kalabalıklarına iliş-
kin yaptığı en temel ayrım, iyi olan insanlar ile olmayanlar arasındadır. 
                                                           
40 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 2436-2438 ve 2462. 
41 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 2475-2476. 
42 Yusuf Has Hacib, a.g.e., beyit 2506. 
43 Cantürk Caner de, bir makalesinde, Kutadgu Bilig’de yöneticinin temel alındığını ve eser-
de yer alan münazaraların yönetici-yönetilen ayrımı üzerine yoğunlaştığını belirtmektedir. 
Bkz. Cantürk Caner, “Kutadgu Bilig’de Türk Yönetim Felsefesi”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 137, İstanbul, Nisan 2002, s. 144. 
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Bu ayrım, daha sonra yazılan çeşitli siyasetnamelerde, ayrıntılandırıla-
rak yer alacak olan bir temadır aynı zamanda. 

Kutadgu Bilig’de, halk-devlet ilişkilerine dair bir kısmı günümüzde bi-
le güncelliğini koruyan önemli noktalara temas edilir. Bunlar arasında 
halka tatlı dil ile hitap etme, halka iyi muamele etme, yönetimden soğu-
yanları kazanmaya çalışma, halkla güvene dayalı ilişkiler tesis etme, hal-
kın taleplerini dikkate alarak onların hızlı bir biçimde yerine getirilmesi-
ni sağlama, haksızlığa uğrayanların sıkıntılarını giderme, halka eşit ve 
adil davranma, halkla karşılıklı hak ve sorumlulukların olduğunun bilin-
cinde olma gibi pek çok unsur sayılabilir. Yusuf Has Hacib, tüm bunları 
ahlaki birer hareket biçimi olarak hükümdara öğütlediği gibi, hukukun 
önceliğini vurgulayarak Türklerde “töre” sözcüğü ile ifade edilen nomok-
ratik anlayışı da ön plana çıkarmıştır.44 

Sonuç olarak Yusuf Has Hacib’in eserinin, edebi yönden oldukça ba-
şarılı, içerikçe zengin ve Türk-İslam siyaset felsefesinin temel taşlarını 
ihtiva eden bir niteliğe sahip olduğu öne sürülebilir. Eserde yer alan 
adaletin sağlanmasına ve bunun yöntemlerine yönelik incelikli öğretiler, 
yüzyıllar süren bir medeni yapılanmanın başarısının ipuçlarını vermek-
tedir. Kanaatimize göre Kutadgu Bilig ile birlikte incelenecek diğer pek 
çok siyasetname, çağlarına özgü oldukları unutulmamakla birlikte, bu-
günkü halk-devlet ilişkilerinin tarihsel arka planına ilişkin önem veriler 
sunacaktır ve bu konu ayrıntılı olarak işlenmeyi beklemektedir. 
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Öz 

Bu makalede Türk Dünyasında eğitim işbirliğinin tarihsel profili -Os-

manlı Örneği ağırlıklı olmak üzere- irdelenmiş ve güncel profil için yüzleş-

me ve farkındalık yükselişini besleyecek ip uçları birincil/ikincil referans-

lar desteğinde değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Semerkand Mektebi, İstanbul Mektebi. 

Abstract 

Historical Context Of Co-Education In Turkish World 

Semerkand School And İstanbul School 

In this article, the historical profile of co-education -especially in the 

example of Ottoman- examinated. Tips to feed the rise of awareness for 

the co-educational of current profile by investigating primary and secon-

dary references were evaluated. 

Key words: Semerkand School, İstanbul School. 

Giriş 

İnsan varoluşuna ilişkin temel yanılsamalardan biri; gözden ırak ola-
nın gönülden de ırak olacağı koşullanmasıdır. Halbuki göz önünde olmak 
çoğu kez tanışma ve bütünleşmeyi değil yabancılaşmayı ve ortak dene-
yimde derinlik kaybını netice verebilmektedir. Çünkü insan herhangi bir 
bireyselliği varlığında biçim odaklı algılarken yokluğunda biçimsizlik 
                                                           
* Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı. 
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odaklı deneyimleme eğilimine sahiptir. Bu cümleden olarak başlangıçsız 
başlangıçla sonsuz son arasında zamansızlıkta var olan insan için fizik-
sel ayrılıklar görecelide uzaklaşmaya ama mutlakta daha derin iletişim 
ve bütünleşmeye; zihinsel aşinalıktan arınarak berrak ve derin bir far-
kındalıkla birliğe vesile olabilmektedir. Şüphesiz fiziksel birliktelik ve ay-
rılık insan varoluşunun yaşamsal özüyle ilgili olmayıp edimsel ve yöntem-
sel oyun düzeneğine ait tali değişikliklerdir. Burada altı çizilmesi gereken 
husus; yöntemsel bileşeni yaşam biçimine dönüştürmek suretiyle marazi 
bir duruma taşımamak, yaşam enerjisinin kendi tabiatına uygun doğal 
devinimine ve kutupsal/kendiliğinden gerçekleşimlere açık olabilmektir.1 

Türk milletinin yaşam dilini karakterize eden tarihsel bir eğilim, deği-
şik nedenlerle geniş coğrafyalara akış halinde olma ve içsel zenginliği 
farklı varlık aynalarına yansıtarak deneyimleme coşkusudur. Söz konu-
su eğilimin dipnedenselliği; kendi zihin dünyasını aşma, farklı durum-
larla yüzleşme cesareti ve bütünleşme farkındalığıdır. Çünkü Türklerin 
akışına bağlı tarihsel olaylar ve olgular, ilkel yayılmacılık ve hükümran-
lık dürtüsü ile açıklanamayacak, bilakis vazgeçme/paylaşma/bütünleş-
me coşkusunu işaretleyen ipuçları sunmaktadır. Türklük etiketi taşıyan 
Selçuklu ve Osmanlı misali siyasi, idari sistemlerin dini, dili ve etnisitesi 
farklı topluluklara kendini özgürce deneyimleme fırsatı sunan tarihsel 
profili, bunun somut göstergeleridir.2 

Kapalı bir gölet olmaktan ziyade akış halinde bir yaşam diline sahip 
olan Türk milletinin yüzleşmek durumunda kaldığı önemli bir handikap; 
Doğu/Batı Türklük dünyalarının oluşması ve araya giren fiziksel/siyasal 
/kültürel perdelerle şeklen bölünmüşlük haline bürünmüş olmasıdır. İl-
ginç olan husus; fiziksel ayrışmanın millet varlığının dip katmanlarında 
bütünleşmeye ve çoğunlukla stratejik evrim fırsatlarına dönüşmesidir. 
Tabiatıyla bunun görünür kanalları doğudan batıya/batıdan doğuya et-
kileşimli bilinç enerjisi devinimi ve buna tavassut eden farklı dönemlerde 
varlık alanına çıkmış eğitim kurumlarıdır. Söz konusu kurumların aracı-
lık ettiği bilinç enerjisi deviniminin daima evrimleştirici sonuçlar doğur-
duğu söylenemez. Nitekim bazen içsel büyüme ve bilinçliliği bazen de 
dogmatik temelde bilinç gerilemesini tetikleyen sonuçlarla yüzleşilmiştir. 
Gerçeğin doğası bilinçsizlik-bilinçlilik kutupsallığı üzerinden işlediği için 
burada önemli olan; Türk milletinin/dünyasının coğrafi ayrılığa rağmen 
tarihsel ömrü boyunca mutfak düzleminde kesintisiz etkileşim sürecini 
deneyimlemiş olmasıdır.3 
                                                           
1 Hasan Akgündüz, Eğitime Dair Kuramsal ve Tarihsel Çözümlemeler, İstanbul, 2010. 
2 Hasan Akgündüz, Eğitime Dair Kuramsal ve Tarihsel Çözümlemeler, İstanbul, 2010. 
3 Hasan Akgündüz, Dünden Bugüne Çağdaş Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim/Türkiye-Azer-
baycan-Özbekistane-sosder.com, Yıl: 2004, Sayı: 8; Hasan Akgündüz, “Geleneksel Osmanlı 
Kamu Düzeninde İlmiye Kesiminin Ekonomik Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 178, Ocak-Şubat 2009, ss. 45-54. 
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Makale ölçeğini aşmayan bu araştırmada birincil/ikincil kaynaklar-
dan hareketle Doğu ve Batı Türklük dünyasının biçimsizlik düzleminde 
kesintisiz etkileşiminin tarihsel bağlamı -Osmanlı örneği ağırlıklı olmak 
üzere- irdelenmiş ve Türk dünyasında eğitim işbirliğinin günceli için 
yüzleşmeyi ve farkındalık yükselişini destekleyecek önemli ipuçları de-
ğerlendirilmiştir. 

Türk Dünyasında Eğitim İşbirliğinin Tarihsel Bağlamı 

Doğu ve Batı Türklüğü, XIX. yüzyıl ortalarına kadar entelektüel/spri-
tüel eğitim gelenekleri itibariyle amaç ve yöntemleri örtüşen ortak eğitim 
dili kullanmışlardır. Bu dilin usul-i kadim denilen medrese yelpazesinde  
-bazı haşiye ve şerh farklılıklarıyla- Anadolu medreselerinde işe koşulan 
Sadeddin Taftazani-Seyyid Şerif Cürcani-Molla Cami çizgisindeki Hanefi 
müslümanlığı öğretisi; tekke yelpazesinde ise Ahmet Yesevi ve Nakşiben-
dîlik çizgisindeki tasavvuf öğretisi esas alınmıştır. Azeri-Tatar-Kazak-Kır-
gız-Özbek-Türkmen unsurlar, belirli merkezlere akarak, söz konusu ente-
lektüel ve spritüel iklimden yararlanma yoluna gitmişlerdir. Her iki eği-
tim kolunda muallim-müdderis-mürşid yetişme-yetiştirme tarzları bakı-
mından Doğu ve Batı Türklüğü itibarıyla kayda değer bir farklılık göz-
lemlenmemektedir. 

Doğu Türklüğünde Türk Rönesansı ve Semerkant Mektebi olarak te-
mayüz eden bilinç hareketliliğinin odaklandığı merkezler; Semerkant 
Taşkent, Buhara, Fergana, Hive, Hokand, Harezm, Nişabur, Horosan, 
Belh, Bakü ve Kazan gibi Maveraünnehir çevresini oluşturan yerleşim 
unsurlarıdır. Vaki bilinç büyümesi ve taşmasının spritüel kanadı; Ahmet 
Yesevi’nin tavattun ettiği Kazakistan’da Kazak ve Kırgızlar üzerinden ge-
lişmiş olsa da Türk dünyasına ve Anadolu’ya akış, Semerkand kapısın-
dan gerçekleşmiştir. Aynı durum usul-i kadim olarak temayüz eden en-
telektüel medrese hareketi için de geçerlidir. Çünkü XVI. yüzyıl sonları-
na kadar Hanefi Müslümanlığı öğretisinin tartışmasız mutfağı Semer-
kand Mektebi olmuştur.4 

Doğudan Batıya gerçekleşen akışın Batı kutbunda Anadolu Selçuklu-
ları, Anadolu Beylikleri, Akkoyunlular ve Osmanlılar bağlamında Amas-
ya, Sivas, Diyarbakır, Karaman, Konya ve esas itibariyle İznik-Bursa- 
Edirne bağlantılarıyla İstanbul gibi canlı odaklar öne çıkmıştır. Tali bağ-
lantılardan sarfınazar Semerkant Mektebinin Batı Türklük sahasındaki 
eş zamanlı izdüşümü, Anadolu’daki bilinç enerjisini soğuran İstanbul 
Mektebidir. Bu bağlamda Türkistan-Anadolu entelektüel-spritüel etkile-
                                                           
4 Hasan Akgündüz, Klasik Osmanlı Asırlarında Tekke Eğitimi/Amaçlar-Araçlar, e-sosder, Yıl: 
2004, Sayı: 7; Hasan Akgündüz, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi Amaç-Yapı-İşleyiş, 
Ulusal Bellek Yay., İstanbul, 1997, s. 640; Hasan Akgündüz, Tarihi Gelişim İçinde Medrese-
ler ve Üniversiteler Başlangıçtan XV. Yüzyıla Kadar/Diyarbakır 1998, s. 340; Yahya Akyüz, 
Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi, s. 5-21, 42-59, 61-75, 431-436, Ankara, 2010. 
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şiminin alt süreçleri; Semerkand Mektebinde yetişen bilinç elitlerinin 
eserleri ve öğrencileri aracılığıyla öznel boyutta Anadolu’ya akışı, doğru-
dan Batı Türklük sahasına intikalleri, Anadolu ve İstanbul Mektebinden 
Semerkand çevresine büyüme amaçlı gidiş-dönüşler tarzında tecelli eden 
yaşanmışlıklar manzumesi olarak karşımıza çıkar. Söz konusu akışın 
tekke ve medrese kanatlarında öne çıkan simalar kısa açılımlarla şöyle 
sıralanabilir.5 

Tasavvuf Öğretisi ve Tekke Eğitimi 

* Hace Yusuf Hemedani, Buhara 1048/etkileri eserleri ve öğrencileri 
aracılığıyla oldu. 

* Hace Ahmet Yesevi, Yesi-Türkistan 1166/etkileri eserleri ve öğrenci-
leri aracılığıyla oldu. 

* Hace Bahauddin Nakşibend, Buhara 1389/etkileri eserleri ve öğren-
cileri aracılığıyla oldu. 

* Ubeydullah Ahrar, Semerkand 1490/etkileri eserleri ve öğrencileri 
aracılığıyla oldu. 

* Molla Abdurrahman Cami, Horasan 1492/etkileri eserleri ve öğren-
cileri aracılığıyla oldu. 

* Bahauddin Veled, Maveraünnehir-Anadolu 1231/Anadolu havzası-
na katıldı. 

* Evhaduddin Kirmani 1237/etkileri eserleri ve öğrencileri aracılığıyla 
oldu. 

* Mevlana Celaleddin-i Rumi, Konya 1273/Anadolu havzasına katıldı. 
* Hacı Bektaş Veli, Türkistan-Anadolu 1270/Anadolu havzasına katıldı. 
* Sarı Saltuk, Ahi Evran, Edebali, Barak Baba, Baba İshak, Tapduk 

Emre, Geyikli Baba, Muhlis Baba, Aşık Paşa, Elvan Çelebi, Karaca Ah-
met, Abdal Musa, Abdalan-ı Rum ve Ahiyan-ı Rum/Anadolu Selçukları, 
Beylikler ve Osmanlıların kuruluş döneminde Türkistan’dan Anadolu’ya 
gelen erenler. 

* Hamiduddin Aksarayi, Maveraunnehir-Anadolu/Anadolu havzasına 
katıldı. 

* Molla Fenari, Bursa 1350/Anadolu havzasına katıldı. 
* Hacı Bayram Veli, Ankara 1430/Anadolu havzasına katıldı. 
* Emir Buhari, Semerkand-İstanbul 1429/Anadolu havzasına katıldı. 
* Molla Abdullah İlahi, Buhara-İstanbul 1480/Anadolu havzasına ka-

tıldı. 
* Akşemseddin İstanbul 1480/Anadolu havzasına katıldı. 

                                                           
5 Abdulkerim Kuşeyri, Risale-i Kuşeyriye, Çev. S. Uludağ, İstanbul, 1981; Hace Abdullah 
Herevi, Tabakatu’s-Sufiye, Tahran, 1983; Feriduddin Atar, Teskiretü’l-Evliya, Londra, 1971; 
Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet Yayınları, Ankara, 1993; Meh-
met Ali Ayni, Tasavvuf Tarihi, İstanbul, 1341; Mecdi Mehmet Efendi, Tercüme-i Şekaik, İs-
tanbul, 1269; Hasan Akgündüz, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi, Ulusal Yay., İstan-
bul, 1997. 

54



HASAN AKGÜNDÜZ / SEMERKAND MEKTEBİ VE İSTANBUL MEKTEBİ 5 

* Alauddin Tusi, Semerkand-İstanbul 1491/Anadolu havzasına katıldı. 

Hanefi Müslümanlığı Öğretisi ve Medrese Eğitimi 

* Ebu Hanife, Maveraunnehir 750/Din bilimleri/etkileri eserleri aracı-
lığıyla oldu. 

* Maturidi, Semerkant 881/Din bilimleri/etkileri eserleri aracılığıyla 
oldu. 

* Nasuriddin Beydavi, Buhara 869/Din bilimleri/etkileri eserleri ara-
cılığıyla oldu. 

* Farabi, Farab 950/Felsefe bilimleri/etkileri eserleri aracılığıyla oldu. 
* İbn-i Sina, Buhara 1037/Felsefe bilimleri/etkileri eserleri aracılığıy-

la oldu. 
* Biruni, Harezm 1051/Fizik bilimleri/etkileri eserleri aracılığıyla oldu. 
* Zemahşeri, Maveraunnehir 1143/Dil ve din bilimleri/etkileri eserleri 

aracılığıyla oldu. 
* Merginani, Maveraunnehir 1196/Din bilimleri/etkileri eserleri ara-

cılığıyla oldu. 
* Fahreddin Razi, Maveraunnehir 1200/Din bilimleri/etkileri eserleri 

aracılığıyla oldu. 
* Siracüddin Urmevi, 1277/Din bilimleri/etkileri eserleri aracılığıyla 

oldu. 
* Siracüddin Sekkaki 1228/Dil bilimleri/etkileri eserleri aracılığıyla 

oldu. 
* Esirrüddin Ebheri 1300/Felsefe bilimleri/etkileri eserleri aracılığıyla 

oldu. 
* Nesfi, Semerkand 1310/Din bilimleri/etkileri eserleri aracılığıyla ol-

du. 
* Saadeddin Taftazani, Semerkand 1390/Din bilimleri/etkileri eserle-

ri aracılığıyla oldu. 
* Seyyid Şerif Cürcani, Semerkand 1413/Din bilimleri/etkileri eserle-

ri aracılığıyla oldu. 
* Çağmini, Semerkand 1407/Astronomi/etkileri eserleri aracılığıyla 

oldu. 
* Kadızadei Rumi, Semerkand-Anadolu 1430/Astronomi/Anadolu 

havzasına katıldı. 
* Mirza Uluğ Bey, Semerkand 1449/Astronomi/etkileri eserleri aracı-

lığıyla oldu. 
* Gıyasuddin Cemşid el-Kaşi, Semerkand 1429/Astronomi/etkileri 

eserleri aracılığıyla oldu. 
* Ali Kuşçu, Semerkand-İstanbul 1494/Astronomi/Anadolu havzası-

na katıldı. 
* Fethullah Şirvani Semerkand-İstanbul 1453/Astronomi/Anadolu 

havzasına katıldı. 
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* Fahreddin Acemi, Semerkand-Edirne 1460/Din Bilimleri/Anadolu 
havzasına katıldı. 

* Alaaddin Tusi, Semerkand-İstanbul 1491/Felsefe-astronomi bilim-
leri/Anadolu havzasına katıldı. 

XIX. yüzyıl ortalarından itibaren Doğu ve Batı Türklüğü eşzamanlı 
olarak usul-i kadim ve usul-i cedid ikilemini deneyimlemeye başlamışlar-
dır. Geleneksel dönemde eğitsel bilinç ve pratik itibarıyla enerji akışı do-
ğudan batıya gerçekleşirken, bu dönemde batıdan doğuya akış ve yeni-
leşme hareketleri ağırlık kazanmıştır. Osmanlı örneğinde olduğu gibi Do-
ğu Türklüğünde de daha çok edimsel/biçimsel değişiklikler halinde geli-
şen eğitsel yenileşme hareketlerinin bir yelpazesi; Çarlık Rusya’sından 
referanslı Nikolay İlminski önderliğinde Rus-Tatar-Kazak-Kırgız-Özbek-
Türkmen okulları; diğer yelpazesi ise Osmanlı-Kırım-Kazan-Bakü-Taşkent-
Semerkant-Buhara-Hive-Hokand gibi merkezlerde İsmail Gaspıralı ve Tür-
kistanlı takipçilerinin önderliğindeki usul-i cedid/marifetçilik mektepleri 
olarak karşımıza çıkar.6 

Usul-i kadim tabir dilen ortak eğitim dilinin cari olduğu klasik dönem 
ve usul-i kadim/usul-i cedid ikileminin yaşandığı modernleşme hareket-
leri döneminin değişmeyen tarihsel eğilimi; bağımsız veya çarlık hege-
monyasındaki Türkistan’la Osmanlılar arasında kesintisiz eğitim işbirli-
ğidir. Üstelik bu sürecin yapılandırılmış/sistematik projeler değil doğaç-
lama gerçekleşimler halinde deneyimlenmiş olmasıdır. Başbakanlık Os-
manlı arşivinde karşılaşılan;  

“...Medine’de Hoca Rahmetullah Özbeki’nin Özbek fukarasına meşru-

ta medrese müderrisliğinin Nakşibendi tarikinden Buhara’lı Mehmed 

Şemseddin Özbeki Oğlu’na tevcihi…;  

…Edirne’de Ali Paşa evkafından Özbeki Nakşibendi Tekkesinin şeyhi 

Zuhur Efendi vefat etmekle yerine oğlu Şeyh Mehmed’in tayini…; 

…Harem-i Şerif-i Nebevide Buhari-i Şerif tedris eden Buhara’lı Şeyh 

Abdülkerim Efendi’ye hazineden muhassas senevi 500 kuruş atiyye 

ile şehri 175 kuruşa zam icrası…; 

…Üsküdar’da Hacı Hoca Özbekiye Tekkesi meşihatının tevcihi…; 

…Kudus’te Şeyh Muhammed el-Buhari’nin bina ve vakfeylediği Öz-

bekiye Zaviyesinin tamiri ve fukarasına taamiye tahsisi…; 

…Bağdat’ta Özbekler Tekkesi dervişlerinin taamiyesine muhassas 

meblağ, sonradan şeyhine tahsis edilen tekke ile münasebeti bitince 

kesilmiş olduğundan tekrar verilmesi…;  

…Halep’te Özbek Tekkesi şeyhi Abdulkerim Efendiye vazife tahsi-

si…; 
                                                           
6 Edward Allworth, Central Asia, London, 1994; Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultu-
ral Reform, London, 1998; Timur Kocaoğlu (haz.), Türkistan’da Yenilik Hareketleri ve İhtilal-
ler, 2001, syf. 299; Kazakistan Tarihi, Almatı, 1994; Mehmet Saray, Türk Dünyasında Eğitim 
Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey, TTK Yayını, Ankara, 1997. 
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…Buharalılardan bazılarına fenn-i tıbaat tahsil ettirilmek için Özbek-

ler dergahı postnişini Süleyman Efendinin istediği matbaa malzeme-

lerinin matbaa-i amireye ait olup emaneten mekteb-i sanayide bulu-

nan malzemelerden karşılanması…; 

…Özbekler Dergahı Postnişini Şeyh Süleyman Efendiye nişan-ı Os-

mani verilmesi…; 

…Özbek Dergahında mukim Buharalı Abdullah b. Abdülhadi’nin Os-

manlı tabiiyetine geçmesinde bir mahzur olmadığı ve gereken mua-

melenin yapılması...; 

…Gülnar kazasına tabi Porçuk kuşağında Semerkandlı Şeyh Ali 

Efendi halifesi dervişlerinden Satlıoğlu Mustafa evlatlarının tekaliften 

muafiyetleri…; 

...Vehabilerin taarruzu üzerine Medine’den hicret edüb İstanbul’a ge-

len Buhara ulemasından el-Hac Mehmed Efendi’nin telif ettiği kitab 

ve bir kasidenin arzedildiği, mumaileyhe atiyye-i seniyye ve münasib 

bir maaş tayin edilmesi…; 

…Kazan ulemasından Nur Ali b. Hasan Efendi’ye birinci rütbeden ni-

şan-ı Osmani itası...; 

…Kazan ulemasından Alimcan Efendi tarafından gönderilen ve Rus-

ya dahilindeki mekteb ve medreselerin ıslahı ve ikmaline numune ol-

mak üzere Beyrut ve Suriye vilayetlerindeki mektebleri ziyaret için 

gönderilen Ahmedcan Efendi’ye yardımcı olunması...; 

…Mekke uleması tarafından Meşihat’a gönderilen ve Kazan Müslü-

manlarının Ruslardan gördüğü dini tazyiki anlatan...; 

…Buhara ahalisinden olub elli seneden beri Konya’da neşr-i ulum 

eden Hacı Kasım Efendi’ye yeterli miktarda maaş tahsis edilme-

si... 

…Hac niyetiyle hareket edecek olan ulema-i kiramdan Buharalı Sey-

yid Yahya Efendi’ye gerekli hürmetin gösterilmesine dair...; 

…Buharalı olub Mekke’de tahsil görmek isteyen İmam-ı Rabbani sü-

lalesinden Şeyh Seyyid Yusuf Efendi’ye bir medresede hücre veril-

mesi…; 

…Şirvan ulemasından Anadolu orduy-ı hümayununa katılan birinin 

Osmanlı ulemasıyla bir tutulup maaş ve tahsisatlarının ödenmesi…; 

…Anadolu’ya ilim tahsili için gelen Buhara’lı Abdullah Efendi’ye dö-

nüş harçırahı verilmesi…; 

…Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane Farsça nuallimi Hokandlı Hacı Rahmet 

Efendi’ye ruhsat verilmesi…;  

…Kırım-Kazan-Kafkasya-Türkistan kökenli öğrencilerin memleketle-

rinde muallimlik yapmak üzere Darülfünun ve Darulmuallimine misa-

fir öğrenci statüsünde kabulü…; 

…Rus Müslümanlarının eğitimi için mekatib-i islamiyeye matbuat 

malzemesi sağlanması…” 
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içerikli her biri etkileşimin kritik yönlerine dokunan belgeler, söz konusu 
işbirliğine tanıklık eden tarihsel veriler cümlesindendir.7 

Sovyet Dönemi (1917-1990), Doğu ve Batı Türklüğü arasında -bütün 
diğer hayat alanları gibi- eğitimde de kayda değer işbirliğinin gerçekleş-
mediği seksen yıllık şeklen iletişimsiz zaman aralığıdır. Bu dönemde Do-
ğu Türklüğünün usul-i kadim ve usul-i cedid birikimleri dışlanmış/bas-
tırılmış ve Sovyet/Rus eğitim modeli, özerk cumhuriyetlere mekanik ola-
rak transfer edilmiştir. Türkiye’de laik/ulusal duyarlılıkları olan liberal 
eğitim, Doğu Türklüğünde ise laik/sosyalist eğitim modelleri, dönemin 
bilim ve eğitim hayatını yönlendiren birincil sosyal araçlar olmuştur. 
Üretim Okulu akımına bağlı teknikum ve politeknik kolej/enstitü ikilsi-
nin omurgayı teşkil ettiği Sovyet eğitim modelinde özerk Türk Cumhuri-
yetlerinin de tabi olduğu öğretmen eğitimi kurumsal duruşu; okul öncesi 
eğitime öğretmen yetiştiren pedagoji kolejleri, ortaöğretime öğretmen ye-
tiştiren pedagoji enstitüleri ve öğretmen eğitimi programı uygulayan sı-
nırlı sayıdaki devlet üniversitesi lisans programlarıdır. Bilim ve eğitim 
alanında tarih boyu auratik çekim alanı olan Özbekistan, Sovyet tipi eği-
tim bağlamında da Kırgız-Kazak-Türkmen unsurların akın ettiği Taşkent 
Halk Üniversitesi (Türkistan Devlet Üniversitesi) üzerinden laik/sosyalist 
eğitimde ilk adımın atıldığı önemli bir merkez ve çıkış noktası olmuştur.8 

Türk Dünyasında Eğitim İşbirliğinin Güncel Profili 

Doğu Türklüğünün 1990’lı yıllarla girdiği yeni eğitim dönemi, yine 
Rusya Federasyonu tarafından Sovyet eğitim sistemine getirilen liberal 
yorumun mekanik uyarlamasına sahne olmuş ve olmaktadır. Amerika, 
Avrupa Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran destekli resmi ve sivil 
girişimler, son tahlilde Azerbaycan-Kazakistan-Kırgızistan-Özbekistan-
Türkmenistan’daki Sovyet/Rus tipi eğitsel kültür ve pratiğin dominant 
etkisini kırabilmiş değildir. Bu noktada belirleyici unsur, öğretmen eğiti-
minin önceliğini işaretleyen, Sovyet kültürü ile yüklü mevcut öğretmen 
ve akademisyen kadrolarıdır. Örneğin, Özbekistan Cumhuriyeti’nin öğ-
retmen eğitimine ilişkin halihazır kurumsal duruşu; Sovyet döneminin 
liberal uyarlaması mahiyetinde ortaöğretim düzeyinde pedagoji kolejleri 
(balalar bahçesi öğretmenleri), yükseköğretim düzeyinde Taşkent Devlet 
Pedagoji Enstitüsü, Taşkent Devlet Beden Eğitimi Enstitüsü, Taşkent 
                                                           
7 BA. C.M, 1213, no: 50/2490; C.E, 1167, no: 42/2059; C.M. 1276, no: 91/4512; C.E. 
1167, no. 42/2059; C.E. 1258, no. 383/1941; C.E. 1267, no. 156/6787; C.E. 1209, no. 
644/32466; MF. MKT 1283, no. 3/75; İ.Dahiliye 1300, no. 881/70269; İ.Dahiliye 1337, no. 
20/12; C.Maliye 1238, no. 81/3738; HAT 1224, no. 1351/52786; İ.TA. 1325, no. 408/1324 
-N.079; MF-MKT 1317, no. 456/51; Y.PRV-MS 1309, no. 4/14; BEO 1315, no. 995/74564; 
MKT-A 1265, no. 238/30; Divani-A 1263, no. 32/28; İ.Dahiliye, 1358, no. 267; BEO- BMK, 
1844, no. 15/40; H. Siyasi, 1872, no. 4/2, Yıldız Sadaret Resmi Maruzat, 1908, no. 154/59; 
İrade-Hariciye, 1872, no. 15225. 
8 Kazak SSR Tarihi, C. 3, Almatı, 1982; Zeki Velidi Togan, Türk İli ve Yakın Tarihi, İstanbul, 
1941-1947; İrfan Erdoğan, Çağdaş Eğitim Sistemleri, İstanbul, 2000. 
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Devlet Sanat Enstitüsü, Andican Devlet Diller Pedagoji Enstitüsü, Ferga-
na-Hokand-Cızzah-Nevai Pedagoji Enstitüleri ve devlet üniversitelerinde 
uygulanan sınırlı sayıdaki öğretmen eğitimi lisans programlarıdır. Kırgı-
zistan’daki güncel öğretmen eğitimi duruşu ise yine ortaöğretim düzeyin-
deki pedagoji kolejleri, Bişkek Kadınlar Pedagoji Enstitüsü, Bişkek Spor 
Akademisi ve Oş Pedagoji Enstitüsü genel teşkilat şemasında ifadesini 
bulmaktadır.9 Genel olarak bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde öğretmen 
eğitiminin günceldeki kurumsal ifadesi, Sovyet dönemi öğretmen yetiştir-
me politikasının amaç ve araç düzlemlerinde sembolik değişikliklerle de-
vamından öte niteliksel bir sıçrama emaresi taşımamaktadır. 

Yeni dönemde Türkiye ve Türk cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin 
alışveriş örüntüsü niteliğinde ekonomik-teknik alanlara odaklandığı; iliş-
kilerin nitel yönünü temsil eden eğitim işbirliğinin ise toplam ilişkiler po-
pülâsyonunda % 3 düzeyinde seyrettiği bilinmektedir.10 Eğitsel işbirliği-
nin omurgasını teşkil eden lisansüstü eğitim ve öğretmen eğitimi ile ilgili 
manidar/kalıcı/somut hiçbir adımın atılmadığı söylenilebilir. Türkiye’nin 
resmi girişimleri cümlesinden en somut adımlar; değişik ülkelerde açılan 
bazı ilk ve ortaöğretim kurumlarından sarfınazar, Kazakistan’da kurulan 
Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi ile Kırgızistan’da kurulan Manas 
Kırgız-Türk Üniversitesi’dir. Her iki üniversitede de eğitim bilimleri ve öğ-
retmen eğitimine tahsisli sistematik bir araştırma/öğretim faaliyetine 
rastlanmamaktadır. Manas Üniversitesi’nde münhasıran Tarih, Türkoloji 
ve tercümanlık lisansı okuyan öğrencilere matuf 30 kredi/saatlik öğret-
menlik formasyonu dersleri okutulmaktadır. Akademisyen ve öğretmen 
yetiştirme adına kalıcı bir girişim olarak Türkiye-Türkistan ortak girişimi 
eğitim fakülteleri/eğitim bilimleri enstitüleri organizasyonu ve bu bağ-
lamda öğrenci/akademisyen mübadelesini içeren üniversiter projelere 
henüz adım atılabilmiş değildir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1992 yılından bu yana uyguladığı ve TİKA 
desteğinde gelişen Büyük Öğrenci Projesi itibariyle öğrenci mübadelesi 
azımsanmayacak oranlara ulaşmıştır. Ancak projenin genel eğilimi, kül-
tür ve yetişmiş insan gücü bakımından Türkistan’ın doyduğu teknik ve 
mühendislik alanlarıyla sınırlıdır. Akademisyen ve öğretmen eğitimi, pro-
je kapsamında silik bir seçenek olarak gölgede kalmış gözükmektedir. 
Bu bağlamda bazı vakıfların dışsal amaçlardan sarfınazar tam bir adan-
mışlıkla Türk dünyasında başlattıkları akademik etkinliklerin, resmi gi-
rişimlerden daha zengin ve vizyoner deneyimler olduğu dikkat çekmekte-
dir.  
                                                           
9 Bağımsız Kırgızistan, Der. Emine Gürsoy Naskali, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001; 
Özbekistan Kılavuzu, Haz. S. Merdanoğlu-N. Muhammediev, Ankara, 1997; Mehmet Saray, 
Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, TTK Yay., Ankara, 1996. 
10 Mustafa Yılmaz, “Türkiye’nin Türk Dünyasına Yönelik Faaliyetleri İle İlgili Bir Değerlen-
dirme”, Avrasya Etüdleri Dergisi, No: 22, Bahar 2002, s. 165. 
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Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın; 
* 1990 öncesinde Azerbaycan Bakü’de açtığı ve pazar ekonomisine ge-

çişi destekleyen akademik bir girişim olduğu için dönemin Sovyetler Birliği 
Devlet Başkanı Gorboçov tarafından dahi övgüye mazhar olan İşletme 
Enstitüsü; 

* Ekonomik kaygılardan sarfınazar, Türk Cumhuriyetlerinde ihtiyaç ön-
celikli alanlara matuf eğitim girişimleri; 

* Popülist yaklaşımlardan sarfınazar, ortaöğretim ve üniversiter düzey-
de Türkiye Türkçesini yegane öğretim dili olarak ikame duyarlılığı; 

* Türk Cumhuriyetlerinde ortaöğretim ve üniversiter düzeydeki eğitim 
programlarını Türkiye ile akredite etme ve ilgili programlara katılan öğren-
cilere parasız eğitim imkanı sunma duyarlılığı; 

* Türkistan yetenek havuzundan seçilenlere Türkiye’nin seçkin üniver-
sitelerinde lisansüstü programlara katılım imkanı sunma, ilgili öğrencileri 
destekleme ve izleme duyarlılığı, eğitim işbirliği adına sivil yelpazede geli-
şen stratejik deneyimler cümlesindendir.11 

Türkiye-Türkistan işbirliğinin güncel profilini karakterize eden domi-
nant özellik, kısa vadeli faydalar ve biçimsel arayışlarının gündemi bloke 
etmiş olmasıdır. Bu durum işbirliği anlayışının takastan paylaşım bilin-
cine karşılıklı büyüme ihtiyacını işaretlemektedir. Bilhassa eğitim işbirli-
ğinde asıl olan bilinç düzleminde enerjitik paylaşım ve her toplumun ken-
dine benzeme ve kendi olma doğal eğilimini kutsayarak idrak edilecek or-
tak büyüme deneyimidir. Bu bağlamda biçimsel farklılıklar, mücadele 
edilmesi değil doğal dönüşüm seyrine bırakılması gereken ikincil unsur-
lardır. Kaldı ki birey ve toplum ilişkilerinde içsel paylaşım ve yaratıcılığın 
sigortası olarak dış farklılıkların odak halini alması, aracı amaç konu-
muna taşımakta ve yaşamsal özü ıskalama aymazlığını da beraberinde 
getirmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

* Türkistan ve Anadolu, Türk kolektif bilincinin ortak köklerden bes-
lenen iki farklı tecelligahıdır. Fiziksel uzaklığa rağmen her iki kutup ara-
sında bilhassa M.S. 1000’li yıllardan itibaren spritüel/entelektüel yelpa-
zelerde kesintisiz/karşılıklı bir enerji akışı cereyan etmiştir. XVII. yüzyıla 
kadar Semerkand Mektebinden İstanbul Mektebine yoğunlaşan akışın, 
son üç yüzyıl itibariyle büyük ölçüde yön değiştirdiği söylenebilir. Aslın-
da etkileşimin yönü, biçimi ve niteliği ikincil değer taşır. Çünkü burada 
önemli olan etkileşimin kesintisiz ve karşılıklı gerçekleşmesidir. 

* Güçlü tarihsel bağlamına karşın Türkiye-Türkistan ilişkilerinin 
güncel profili, materyal ve biçim odaklı, daha çok yaşamın edimsel düz-
lemiyle sınırlı girişimler halinde seyretmektedir. Yaşamın bilinç boyutu 
                                                           
11 Kaynak kişi: Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı. 
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ile ilgili eğitim işbirliği arayışları ise eğitsel gerçekliğin vizyoner düzle-
minden ziyade teknolojik -en iyimser haliyle- entellektüel bileşenlerine 
indirgenmiş, yaşamsal öze dokunan spritüel düzlem -modernist zihin 
manipülasyonu gereği- bütünüyle örtülü arayışlara terk edilmiş durum-
dadır. 

* Vaki girişimler çoğunlukla nesnelde büyüyememenin yarattığı boş-
luğun nesne değişiklikleri üzerinden telafisi ve sınırlı tatmin arayışları 
mahiyetindedir. Bu cümleden olarak eğitsel işbirliğinde; lisans ve li-
sansüstü düzeylerde öğretim elemanı-öğrenci mübadelesi ve bilhassa 
akademisyen/öğretmen eğitimini öncelemenin, ilişki odağını hacim/bi-
çim hipnozuyla avunma noktasından eğitimin yaşamsal özüne çevire-
ceği ve eğitsel işbirliğinde niteliksel bir fark yaratacağı değerlendiril-
mektedir. 

* Türk dünyasına dair tarihsel/güncel araştırmaların ortak zaafiyeti; 
insan varoluşunun çeperine ait yaşanmışlıklarla sınırlılığı ve vaki araş-
tırma bulgularının olay-olay/sonuç-sonuç düzleminde bilinçaltını pekiş-
tirici çıkarsamaları kapsıyor olmasıdır. Halbuki tarih, tarihten yani bi-
linçaltından özgürleşme yöntemidir. Bu bağlamda anıların anı boğma-
ması için araştırmaların olaylar arası yatay ilişki arayışından, olaylarla 
bilinç genetiği arasında dikey ilişki arayışı profiline büyümesi hayati bir 
önemi haizdir. Söz konusu büyümenin göstergesi ise Türk kolektif bilin-
cinde farklı değer alışların arka planını oluşturan eğitsel deneyim ve 
onun yaşamsal özüne temerküz edecek münferit/mukayeseli araştırma-
lardır. Çünkü ulusun kolektif bilincinde farkındalık/yaratıcılık yükselişi-
ni besleyecek stratejik ipuçları, ancak bu kabil akademik deneyimlerle 
ortaya çıkmış olacaktır. Doğu/Batı Türklüğü itibariyle spritüel/entelek-
tüel mirasın -karşılıklı kurumsal girişimlerle tercüme edilerek- araştır-
macıların istifadesine sunulması ve bu vadideki araştırmaları destekleyi-
ci yaklaşımlar, son tahlilde işaret edilen akademik açılımların birincil lo-
jistikleridir. 
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BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN 
MÜFTÜLÜK SORUNU VE MEHMET EMİN AĞA 

Arş. Gör. Recep ÇELİK* 

Öz 

Batı Trakya Türklerinin birçok sorunundan biri olan müftülük sorunu, 

ön planda yer alan ve uluslararası alanda ses getirmiş bir sorundur. Bu 

sorun, Yunanistan’ın ikili ve çok taraflı anlaşmalara uymamasından kay-

naklanmaktadır. Böylece Batı Trakya’da bir yanda seçilmiş diğer yanda 

atanmış müftüler olduğu halde iki başlı bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Mehmet Emin Ağa bu müftülük sorununun ve mücadelesinin simge ismi 

haline gelmiştir. Ağa, müftülük sorunu mücadelesinde Türk azınlığın hem 

dinsel haklarının mücadelesini vermiş hem de Türklük ve var olma dava-

sının ön saflarında yer almıştır. Bu kapsamda mahkeme mahkeme dolaş-

tırılmış ve çok çeşitli nedenlerle hapis cezalarına çaptırılmıştı. Ancak onun 

bu mücadelesi, müftülük meselesinin dünya çapında bilinmesini sağla-

mıştır. Bu makalede Ağa’nın Türklerin müftülük meselesinde verdiği mü-

cadele işlenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Batı Trakya Türkleri, Müftülük Sorunu, Meh-

met Emin Ağa, İnsan Hakları, Antlaşmalar. 

Abstract 

The Mufti Problem Of Western Thracian Turks And Mehmet Emin Aga 

Mufti issue is one of the many issues of Western Thracian Turks that 

stands in the forefront and resounded in the international area. This is-

sue is based on Greece’s not obeying mutual and multilateral aggre-

ments. Thus, even though there are elected muftis on one side and assig-

ned muftis on the other side, a couple headed case comes forward. Meh-
                                                           
* Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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met Emin Aga had became the symbol name of mufti issue and mufti 

struggle. Aga had struggled for religious justice of Turkish minority and 

also took place in forefront of Turkishness and case of continued existan-

ce. In this context, he had appeared at courts and was sentenced with 

multifarious reasons. Nevertheless, his struggle had provided mufti issue 

to be known worldwide. This article studies the struggle of Aga’s for 

Turks’ mufti issue. 

Key words: Western Thracian Turks, Mufti Problem, Mehmet Emin 

Aga, Human Rights, Treaties. 

1. Giriş 

a. Batı Trakya’da Müftülük Makamı ve Bu Makamın Haklarını Dü-
zenleyen Anlaşma ve Yasalar 

Azınlık statüsünde yer alan, Müslüman olmaları dolayısıyla Batı 
Trakya Müslüman Türk azınlığı dediğimiz topluluk Yunanistan tarafın-
dan daha ziyade dinsel kimliği ön plana çıkarılarak Müslüman azınlık 
olarak tanımlanır hatta Müslüman Helenler şeklinde tarif edilir. Etnik 
kimlikleri inkâr edilen Batı Trakya Türklerinin birçok problemi olmakla 
birlikte müftülük sorunu bunların en başında gelenlerindendir.1 Batı 
Trakya’da müftülük kurumunu düzenleyen çok sayıda anlaşma ve hu-
kuki düzenleme mevcuttur. Bunların başında, ayrıntılı biçimde düzenle-
me getiren 1913 Atina Muahedenamesi gelir. Muahedenamenin 11/6 
maddesi 3 numaralı protokolün 7. maddesine göre baş müftü ile müftü-
ler ve memurin ve müstahdemin, Yunan memurlarının haiz oldukları 
haklara ve vazifelere haiz olacaklardır. Yunanistan, müftülerin, görev 
bölgesinde yaşayan Müslümanların seçimi sonucu iş başına gelmelerini 
kabul etmektedir.2 Bu muahedename 1920 yılı 2345 sayılı yasa ile Yu-
nan iç hukukuna yansımıştır. Müftüler ve baş müftü intihabıyla İslam 
cemaatlerine ait varidat-ı evkafın suret-i idaresine ait bu düzenleme ile 
hukuki anlamda önemli bir boşluk doldurulmuştur. Öyle ki Lozan, bu 
düzenlemeden üç yıl sonra imza edilmiş olmasına karşın yasayı ortadan 
kaldırmamış veya içeriğinde herhangi bir değişiklik gerektirmemiştir. 
Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere yasa iki bölümden oluşmuştur. Bi-
rincisi müftülerin ve bunların arasından bir baş müftünün seçilmesi, 
                                                           
1 Murat Hatipoğlu, Yunanistan’da Etnik Gruplar ve Azınlıklar, SAEMK, Ankara 1999, s. 21. 
Batı Trakya’da müftülük yalnızca din işleriyle uğraşmadığı için önemlidir. Nitekim Yunanis-
tan laik bir devlet değildir. Müftünün aile, miras hukuku, vakıfların yönetimi gibi görev ve 
sorumlulukları vardır. (Hakan Baş, Unutulan Batı Trakya Türkleri, Umay Yay., İzmir 2005, s. 
80). 
2 Baskın Oran, Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yay., 
Ankara 1986, s. 97; Fatma Tunç Yaşar, Batı Trakya Meriç’in Öbür Yakası, İlke Yay., İstanbul 
2005, s. 56; Halit Eren, Batı Trakya Türkleri, Rebel Basım, İstanbul 1997, s. 84; Batı Trakya 
Dayanışma Derneğinden Tarihe Bir Not, Der. Necmettin Hüseyin, Emir Ofset, İstanbul 2004, 
s. 225. 
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Müslüman cemaate ait vakıfların yönetilmesi ve denetlenmesidir. Buna 
göre müftü seçimi, Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı ve bölge valisi tarafın-
dan onaylanan aday listesinden (bakanlık uygun görmediği adayı liste-
den çıkarabilecekti) Müslüman Türk azınlık tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Baş müftünün seçimi ise Yunan yönetimi tarafından onaylanan ve 
atanan müftülerin aday gösterdiği üç müftü arasından (karma yöntemle) 
seçilmesiyle öngörülmüştü. Seçilen müftü kral iradesi ile atanacaktır. 
Ancak baş müftü, azınlığı birleştirici bir önder olması ihtimali ve endişe-
si ile Yunanistan tarafından hiçbir zaman atanmamıştır. 

Yasaların uygulanmasında, içerikten çok Lozan’ın ruhuna bağlı kalın-
mış ve müftülerin seçimi ve atanmasında herhangi bir onay sorunu ya-
şanmamıştır. Bu bağlamda 2345/1920 sayılı yasanın cemaat idare he-
yetlerine ilişkin 12. maddesi dışında hiçbir hükmü yürürlüğe konmamış-
tır. Aslında müftülerin seçimle göreve gelmeleri yerine özel bir kral irade-
si ile atanmaları söz konusudur.3 

Müftülük kurumunun hukuksal yapısını düzenleyen bir anlaşma da 
Yunan Sevri’dir. Yunanistan topraklarının genişlemesi üzerine bir yanda 
Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japonya diğer tarafta ise Yu-
nanistan Krallığı olmak üzere anlaşma imzalanmıştır (10 Ağustos 1920). 
Bir diğer adıyla “Yunanistan’da Azınlıkların Korunmasına İlişkin Anlaş-
ma” olan bu metinde ülkede yaşayan herkese yaşama hakkı ve özgürlü-
ğü tanınıyor, ayrım yapılmaksızın kişisel ve siyasal haklardan yararlan-
ma, ana dilde eğitim, okul ve sosyal teşkilatlar kurma hakkı tanınıyordu. 
Anlaşma özelde müftülük müessesesini düzenlememekle birlikte Yunan 
yurttaşlarının geniş hak ve özgürlüklerine vurgu yapıyordu.4 Yine benzer 
doğrultuda Lozan’ın 38. maddesi herkesin serbestçe dini inançlarının ge-
reklerini yerine getirebilmesi, 40. madde vakıflar, dini ve sosyal kurum-
lar, eğitim kurumlarında kendi dillerini kullanabilme ve bu kurumları 
kurmak, idare etmek ve denetlemek hakkına sahip olduklarını açıkla-
maktadır. 45. madde ise Türkiye’deki azınlık hakları mütekabiliyet esası-
na göre Yunanistan’daki Müslüman azınlık için de tanınmıştır. Yapılan 
bu anlaşmalar bütününün yanında Yunan anayasasının 13. maddesinin 
                                                           
3 İlker Alp, “Batı Trakya Türkleri”, ATAM, sayı: 33 (Kasım 1995), s. 627; Müftülük makamı 
odacıların sayısı ve alacakları maaşa kadar ayrıntısıyla bu yasa ile düzenlenmiştir (Oran, 
a.g.e., s. 97; Baş, a.g.e., s. 79-80; Yaşar, a.g.e., s. 55). Aşağıda müftülük krizinin ortaya çıkı-
şında görüleceği üzere müftülerin atanarak göreve gelmiş olması Türk azınlığın 2345/1920 
sayılı kanunu lehte hukuki bir dayanak olarak kullanmasını zorlaştırmaktadır (Yaşar, 
a.g.e., s. 57). Adı geçen yasalarda müftülük, cemaat idare heyetlerinin evkaf gelirlerini kont-
rol edebilmek, vakıf yönetim komisyonuna başkanlık yapabilmek, azınlıkların şahıs ve aile 
hukukunda çıkan sorunlara bakma, evlenme, boşanma, nafaka, vesayet, velayet, miras vb. 
konularda karar verebilme, öğretim ve din görevlilerini denetleme gibi geniş idari ve hukuki 
yetkilere sahiptir. Müftüler Yunanistan’daki diğer din görevlileri gibi askerlikten muaftır. Ka-
nunda, alınacak bu kararları, ilgili Yunan makamları tanımak ve yürürlüğe koymakla mü-
kelleftir (Yeni Batı Trakya, sayı: 183, s. 51; Eren, a.g.e., s. 84; Alp, “a.g.m.”, s. 627; Baş, 
a.g.e., s. 79). 
4 Yeni Batı Trakya, sayı: 183, s. 51-52. 
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ikinci paragrafında; “Tanınmış her din serbesttir ve bu dinin gerektirdiği 
tüm ibadet ve bunlara bağlı yükümlülükler engelsiz ve yasaların himaye-
sinde ifa edilir” hükmü yer almaktadır.5 

1980’li yıllarla birlikte Yunanistan’ın, Batı Trakya Türk toplumunun 
benimsemediği müftüleri Gümülcine’de ve İskeçe’de atamasıyla günü-
müze kadar süregelecek müftülük sorunu ortaya çıkmıştır. Yunanistan 
24 Aralık 1990’da “Batı Trakya’da Müftülük Müessesesi ve İlahiyat Okulu 
Kurulmasına İlişkin Esaslar”ı düzenleyen kanun hükmünde kararname 
(Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) ile müftülük kurumunu düzenleyen 
hukuki düzenlemelerin özünü oluşturan 2345/1920 sayılı yasayı 9. 
maddesi ile iptal etmiş ve kurumun bağlı olacağı esasları yeniden düzen-
lemiştir. Buna göre müftü tayinleri Yunan dışişleri bakanlığının Azınlık 
İşleri Dairesi başkanı tarafından yapılacak ve müftülük makamının bo-
şalması durumunda bölge valisi müftü naibini tayin edecekti. Bağımsız 
iki Türk milletvekili 16 Ocak 1991’de Yunanistan meclis başkanına bir 
yazı göndererek 24 Aralık 1990 tarihli kanun hükmünde kararnamenin 
geri çekilmesini ve mevcut yasaların uygulanmasını beklediklerini belirt-
tiler.6 19 Ocak 1991’de toplanan Batı Trakya Azınlık Yüksek Kurulu ka-
rarnameyi tanımadığını açıkladı.  

Kararname şimdiye kadar olduğu gibi Yunan yönetimini müftü seçme 
konusunda tek yetkili kılıyor, seçilecek müftünün sonra da yönetimin 
iradesi dışına çıkmasını engelliyordu.7 

b. Mehmet Emin Ağa’nın Müftü Seçilmesi 

II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası alanda azınlık haklarını koru-
yan kurallar geliştikçe Yunanistan’da gerek yurt içinde gerekse dışa dö-
                                                           
5 Nazif Mandacı-Birsen Erdoğan, Balkanlar’da Azınlık Sorunu: Yunanistan, Arnavutluk, Ma-
kedonya ve Bulgaristan’daki Azınlıklara Bir Bakış, SAEMK, Ankara 2001, s. 12; Alp, 
“a.g.m.”, s. 628. Kanunun öncekilerden bir diğer farkı da müftülerin elinden vakıfların mal 
varlığını yönetme yetkisi geri alınmış olması, resmi yazışmaların Yunanca yapılacak olması-
dır. Kararnamenin gerekçesinde müftülerin yalnız dini değil sosyal fonksiyonlarının da oldu-
ğu, dolayısıyla müftü atamalarının hükümet tarafından yapılması gerektiğidir. Yine müftüle-
rin ücretleri devlet tarafından ödendiğinden idare bu görevlilerin sadece devlete karşı so-
rumlu olmasını istemekteydi (Mandacı-Erdoğan, a.g.e., s. 11-13). 
6 Turgay Cin, Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü (Baş Müftü 
ve Müftülükler Sorunu), Seçkin Yay., Ankara 2003, s. 263; 9. madde: “Herkes düşünce ve din 
özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile açıkça veya özel tarzda 
ibadet, öğretim, uygulama ve tören yapmak sureti ile tek başına veya toplu olarak dinini ve 
inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.” 10. madde: “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım 
özgürlüğüne sahiptir. Bu kanaat özgürlüğünü, kamu otoriterinin müdahalesi ve ülke sınırları 
söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de kapsar. Bu madde 
devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel 
değildir.” 11. madde: “Herkes barışçı amaçlarla toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çı-
karlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve bunlara katılmak haklarına 
sahiptir.” (Sadık Ahmet, “Yunanistan”, Mustafa Kahramanyol, Türk Halkları, Ankara 1995, 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne Yardım Vakfı, s. 232). 
7 Yaşar, a.g.e., s. 58-65; Yeni Batı Trakya, sayı: 183, s. 51; Alp, “a.g.m.”, s. 628; Yunanistan 
bununla Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. ve 11. maddelerini ihlal et-
mektedir. 
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nük davranışlarında azınlık aleyhtarlığı artmıştır.8 1980’li yıllarla birlikte 
Batı Trakya Türk azınlığının müftülük sorunu denilen problemleri başla-
mış ve bu sorun büyüyerek uluslararası arenaya taşınmıştır. Belirtildiği 
gibi müftülük kurumunu düzenleyen ana hukuki belgelerden biri olan 
2345/1920 sayılı kanun dahi cemaat yönetim kurullarını düzenleyen 
12. maddesi dışında hiçbir hüküm uygulanmamıştı. Nitekim gereken ka-
rarnameler çıkarılmamıştı. Dolayısıyla müftülerin seçimle iş başına gel-
meleri kuralı da yerine getirilmemiştir. Şöyle ki; 1920’den beri Gümülci-
ne, İskeçe, Dimetoka ve Dedeağaç’ta görev yapan müftüler cemaat ileri 
gelenlerinin görüşü alınarak özel bir kral iradesiyle atanmıştı. Yani “de 
facto” bir durum söz konusu idi.9 Batı Trakya’da Müslüman cemaatin 
temsilcisi, birliğinin simgesi müftülerden Gümülcine müftüsü Hüseyin 
Mustafa 2 Haziran 1985’de aniden vefat etti. Bu beklenmedik durum 
azınlık arasında şaşkınlık ve derin bir üzüntü oluşturmuştu. Ancak Yu-
nan yetkililer de Hüseyin Mustafa’dan sonra Mısır’da eğitim görmüş bir 
din adamı olan Rüştü Ethem’i müftü vekili olarak tayin etti. Sorunun 
başlangıcı da tam bu noktada cereyan etti. Azınlık bu atamayı şiddetle 
protesto etmiş ve yıllarca müftülük başkâtipliği yapan ve toplumun da 
saygınlığını kazanmış, Türkiye’de eğitim görmüş olan Hacı Halil Efendi-
nin müftü yapılmasını talep etmiştir. Böylece azınlığın tepkisi öfkeye dö-
nüşmüş ve Rüştü Ethem 5 Haziran 1985’te valiye istifasını sunmuştur. 
Batı Trakya azınlık basınından Akın, İleri, Gerçek gazeteleri ile Hakka 
Davet dergisi de yapılan bu tayinin kabul edilmemesi yönünde halka 
çağrıda bulunmuştu. Yine azınlığın ileri gelenleri Rodop valisine verdiği 
muhtıra ile müftülük makamı için yapılması gereken seçimlerin ilanını 
istemişti. Ancak vali bu sefer de Suudi Arabistan’da eğitim görmüş hafız 
Cemali Meço’yu 16 Aralık 1985’de müftü vekili olarak atamıştır. Hafız 
Cemali ise öncekinin aksine istifa etmemekte direnmiştir. Yunanistan 
müftü seçimi sürecini işletmediği gibi müftü yerine de müftü vekili ata-
mamıştır.10 

İskeçe müftüsü Mustafa Hilmi’nin de 5 Şubat 1990’da vefatı üzerine 
Yunanistan’ın oğlu Mehmet Emin Ağa’yı müftü vekili ardından 30 Mart 
                                                           
8 Alexıs Heraclides, Yunanistan ve Doğudan Gelen Tehlike Türkiye, çev. Mihalis Vasilyadis- 
Herkül Millas, İletişim Yay., İstanbul 2002, s. 296. 
9 Müftüler, sayılan bu dört merkezden İskeçe ve Gümülcine’de görevdeydiler. Dimetoka’yı 
müftü kaymakamı idare etmekte, Dedeağaç’ta müftülük makamı dahi bulunmamaktaydı 
(Eren, a.g.e., s. 85). 
10 Eren, a.g.e., s. 86-87; Yaşar, a.g.e., s. 56; Oran, a.g.e., s. 100. Belirtildiği gibi azınlık be-
nimsemediği bir atama karşısında tepkisini ortaya koymuştur. Batı Trakya Müslüman Türk 
azınlığının sıklet merkezleri Gümülcine ve İskeçe’dir. Nitekim cunta döneminde Yunanistan 
1973’te özel bir niteliği olmayan eski bir imam ve Çingene olan Ahmet Damatoğlu’nu Dime-
toka müftüsü olarak tayin etmişti. Ayrıca 1967’de İskeçe’de dinsel örgütlerin yönetim konse-
yi başkanlığına da Müslüman olmayan bir kişi getirilmişti. Her iki yılda bir yapılan cemaat 
seçimleri de askıya alınmıştı (Hugh Poulton, Balkanlar, Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler, 
çev. Yavuz Alagon, Sarmal Yay., İstanbul 1993, s. 222; Ahmet, “a.g.m.”, 231). Hüseyin Mus-
tafa’nın özgeçmişi için bkz. Yeni Batı Trakya, c. 3, sayı: 27-28, s. 3-5. 

67



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

1990’da Hafız Cemali’yi asaleten ataması müftülük seçim sorununu iyice 
derinleştirdi. Ancak ilginç olan Mehmet Emin Ağa’nın da Yunan yönetimi 
tarafından atanmış olmasıdır. Ağa da atamaya karşı çıkanların başında 
gelmekteydi. Azınlık bu durumda bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı. Bu-
nu ortadan kaldırmak için 17 Ağustos 1990’da İskeçe’de Cuma namazı 
kılınan 52 camide cemaatin el kaldırması suretiyle gerçekleştirilen müf-
tü seçimi sonrasında Ağa oyların yüzde seksenini alarak İskeçe müftüsü 
seçilmiştir. Böylece Ağa, seçimle müftü olmuştur. Türk milletvekili Ah-
met Faikoğlu da hemen Ağa’nın müftü seçildiğini İskeçe valisine bildir-
miştir. Ancak Yunan yönetimi Ağa’nın müftülüğünü iptal ederek yerine 
Mehmet Emin Şinikoğlu’nu atadı. İskeçe Türkleri bu haksız ve kanunsuz 
uygulamayı kabul etmediler ve başlarında milletvekili Ahmet Faikoğlu ol-
duğu halde 23 Ağustos’ta İskeçe müftülüğünün etrafında toplanarak du-
rumu protesto ederek oturma eylemi yaptılar.11 

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, İskeçe Türk Birliği, Üniversiteli-
ler Derneği ile Gümülcine Türk Gençler Birliği’nden oluşan Türk azınlık 
örgütleri uygulamanın Lozan’da azınlık haklarının çiğnendiğini ilan et-
mişlerdir. Türk ve Yunanlı fanatikler arasında gerginlik üst düzeye çık-
mıştı. Bunun üzerine Ağa’nın başkanlığında toplanan Türk azınlık tem-
silcileri Batı Trakya’daki camilerin belirsiz bir süre kapatılması kararını 
aldı. Hükümet ise atamanın meşruluğunu sağlamak için ABD elçisini 
atanmış müftü ile görüşmek üzere İskeçe’ye davet etmiştir. Ancak elçi 
Mr. Coolins tam tersine İskeçe’de seçilmiş müftü Ağa ile görüşmüştür. 
Yunan hükümeti, atamalarında geri adım atmaması üzerine Ağa açlık 
grevine başlamıştı.12 Bundan sonra müftü atama krizi sonuçsuz bir şe-
kilde sürüp gidecektir. 

8 Ocak 1997 tarihli BM’nin etnik köken din veya dil bakımından 
azınlıkta olan kimselerin haklarına ilişkin yayınladığı raporda -ki bu ra-
                                                           
11 Baş, a.g.e., s. 106; Cin, a.g.e., s. 262; Yeni Batı Trakya, y. 9, s. 102 (Eylül 1991), s. 4-5. 
Batı Trakya’da Türkiye kaynaklı laiklik motifini içeren İslam anlayışı ile Suudi Arabistan et-
kili İslamcı anlayış arasında çekişme vardır. Cemali Meço da Suudi çıkışlı eğitim almış bir 
müftüydü. Suudi Arabistan’ın, Rabıta örgütüyle Balkanlarda dolayısıyla Batı Trakya Müslü-
man toplumu arasında etkinlik kurmaya çalışan bir örgüt olarak Yunanistan’la koordineli 
çalıştığı iddia edilmektedir. Cemali Meço ile Emin Şinikoğlu da Rabıta eğitimli müftülerdir. 
Böylece Yunanistan Batı Trakya’da Atatürkçü-İslamcı ikiliği oluşturmak istemektedir. Bu 
kapsamda Yunanistan, 1993 Ramazan’ında Türkiye’den gelen Trabzon, Çankırı, Bitlis ve 
Gaziantep müftülerini sınır dışı etmişti. Gerekçe olarak da bu müftülerin seçilmiş müftülerle 
görüşmesini göstermiştir. Rabıta örgütüyle Yunanistan Batı Trakya’yı Türkiye’nin yörüngesin-
den uzaklaştırmak istemektedir (Yeni Batı Trakya, y. 10 (Ocak-Şubat 1993), sayı: 118, s. 7). 
12 Ayşe Nükhet Adıyeke, Yunanistan Sınırları İçinde Müslüman Cemaat Örgütlenmeleri Cema-
at-ı İslamiyeler (1913-1998), SAEMK, Ankara 2001, s. 70-71. Fahir Armaoğlu, Mehmet Emin 
Ağa’dan İslami bilgisinin zayıf ve yeterli olmayan biri olarak bahsetmekte ve onu Yunanis-
tan’ın İskeçe müftü naibi olarak atayarak da Türk azınlığı birleştirici ve kuvvetli bir dini li-
derden yoksun bırakmaya çalışmakla değerlendirmektedir. Ağa’nın müftülük için gerekli ye-
tenek ve niteliklerden yoksun olduğu ve bu atamaya Batı Trakya Türklerinin tepki gösterdi-
ğini belirtmektedir. Bu yorum yukarıda da belirtildiği gibi o anki karışıklık, Yunan icraatları ve 
Türk toplumunun kaldığı ikilem dolayısıyla acele yapılmış bir yorum ve değerlendirme olsa ge-
rektir (Fahir Armaoğlu, “Müftülük Krizi”, Yeni Batı Trakya, y. 7 (Mart 1990), sayı: 84, s. 19). 

68



RECEP ÇELİK / BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN MÜFTÜLÜK SORUNU VE MEHMET EMİN AĞA 7 

porun Yunanistan ile ilgili bölümü BM İnsan Hakları Komisyonu özel ra-
portörü Abdelfattah Amor’un 18-25 Haziran 1996 tarihleri arasında Yu-
nanistan’a gelerek hazırladığı rapora dayalı olmasıdır- Yunanistan’a 
azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkı olduğu ve bu hakka Yunanis-
tan’ın saygılı olması gerektiği vurgulanmakta ve BM’nin “Decleration on 
the Elimination of All Forms of İntolerance and of Discrimination Based on 
Religion or Belief” kararının 6. maddesi ve g paragrafı hatırlatılmaktadır. 
Buna göre azınlıkların inanç özgürlüğü, dini vecibelerini özgürce yerine 
getirebilme ve dini liderlerini kendileri seçme hakkı olduğu anlatılıyor.13 
Yunanistan, Avrupa Konseyi Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele 
Komisyonu’nun 1998 yılı raporunda da eleştirilmektedir.14 Ağa bundan 
sonra ömrünün sonuna kadar gerek Yunanistan’da gerek uluslararası 
alanda müftülük ve azınlığın davasını sürdürecektir. Uluslararası cami-
ada Ağa’nın bu durumu dolayısıyla Uluslararası Af Örgütü, Yunan ma-
kamlarının Ağa’yı tabi tuttuğu adli işlemleri ve baskıları kınayacak, Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi de Yunanistan’ın Mehmet Emin Ağa’nın 
müftülüğünü tanımamasını, Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili 9. maddesini ihlal ettiği hük-
müne vararak Ağa’nın, din özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle yap-
tığı şikâyet başvurusunda Yunanistan’ı suçlu bulacaktır.15 Ne var ki Yu-
nanistan, müftü atama yönteminden geri adım atmadığı gibi İskeçe ta-
yinli müftüsü Mehmet Emin Şinikoğlu’nun görev süresini 22 Ağustos 
2001’de 10 yıllık bir süre yeniden uzattı. Ağa bu noktada Yunanistan’ın 
her zaman kendi bildiğini okuduğunu vurgulamaktaydı.16 

2. Batı Trakya Türk Kimlik Mücadelesinde Ağa’nın Rolü ve Etkinliği 

Batı Trakya Türk toplumunun dini liderlerinden biri olarak Ağa, aynı 
zamanda azınlık meselelerinin, güncel konuların ele alındığı, tartışıldığı 
ve karara bağlandığı en üst düzey temsil organı olan Batı Trakya Türk 
Azınlığı Danışma Kurulu’nun üyesiydi.17 Ağa, azınlık meselelerinin çözü-
münde yurt dışı faaliyetlerinde etkin bir rol oynuyordu. TC meclisinde 
Türk azınlığın meselelerini gündeme getirmekteydi.18 Yine Türk Dışişleri 
devlet konuk evinde Ağa, Batı Trakya’da yaşanan siyasi, dini, adli, eko-
                                                           
13 Gündem (haftalık siyasi ve aktüel gazete), yıl. 3, sayı: 99 (15 Eylül 1998), s. 4. 
14 Gündem, y. 3, sayı: 119 (23 Şubat 1999), s. 4. 
15 Hatipoğlu, a.g.e., s. 41; Ayın Tarihi (Ekim 2002); Ayın Tarihi (Temmuz 2006); Yunan yö-
netimi, İskeçe’de biri seçilmiş diğeri atanmış olmak üzere çift başlı bir durum ortaya çıkarı-
yor. Böylece Türk azınlığı bölüyor ve ikilik tohumları atmış oluyordu. Seçilmiş müftüler ma-
kamlarında oturamadıklarından resmi işlere bakmaktan da yoksun olmaktadırlar. Böylece 
gerek İskeçe’de Ağa, gerekse Gümülcine’de İbrahim Şerif halka daha çok dinin sosyal yönle-
riyle ilgili yardımcı olabiliyorlardı (Yeni Batı Trakya, sayı: 183, s. 50). 
16 Yeni Batı Trakya, sayı: 176 (2003), s. 14. 
17 Yeni Batı Trakya, yıl. 12 (Mart-Nisan 1996), sayı: 137, s. 2-3. 
18 Ayın Tarihi, (Mart 1996). 
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nomik ve eğitim alanındaki insan hakları ihlallerini Avrupa İnsan Hakla-
rı Komisyonu’na ardından BM’ye getireceğini belirtmekteydi. Ağa, Batı 
Trakya Türklük davasının efsane ve sembol isimlerinden Sadık Ahmet’in 
Yunanistan aleyhine AİHM’de açtığı davaya bir grup Batı Trakya ileri ge-
leniyle katılmış, desteğini esirgememişti. Aslında Yunan baskılarından 
Ağa, olumlu bir sonuç da çıkarmakta Türklerin rahatsız olmamaları diri 
ve canlı kalmalarının bu baskılar sonucu gerçekleştiğini vurgulamaktay-
dı.19 Ağa, Türklerin tarihinde önemli bir gün olan 29 Ocak Milli Direniş 
ve Toplumsal Dayanışma Günü’nün 10. yılı dolayısıyla Londra’da düzen-
lenen toplantıda, Batı Trakya Türklerinin uluslararası anlaşmalardan 
doğan haklarının alınıncaya kadar mücadelelerinin süreceğini ve bu 
hakların duyurulmasına çalışacaklarını söylüyordu.20 

T.C. başbakanının Atina ziyareti ve seçilmiş müftüler olarak kendileriy-
le görüşülmesine karşı Maronya, Dedeağaç, Dimetoka ve İskeçe metropo-
litleri ortak bir kınama yayınlamışlardı. Ağa’ya göre bu beyanname 21. 
asırda AB üyesi bir ülkenin din adamlarına yakışmamaktadır ve böylece 
insanların eşit, hak, adalet ve huzurunu zedelemektedir. Beyannamede, 
“kendi kendilerini tayin etmiş seçilmiş müftüler” ifadesine karşı Ağa, bu du-
rumun 1913 Atina ve 1923 Lozan anlaşmaları gereğine uygun bir şekilde 
gerçekleştirildiği vurgusu yapmakta, müftü seçimlerinde Batı Trakya 
Türkleri; “bize Yunan devleti müftü tayin etmiştir, bizim müftümüz vardır” 
dememiştir. Yine Lozan’da din, dil, kültür ve sosyal icraatlarda verilen 
muhtariyetler açıktır. Beyannamede, kiliseler gibi camilerin de faaliyette 
olduğu belirtiliyor. Ancak Ağa, camilerin açık olmasını Yunan devletinin 
lütfüne değil Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının duyarlılığı ve sahip 
çıkmasına bağlamaktadır. Ağa, güçlü bir azınlığa vurgu yaparak; “Batı 
Trakya Müslüman Türkü kendi dinini, dilini ve kültürünü koruması konu-
sunda hiç kimsenin yol göstermesine ihtiyacı yoktur, hiç kimseden de imti-
yaz istememektedir” düsturunu işlemektedir. Mehmet Emin Ağa, Batı 
Trakya’da sulh ve sükunun hakim olmasının sağduyulu, hakikatleri oldu-
ğu gibi kabul eden Türkiye ve Yunanistan halkları arasında tesis edecek 
samimi dostlukla tesis edeceğine inanmaktadır. Bunun da yolunun ancak 
Türk-Yunanistan dostluk havasını bulandırmak isteyenlere, buradan men-
faat sağlayanlara fırsat verilmemesi ve istismarlara son verilerek Batı Trak-
ya Türklerinin haklarının iadesiyle mümkün olacağını savunmaktadır.21 

Mehmet Emin Ağa, Türkiye’den yapılan Batı Trakya Türklerin etnik 
ve dinsel yönden birtakım gerçek dışı beyanlara karşı çıkmıştır (bunlar 
                                                           
19 Mehmet Emin Ağa, Yunan insan hakları ihlallerini Türkiye’nin AİHM’ye taşımasını arzu-
lamakta, ancak yine de mücadelelerini bizzat yürütmekte karar kıldıklarını belirtmekteydi 
(Yeni Batı Trakya, yıl. 12 (Mart-Nisan 1996), sayı: 137, s. 5-9). 
20 Mustafa Köker, “Mehmet Emin Ağa: Mücadelemiz Devam Edecek”, Yeni Batı Trakya, y. 
14 (Ocak-Şubat 1998), sayı: 147, s. 7. 
21 Yeni Batı Trakya, y. 17 (2000), sayı: 163, s. 1-5. 
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üst düzey bürokrat, gazeteci, yazar vs.). Ağa bu konuda gereken hassasi-
yetin gösterilmesini istemekteydi. Nitekim Yunanistan’ın Batı Trakya po-
litikası ile bu türlü menfi yorumlar birleşince Batı Trakya Türkü zor du-
rumda kalıyordu. Ağa bir din adamı olması dolayısıyla Batı Trakya’da İs-
lam’ı koruma ve kollama misyonunu da üzerine almıştı. Pomakça gra-
mer ve okuma kitaplarının dağıtılmasına ve Kuran kurslarının kapatıl-
ması ile Batı Trakya’da İslam’ın yok edilmesi kampanyalarına karşı dur-
maktaydı. Ağa, bu coğrafyada İslam’ın Müslümanlık ve Türklük demek 
olduğunu, Müslüman olan herkesin aynı zamanda Türk olduğunu ve 
Türklerin dünyanın dört bir yanında İslam’ın bayraktarlığını yaptığını 
vurgulamaktaydı. Yine Yunan 4. Kolordu komutanlığının Balkan Kolu 
Türk nahiye müdürlerine yolladığı genelgede “Yunan Pomakları” deyimini 
kullanmasına karşı Ağa, bu türlü davranışların Bulgar işgallerini hatır-
lattığını belirtiyor ve komutanlığı asli görevine davet ediyordu.22 

Özellikle İskeçe Balkan Kolu’nda yaşayan Türkler çeşitli zamanlarda 
Yunanistan tarafından Büyük İskender’in torunları, Makedon, Bulgar, 
Trak diye nitelendirildi ve Türk olmadıkları iddia edildi. Bunun yanında 
Türkiye’den bir gazetecinin de Yunanistan ziyaretinde Batı Trakya Türkle-
rinden “Pomak” diye bahsetmesi Türk azınlığı derinden yaralamış ve hayal 
kırıklığına uğratmıştı. Yine başka bir araştırmacı yazarın da Rodoplar’da 
Pomak Müslümanları, Pomak köyleri, Pomaklar diye bahsetmesi İskeçe 
müftüsü Mehmet Emin Ağa’nın sert tepki göstermesine neden olmuştu. 
Ağa, bu köylerdeki insanların Türklükleri konusunda kendilerinden başka 
kimsenin söz sahibi olmadığını ve olamayacağını vurgulamaktaydı. Öyle ki 
Rodoplar’da yaşayanlar Türk oldukları kadar Müslüman, Müslüman ol-
dukları kadar da Türk’tür. Ağa, Türklüğün ve Müslümanlığın kimsenin te-
kelinde olmadığı ve insanların dinleriyle ve ırklarıyla ilgili kararları kendi-
lerinin vermesi gerektiğini savunmaktaydı.23 Mehmet Emin Ağa’nın hare-
ketleri Yunan hükümeti tarafından sürekli kontrol altındaydı. 

Ağa, toplumsal bakımdan da Batı Trakya Türklerine maddi yardım 
yapılmasında etkili olmuştur. Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif 
ile birlikte İskeçe’nin Sarıyer köyü halkına toplanan yardımı teslim et-
mişti. Ancak bu durum Yunan siyasi makamlarının soruşturmasına ne-
den olmuş ve Sarıyer halkından bir kişi bu kapsamda İskeçe Siyasi İşler 
Büro Şefliği’nce sorgulanmıştı. Ayrıca bu kişi karakola da çağrılmış, an-
cak Ağa, hukuksuz bir uygulama dolayısıyla bu kişinin ifade vermek zo-
runda olmadığını belirterek gitmemesini sağlamıştı. Mehmet Emin Ağa, 
esasında bu tavır ve hareketiyle Batı Trakya Türklerinin özgür bir top-
lum olduğuna vurgu yapmaktaydı.24 
                                                           
22 Yeni Batı Trakya, y. 18 (2001), sayı: 164, s. 1-5. 
23 Yeni Batı Trakya, y. 17 (2000), sayı: 163, s. 6-7. 
24 Yeni Batı Trakya, sayı: 190, s. 40-41. Köken itibariyle slavofon olan Pomakların yaşlıları 
da Türk olduklarını söylemekte, çocukları okullarda Türkçe öğrenmekteydiler. Yunanis-
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3. Mehmet Emin Ağa Hakkında Açılan Davalar 

Mehmet Emin Ağa, müftü seçilmesinden ömrünün sonuna kadar Yu-
nan hükümeti tarafından müftü unvanını yasal olmayan şekilde kullan-
maktan, çeşitli dini günler dolayısıyla Türk azınlığa hitaben yayınlamış 
olduğu mesajlarda İskeçe müftüsü sıfatını kullanmış olması dolayısıyla 
yasal müftünün makam ve sıfatını gasp ettiği suçlamasından ve yöneti-
me karşı gelmekten yargılanmış ve mahkûm edilmiştir. Mahkemeler Yu-
nanistan’ın ücra köşelerinde yapılarak bu mahkemeler arasında mekik 
dokumaya zorlanmış, bundan maddi manevi zararlar gördüğü gibi fiziki 
rahatsızlıklarla birlikte Ağa’nın sağlığı da bozulmuştur.25 Mehmet Emin 
Ağa’nın aldığı mahkûmiyetlere baktığımızda bunlar epeyce bir hapislik 
cezasını bulmaktadır. Nisan 1994’te Yunan adaletine hakaret ettiği ve 
sahte müftülük yaptığı gerekçesiyle toplamda 23 ay hapis cezasına çarp-
tırıldı.26 Kararın temyiz edilmesiyle birlikte dava yeniden görülmüş ve 
Ağa Larissa İstinaf Mahkemesi tarafından kendisine müftü sıfatı verdiği 
iddiasıyla 10 ay hapse mahkûm edilmiştir. Ancak 6,5 aylık mahkûmiye-
tinin ardından sağlık durumunun bozulması üzerine kalan ceza paraya 
çevrilerek Ağa serbest kalmıştır. Ağa’nın aldığı 10 aylık mahkûmiyet Tür-
kiye’nin tepkisine neden olmuş ve Yunanistan’ın Ankara büyükelçisi Dış 
işlerine çağrılarak Ağa’nın tutukluluk durumuna son verilmesi istenmiş-
tir. Türk Diyanet İşleri Başkanlığı da kararı din ve inanç özgürlüğü ile 
bağdaştıramamıştır. Ağa, Yunanistan’da dolaştırılması çerçevesinde da-
ha sonra konulduğu cezaevinden alınarak başka bir davada yargılanmak 
üzere Agrinion’a götürüldü. Ağa’nın savunmasını Sabahattin Emin ve 
Hüseyin Ağa yaptı.27 Diğer taraftan TBMM İnsan Hakları Komisyo-
nu’ndan üç kişilik bir heyet de Ağa’nın durumunu incelemek üzere Yu-
nanistan’a gitmişti. ABD Dışişleri ise Yunanistan’a, azınlıklara ilişkin 
uluslararası standartlara uyması çağrısında bulunuyordu.28 3 Nisan 
1997’de Lamia Asliye Ceza Mahkemesi’nde Ağa’ya toplamda 20 ay hapis 
cezası verildi. Bu davayı izlemek üzere yüzlerce Batı Trakya Türkü La-
                                                                                                                                        
tan’ın azınlık politikaları Pomakların da Türk milli bilincini edinmelerini sağlamış ve benim-
semişlerdir. Yunanistan, Papagos hükümeti döneminde (1953-1955) Müslüman yerine Türk 
kelimesini kullanmaya başlamıştı. Esasında bu, Türkiye’ye karşı iyi niyet gösterisi değildi. 
Burada asıl neden kuzeyden yani Bulgaristan’dan gelen tehlikeydi. Yunanistan slavofon Po-
makların Bulgar bilinci edineceklerine Türkleşmelerini tercih etmekteydi (Abdürrahim Dede, 
Rumeli’de Bırakılanlar, Otağ Matbaası, 1975, s. 159; Heraclides, a.g.e., s. 301-302; Gündem, 
yıl. 2, sayı: 83 (21 Nisan 1998), s. 7). 
25 Yaşar, a.g.e., s. 58; Baş, a.g.e., s. 108; Cin, a.g.e., s. 275; Hüseyin, a.g.e., s. 225; Sela-
haddin Galip, Batı Trakya’da Yazabildiklerimden, Kastaş Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 337-
338. 
26 Ayın Tarihi, (Nisan 1994). 
27 Gündem, yıl. 2, sayı: 85 (5 Mayıs 1998), s. 1. 
28 Ayın Tarihi (Ocak 1995); Adıyeke, a.g.e., s. 71; Baş, a.g.e., s. 108. Yine Türk Cumhurbaş-
kanlığı da Ağa’nın davasını inceleme hususunda Yunan hükümetine telkinde bulunmaktay-
dı. Ayın Tarihi, (Şubat 1995). 
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mia’ya akın etti. TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri de davada ha-
zır bulundu. Batı Trakya Türk milletvekilleri verdikleri mesajlarla Yunan 
hükümetini uyarmaktaydı. İskeçe Yeni Demokrasi Partisi Türk milletve-
kili Birol Akifoğlu siyasi problemlerin mahkeme kararlarıyla çözülemeye-
ceğini belirtirken, Gümülcine Sinaspismos Türk milletvekili Mustafa 
Mustafa da davalar endüstrisinin var olan sorunlara çözüm getiremeye-
ceğini hükümetin anlaması gerektiğini vurgulamaktaydı. Davada tanık 
olarak dinlenen İskeçe bağımsız Türk milletvekili Ahmet Faikoğlu da İs-
keçe atanmış müftüsü Şinikoğlu için dindaşları ile aynı camide namaz 
kılmayan biri nasıl olur da müftü olur diyerek gerçekleri ortaya koyuyor-
du.29 Bu arada Uluslararası Af Örgütü Yunan hükümetine gönderdiği 
mektupta, Mehmet Emin Ağa’nın hapse mahkum edilmesi durumunda, 
derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını Yunanistan’dan isteyeceği ve 
kendisini “düşünce suçlusu” olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Örgüt, 
Ağa’nın dini içerikli mesajlarını ifade özgürlüğü hakkı olarak nitelendir-
mekte, ifade özgürlüğünün Yunanistan’ın da imzaladığı uluslararası an-
laşmalarca garanti altına alındığı hatırlatılmaktaydı. Türk Dışişleri de, 
1998 Mart’ına kadarki dönem itibarıyla Ağa hakkındaki hapis cezaları 
devam eden 8 ayrı davada toplam 94 aya ulaşmış olması dolayısıyla Yu-
nanistan’ı bir kez daha uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket et-
meye ve Batı Trakya Türk azınlığının temel hak ve özgürlüklerine saygı 
göstermeye davet etmekteydi.30 Bir metropolit dahi atayamayan valilerin, 
Müslüman Türk azınlığın dini liderini tayin edebilmelerindeki çelişki 
dünya kamuoyunun dikkatine sunuluyordu.31 

Mehmet Emin Ağa’ya, Selanik üst mahkemesince Kasım 1998’de 8 
ay, Haziran 2000’de 7 ay hapis cezası verilmiş, ancak Yunan Yüksek 
Mahkemesi Ağa’ya yasal olmayan dini unvan kullandığı gerekçesiyle La-
rissa Ceza Mahkemesi’nin verdiği 4 aylık hapis cezası kararını bozmuş-
tur. Uluslararası Af Örgütü ise Mehmet Emin Ağa’yı “Vicdan Mahkûmiye-
ti” olarak tanımlamıştır.32 

Ağa son olarak 7.6.2000 ve 19.9.2000 tarihlerinde yayınladığı mesaj-
lar için 12.12.2002’de Serez Bidayet Mahkemesi’nde yargılanarak 6 ay 
hapse mahkum edilmişti. Ağa, askıya alınan davalarda beraat ettiği gibi 
AİHM’ye başvurusu sonucu mahkeme Ağa’yı haklı bulmuş ve Yunanis-
tan’ı 10 bin dolar ödemeye mahkûm etmiştir. Bunun sonucunda Yuna-
nistan Ağa hakkında artık kovuşturma yapmadı. Yapması durumunda 
                                                           
29 Hâkimin Şinikoğlu’nun sekreteri Şerafettin Konte (veya Konde)’ye çoğunluk kimi müftü 
tanıyor sorusuna ise itiraf niteliğinde herhalde çoğunluk Ağa’yı tanıyor şeklinde cevap ver-
mişti (Yeni Batı Trakya, y. 13 (Mart-Nisan 1997), sayı: 143, s. 1). 
30 Gündem, yıl. 2, sayı: 77 (3 Mart 1998), s. 1. 
31 Gündem, yıl. 3, sayı: 92 (1 Temmuz 1998), s. 7. 
32 Ayın Tarihi (Kasım 1998); Ayın Tarihi (Haziran 2000); Ayın Tarihi (Nisan 2002); Adıyeke, 
a.g.e., s. 71. 
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Ağa yine AİHM’ye başvuracaktı ve mahkeme yine aynı kararı vereceğin-
den bir kısır döngü yaşanacaktı.33 

Neticede Mehmet Emin Ağa hakkında davalar açılıyor, bunlardan aylar-
ca mahkûmiyet kararları çıkıyor, sonra bu davalar İstinaf mahkemelerinde 
görüşülüyor, cezalar genellikle paraya çevrilerek Ağa hapislikten kurtulu-
yor, istinaf sonrası Yargıtay’a gidiliyor, ancak sürekli bir dava maratonu içe-
risinde Ağa’ya koşturmaca yaşatılarak yıldırma politikası takip ediliyordu.34 

4. Mehmet Emin Ağa’nın Uğradığı Saldırılar 

Ağa’nın müftü seçimi sonrası Batı Trakya’da yaşanan şiddet hareket-
lerine Yunan yönetimi büyük ölçüde kayıtsız kalmaktaydı.35 Ağa ilkin 29 
Ocak 1990’da Yunanlı fanatiklerin Türklere ait işyerlerine ve camilere 
saldırıları esnasında yaralanmıştı. Ağa o dönem İskeçe’de İkbal listesini 
kurmuş ve bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Ağa’ya göre bu saldırıda 
Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif’in mahkûm edilmesi fanatik grupları cesa-
retlendirmişti. Ağa bilahare Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alınmış-
tı.36 Ağa ikinci bir saldırıya Yunan gazetelerinin kışkırtması sonucu evin-
de uğradı. Türkler arasında infiale neden olan bu olay karşısında Ağa, 
yine de soğukkanlılıkla insanları itidale davet etmişti.37 

5. Mehmet Emin Ağa’nın Batı Trakya’daki Siyasi Faaliyetleri 

Batı Trakya Türk azınlığı Lozan sonrası Türk-Yunan ilişkilerinden arda 
kalan sorunları çözen 1926, 1930 ve 1933 Ankara anlaşmalarından 
1985’e kadar Yunan meclisine Yunan partilerinden de olsa milletvekili 
gönderebilmiştir. Esasında bu durum Türk azınlığın çok da lehine değildi. 
Bu kişiler Türklerin parlamentoda temsilcisi de olsa, hükümet üzerinde 
hiçbir siyasi etkinliği olamamaktaydı. Parti disiplini içinde siyasi yaşamla-
rını sürdüren Türk milletvekilleri, parlamentoda azınlığın problemlerini di-
le getirip çözüme kavuşturma gücünden mahrumdular. Ancak münferit 
                                                           
33 Hüseyin, a.g.e., s. 225; Yeni Batı Trakya, sayı: 183, s. 50. 
34 Gündem, yıl. 3, sayı: 106 (10 Kasım 1998), s. 1. 
35 Dönemin Yunanistan’daki yeni lideri Yeni Demokrasi Partisi başkanı Konstantin Mitsota-
kis, Türk azınlığa yönelik izleyeceği olumlu bir politikanın işaretlerini vermesine rağmen. 
(Faruk Sönmezoğlu, Türkiye-Yunanistan İlişkileri Büyük Güçler Kıbrıs Ege ve Diğer Sorunlar, 
Der Yay., İstanbul 2000, s. 346). 
36 Yeni Batı Trakya, y. 7 (Şubat 1990), sayı: 83, s. 11-12; Yeni Batı Trakya, y. 10 (Ocak-Şu-
bat 1993), sayı: 118, s. 6. 
37 Ağa, bu saldırıya Yunan gazetelerinin hedef göstermesiyle uğradı. Yunan istihbaratına 
yakın Stohos gazetesinin iddiasına göre Ağa, TSK tarafından yönlendirilmektedir. Gazete 
kendi hükümetini de M.E. Ağa’ya engel olmamakla suçluyor ve Türkiye’nin Batı Trakya’da 
kriz politikası yürüttüğünü ve Yunan hükümetinin de bu oyunlara geldiğini iddia ediyordu. 
Gazete, ayrıca müftü Ağa’nın bozkurtlarla birlikte Denktaş’a tam destek verdiğini ve Annan 
Planı’nın askıya alınmasından sonra gözlerini Batı Trakya’ya diktiklerini yazıyor ve Ağa’yı 
hainlikle suçluyordu. Buna göre M.E. Ağa, Ankara’da Türk askeri tarafından gerekli direktif-
leri aldıktan sonra Denktaş ve bozkurtlara destek vermek için Kıbrıs’a gitmişti (Yeni Batı 
Trakya, y. 20 (2003), sayı: 176, s. 3-6). 
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sorunların halledilmesiyle meşgul olabiliyorlardı.38 Yunanistan’da 2 Hazi-
ran 1985 seçimleri azınlığın temsili açısından önemli bir aşama sayılır. 
Azınlık toplumu bu zamana kadar genelde 2 milletvekili çıkara gelmişti. 
1985 seçimlerinde ise ilk kez Barış Listesi adı altında 3 Türk milletvekili 
adayı seçimlere katıldı. İşte Ağa, Celal Zeybek ve Hikmet Cemiloğlu ile bir-
likte bu seçimlere girmiş ve 11.600 oy alarak 2000 kadar oyla liste millet-
vekili çıkarma şansını yitirmişti.39 İkinci olarak Ağa, aynı zamanda İskeçe’-
ye müftü vekili olarak atandığında bu kere tek başına 18 Haziran 1989 
Yunanistan genel seçimleri için bağımsız bir liste ilan etti. Başka yeni 
isimlerin de katılması beklenilen liste sonuçta başarı elde edememişti. Ni-
tekim Ağa, o zamanlar müftülük sorunuyla uğraşmaktaydı.40 

6. Sonuç 

Batı Trakya Türkleri Lozan’da azınlık statüsünde kalmış bir topluluk 
olarak 1923’den beri gerek uluslararası gerek Yunan iç hukuk düzenle-
melerinde elde etmiş olduğu hak ve hukukunu gereği gibi kullanamamış 
bir azınlıktır. Bu durumda, Türk-Yunan ilişkilerinin özellikle de 1950 
sonrası aşırı dalgalı seyri de etkili olmuştur. Türk azınlığın önde gelen li-
derlerinden birisidir Mehmet Emin Ağa. Babasından sonra İskeçe’de 
Türklerin dini önderi olarak yaşamının sonuna dek müftülük makamı-
nın kendisine verdiği hak ve yükümlülükleri elde etmeğe çalışmış, müf-
tülük sorununu Avrupa’da ve uluslararası mahkemelerde gereken şekil-
de savunabilmiştir. Yunan hükümetinin tazyik ve baskılarına göğüs ge-
rerek Türklerin dini önderi olmayı hak ettiğini göstermiştir. Türklerin 
meşru haklarını müdafaa eden Ağa, saldırıya uğradığı zamanlarda bile 
itidal çağrısı yaparak herhangi bir taşkınlığa halkı kışkırtmamıştır. Ağa, 
davasını Türklerin yasal hakları çerçevesinde savunmakla birlikte bu ko-
nuda yardımlarını beklediği Türkiye’nin de etkinliğinden faydalanmayı 
göz ardı etmemiştir. Mehmet Emin Ağa, mahkemelerde hakkında açılan 
birçok davaya, bu davalarda süründürülmesine ve aldığı yıllarca hapislik 
cezasına rağmen Batı Trakya’da Türklük ve Müslümanlık davasını sonu-
                                                           
38 Recep Çelik, 20. Yüzyılda Balkan Türklerinin Siyasal ve Toplumsal Örgütlenmeleri, Basıl-
mamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon 2006, s. 58-59. Anlaşmaların sonuncusu “Samimi An-
laşma Misakı”dır (14 Eylül 1933). Anlaşma ile Türk-Yunan ilişkileri tam bir dostluk havası-
na girmişti (Zafer Çakmak, “Türkiye İle Yunanistan Arasında İmzalanan ‘Samimi Anlaşma 
Misakı’ (14 Eylül 1933) ve Yankıları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 172, Şubat 
2008, s. 107-126). 
39 Oran, a.g.e., s. 168. Bunlardan 1930 anlaşması, azınlığın çıkardığı İnkılap gazetesinde 
birtakım ifadeler ve yorumlar dolayısıyla eleştirilmektedir. Anlaşma, Türk-Yunan ilişkilerin-
de ilerleme ve dostluk havası oluşturmakla beraber azınlık haklarına ilişkin uygulamalar 
hususuna değinmemekte, üstelik anlaşma sonrası Türk Dışişleri’nin neşrettiği tebliğde; “Ta-
raflar azınlıkları, hareketlerini mensup oldukları devletler menfaatine uydurmalıdırlar” ifadesi 
Türk azınlığı pek ziyade rencide etmişti. Nitekim azınlık zaten yaşadığı devletin kurallarına 
uymaya çalışmakta, ancak anlaşmaların kendisine tanıdığı hakları da savunmaktadır (İnkı-
lap, 14 Teşrin-i Sani 1930). 
40 Batı Trakya’nın Sesi, y. 2 (Mart-Nisan 1989), sayı: 9, s. 8. 
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na kadar sürdürmüş, bundan bir an geri durmayarak azınlığın haklı da-
vasını tüm dünyaya duyurmayı başarmıştır. 
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HASTALIK İSİMLERİNDE ÖRTMECE 

Dr. Aylin KOÇ* 

Öz 

Örtmece, söylenmesinden rahatsızlık duyulan veya utanılan bir duru-

mu uygunsuz, kaba, yakışıksız kelimelerle ifade etmek yerine, daha uygun 

kelimelerle ifade etmektir. Her toplumun duyarlı olduğu konular vardır. Ba-

zı durumlarda bir konuyu doğrudan söylemek yerine daha yumuşak ve na-

zik kelimelerle ifade etmek gerekir. Bu yolla, kişiler, ölüm, hastalık doğum 

ve diğer sosyal problemler gibi durumlarda örtmece ifadeleri kullanmak su-

retiyle daha uygun ve nazik şekilde konuyu ifade ederler. Bu çalışmada, 

hastalık isimlerinde örtmece konusu ele alınacaktır. Ayrıca, çalışmanın so-

nunda sözlüklerden derlenen hastalık isimleri sözlüğü de yer almaktadır. 

Anahtar kelimeler: Örtmece, Hastalık İsimleri, Hastalık İsimleri Sözlüğü. 

Abstract 

The Euphemism In The Names Of Illnesses 

Euphemism means that an inoffensive expression or a word is used 

in place of blunt, harsh, indecent one that is considered to be upsetting or 

embarrassing. In any civilized society, there are some sensitive topics   

exist. In any civilized society, there are some sensitive topics exist. In so-

me situations, it is very necessary to look for another way of saying to 

replace the direct expressions. By this way, people always manage to 

express themselves with some euphemistic terms to show their dignity 

and respect to others in such field as death, illness, birth, and some soci-

al problems. In this study will be handled the euphemism in the names of 

illnesses. There is a dictionary of names of illnesses at the end of study. 

Key words: Euphemism, The Names Of Illnesses, The Dictionary Of 

The Names Of Illnesses. 
                                                           
* Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, kocayl@gmail.com 
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Örtmece (İng. Euphemism < Yun. Euphemismus “iyi, uğurlu söz söyle-
me”), sözlük anlamı olarak, söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görü-
len nesnelerin, kavramların başka kelimelerle daha uygun ve edepli bir 
biçimde anlatılmasıdır. Daha geniş bir ifadeyle, kimi varlıklardan, nesne-
lerden söz edildiğinde doğacak, korku, ürkme, iğrenme gibi duyguların, 
kötü izlenim ve çağrışımların önlenmesi amacına yönelen ve bütün dil-
lerde rastlanan bir değiştirme olayıdır.1 Türkçede, örtmecenin dışında gü-
zel adlandırma, iyi adlandırma terimleri de kullanılır. Türkçede örtmece, 
edeb-i kelâm adıyla da anılırdı. Edeb-i kelâm, ifadenin mübtezel ve baya-
ğı ifadelerden münezzeh bulunmasıdır.2 Diğer bir ifadeyle, edeb-i kelâm, 
anlama etki ve kuvvet vermek yahut değersizlik ve bayağılığını gizlemek 
gibi bazı yararlarını sağlamak için bir düşüncenin özel bir kelimeyle de-
ğil, mecazî bir söz dizisi ile tasvir edilmesinden ibarettir.3 

Tanımlardan da anlaşıldığı üzere örtmece yoluyla toplumun veya bire-
yin korku, ürkme, iğrenme gibi kötü izlenim ve çağrışımlarının önlenme-
si sağlanmaya çalışılır. Örtmecenin oluşum sebepleri içerisinde korku, 
ürkme, iğrenme yaratan şeylerin, kırıcı ve tatsız durumların, ahlaka ay-
kırı kabul edilen veya söylenmesi ayıp sayılan varlık ve kavramların giz-
lenmesi bulunmaktadır. Bu gizlenmeye çalışılan kişilerde korku, ürkme 
ve iğrenme yaratan durumlardan bir tanesi de hastalıklardır. Hastalığın 
getirdiği olumsuzluğu ve uğursuzluğu uzaklaştırmak, dağıtmak için halk 
arasında çeşitli sözlere başvurulur. Özellikle bu tür durumlarda, Allah 
göstermesin, Allah başa vermesin, Allah dert verip derman aratmasın, 
düşman başına, evlerden ırak / uzak (olsun), ev(ler)den dışarı / uzak, 
ocaklardan uzak, Kaf Dağı’nın arkasına gibi sözler sarf edilir. Hatta, 
ölüm, hastalık veya kötü bir durumdan söz edilirken dinleyenlerin aynı 
durumla karşılaşmamalarını dilemek için elle kulak memesi çekilip taşa 
veya tahtaya vurulur ve bunun akabinde dağlara taşlara, şeytan kulağı-
na kurşun gibi çeşitli ifadelere başvurulur. Bazı yörelerde bu, tahtaya ya-
pılmaz, tahtaya yapılırsa, bu uğursuzluğun başa geleceğine, geri dönece-
ğine inanılır. Sevdiklerimize hastalık ve ölümü kondurmamız çok zordur. 
Bu sebeple hastalık isimlerinde -ölüm konusunda olduğu gibi- oldukça 
yaygın olarak örtmece örnekleri karşımıza çıkar. 

Bu çalışmada, hastalık isimlerindeki örtmece örnekleri üzerinde du-
rularak; hastalıklar, tedavisi mümkün olmayan veya tedavisi uzun süren 
hastalık adlandırmaları; korku, hurafe, inançlara dayalı hastalık adlan-
dırmaları; toplum tarafından ayıp, kaba, müstehcen kabul edilen hasta-
lıklara ve özel hâllere dayalı adlandırmalar; kısa süreli, hafif, tedavisi 
                                                           
1 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Anka-
ra, 1995, s. 422. 
2 Tâhir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügatı, Haz. Kemal Edip Kürkçüoğlu, Enderun Kitabevi, İstan-
bul, 1984, s. 40. 
3 Süleyman Fehmi, Edebiyat, Haz. Ali Yıldırım, Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ 2004, s. 273. 
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mümkün olan diğer hastalık adlandırmaları başlıkları altında değerlen-
dirilecektir. Bu değerlendirmelerin neticesinde, Derleme Sözlüğü ile Ana-
dolu ağızlarıyla ilgili olarak Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan ça-
lışmaların sözlük kısımlarının ağ ortamına aktarılmasıyla oluşan Türkiye 
Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nün taranmasıyla oluşturulan Hastalık İsimleri 
Sözlüğü yer almaktadır.4 

Hastalık; organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağ-
lığın bozulması durumudur. Tarihî süreçte, tarım öncesi avcılık ve topla-
yıcılıkla uğraşan toplumlarda, insanlar hayatlarını genellikle çevreyle il-
gili sebeplerle ve av kazaları sonucu kaybetmiştir. Tarım toplumlarında 
hava, su, yiyecek ve vektörlerle bulaşan enfeksiyon hastalıkları yaygın-
laşmış ve salgınlar çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştır. Günümüz 
modern toplumlarında ise enfeksiyon hastalıkları yerine kronik hastalık-
lar yaygınlaşmış; dejeneratif hastalıklar, kalp hastalıkları ve kanser, 
ölüm sebeplerinin başında yer almaya başlamıştır.5 

Ağızlarda, hastalık kelimesini kullanmak yerine hastalığın niteliğine 
göre çeşitli kelimeler kullanılır: Genel olarak hastalık için araz, dert, ma-
raz, maraza, çor, illet, sökellik, sayrılık, zort, yiyik; ölümcül hastalıklar 
için alıcı, can alıcı, alıfatma, ölet; salgın hastalıklar için kırgan (gıran, gır-
gan) veya kırgın, kara kıran, salım, orta ağrısı; bulaşıcı, ölümcül olmayan 
hastalıklar için gezargi veya gezeen, sepici, tırnık; uzun süren hastalıklar 
için ıngıraz, karaağrı; hafif hastalıklar için mırıngırın gibi kelimeler kulla-
nılır. Günümüzde de kanser, AİDS, Avian Influenza (H5N1) (kuş gribi) gi-
bi ölüme sebep olabilen hastalıklarda, hastalığın adının zikredilmesi ye-
rine ölümcül hastalık, kötü hastalık, amansız bir hastalık ifadelerine sıkça 
rastlanır. 

Hastalıklarla ilgili adlandırmaları genel olarak şu başlıklar altında de-
ğerlendirmek mümkündür: 

1. Tedavisi mümkün olmayan veya tedavisi uzun süren hastalık ad-
landırmaları: Önceki yüzyıllarda binlerce kişinin ölümüne sebep olan 
pek çok salgın hastalığın önüne geçilmiş, bazılarının kökü kazınmıştır. 
Pek çok bulaşıcı hastalık modern tıbbın aşılarıyla kontrol altına alınmış-
tır.6 Bu hastalıklardan bir tanesi de veremdir. Ağızlarda, verem için pek 
çok örtülü kelime kullanılmaktadır: adı bellisiz, adı batası, akarca, gelin-
cik, gözel hastalık, gözelleme/güzelleme, güzelağrı, ince ağrı, ince hasta-
lık, ince dert, ince illeti, kel hastalık, kurudan, öpke avruu, sütçe, yılancık 
gibi. Halk arasında sevda çekip ölene de ince hastalıktan öldü derlermiş. 
Burada, sevdadan kaynaklanan ince hastalık da verem olmalıdır. 
                                                           
4 Türk Dil Kurumu, Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/ttas/ 
5 Ayşe Tekin, Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), Süleyman De-
mirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Isparta, 2007, s. 28. 
6 Ayşe Tekin, a.g.e., s. 50. 
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Tanzimat’la beraber romantizmin büyülü havasını üstünde taşıyan 
ediplerimizin eserlerinde görülen genç kız tiplerinin birçoğunda vereme 
rastlarız. Ancak, bu eserlerde hassas ve ince ruhlu insanlara has bir me-
ziyet gibi çıkar karşımıza ve övünç vesilesi olur.7 

Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve 
öldürücü bir hastalık olan kolera için de örtmeceye dayalı adlandırmalar 
söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde kolera salgınları artık pek sık yaşan-
mazken, temiz su bulmanın zor olduğu ve kanalizasyon sisteminin tam 
olarak gelişmediği ülkelerde hâlen kolera hastalığına rastlanmakta ve bu 
hastalık salgın hâlinde ölümlere sebep olmaktadır. Bu hastalık, ağızlar-
da şu kelimelerle ifade edilir: çapıt hastalığı, kirli paçavra, çarık çıkart-
maz, göğertme ~ gövertme, içağrısı, kusağ ~ kusah, ölet gibi. 

Hasta farelerden insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı ve 
öldürücü hastalık olan ve halk arasında kara ölüm olarak da adlandırı-
lan veba yerine ağızlarda çeşitli kelimeler kullanılır: kırran, yumrucak, 
baba gibi. Baba kelimesi aynı zamandan bedduada da kullanılır: Elinde 
kolunda babalar çıksın gibi. 

Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerle bulunan, ortalama üç 
hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı olan kara humma 
olarak da bilinen tifo için halk ağzında çeşitli örtmece kelimeler kullanıl-
maktadır: ağrıter, yatalak, terecik, terleme, terletme, yorgaca, karayatalığ 
~ karayatılıg, ter hastalığı gibi. 

Bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğal-
masıyla beliren kötü urların yol açtığı çağımızın ölümcül hastalıkların-
dan olan kanser hastalığı, halk ağzında incitmebeni, dokunmabana, ye-
yilme, yiyici yara gibi kelimelerle ifade edilir. 

Karaciğerin büyümesi veya körelmesi ile ortaya çıkan, ölümcül de 
olabilen bir diğer hastalık sirozdur. Halk arasında siroz hastalığına yaka-
lanmış bir kişiden bahsedilirken hastalığın adını zikretmek yerine Ata-
türk’ün hastalığından da denilmektedir. 

Tıp dilinde variola veya smallpox olarak adlandırılan çiçek hastalığı 
bilindiği üzere oldukça tehlikeli, bulaşıcı ve bazen ölümcül olabilen bir 
enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler 
bırakır. Ancak, tüm dünyada uygulanan aşı kampanyalarıyla hastalık 
ortadan kaldırılmıştır. Geçmişte salgın hâlinde ölümlere sebep olan bu 
hastalık, halk ağzında ve konuşma dilinde güzel kokulu ve renkli bitkile-
rin genel adını taşıyan çiçek kelimesiyle karşılanmıştır; çiçek hastalığına 
yakalanmak ise çiçek çıkarmak olarak kullanılır. Ayrıca, çiçek hastalığı 
donanma, bezeme, cıbar, çeçek kelimeleriyle de ifade edilir. Çiçek hastalı-
ğının daha tehlikeli bir türü ise deve çiçeği olarak adlandırılır. 
                                                           
7 Özkan Yalçın, “Şarkışla Folklorunda Verem”, Türk Folkloru, Aylık Folklor Dergisi, Sayı: 26, 
Eylül 1981, s. 23. 
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Hansen basilinin sebep olduğu, bulaşıcı ve müzmin bir deri hastalığı 
olan cüzzam halk arasında miskin hastalığı olarak da adlandırılır. Hasta-
lığın yaygınlaşmaya başladığı ve tedavisinin bilinmediği dönemlerde, 
cüzzamlılar adeta lanetlenmiş kimseler olarak kabul edilip, toplumdan 
dışlanmışlardır. Hatta yerleşim birimlerinden uzak yerlere, özel adalara 
sürülerek buralarda kendi hâllerine bırakılmışlardır. Cüzzam hastalığı 
halk arasında baba, cudam, dönük, kötü yara, yenirce gibi kelimelerle de 
ifade edilir. 

2. Korku, hurafe, inançlara dayalı hastalık adlandırmaları: Bazı has-
talıkların adlandırmalarında ise, korku, hurafe ve inançlara dayalı ad-
landırmalar olduğu görülmektedir. Epilepsi ya da sara hastalığı bu has-
talıklardan bir tanesidir. Kısa süreli beyin fonksiyonu bozukluğuna da-
yanan nöbetler hâlinde tekrarlanan bu hastalığın halk arasında cinden 
ve büyüden kaynaklandığına inanılır. Bu sebeple hastalığı def etmek 
üzere dualar okumak, muska hazırlatmak, türbelere gitmek ve birtakım 
ilaçlar hazırlamak gibi çarelere başvurulur. Bunun yanı sıra, sara hasta-
lığını zikretmemek üzere çeşitli örtülü ifadeler kullanılır: al basma, bayıl-
ma, cin çarpması, dışarlık, eser ~ eserge, koyanavrul, tutalga ~ tutak ~ tu-
talık ~ tutar ~ tutarak ~ tutarı ~ tutarık, uğrak, yellenme gibi. 

Özellikle süt çocuklarında D vitamini eksikliği ile kalsiyum, fosfor ek-
sikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep 
olan tıp dilinde raşitizm hastalığı olarak bilinen hastalık da bu grupta 
değerlendirilebilir. Bu hastalığa yakalanmış olan çocuk iştahla yer ama 
çok huzursuzdur, sık sık ağlar ve geceleri rahat biçimde uyuyamaz. Ra-
şitizm hastalığı için ağızlarda değiştirme kelimesi kullanılır. Değiştirme, 
sağlam bir çocuğun birden bire zayıflayarak tanınmayacak hâle gelmesi-
dir. Bu durumda, değiştirme kelimesi örtmece bir kelime olup, inanca 
dayalı bir adlandırma örneğidir. Şeytanın çocuğu değiştirdiğine inanılır. 
Bu sebeple, şeytanı çocuğun odasından uzaklaştırmak ve def etmek üze-
re, çocuk yalnız bırakılmamaya çalışılır, çocuğun odasına kırmızı et veya 
süpürge gibi şeyler konulur. İnanışlara göre, şeytan çarpmasıyla olduğu-
na inanılan, çırpınma ve seğirme belirtileri de gösteren bir çeşit sinir 
hastalığı olan erişik inanca, korkuya dayalı adlandırmalardandır. 

Korku, hurafe ve inançlara dayalı adlandırmalardan bir tanesi de do-
ğum sırasında temizliğe dikkat edilmemesi yüzünden lohusanın tutuldu-
ğu ateşli bir hastalık olan halk arasında lohusalık humması olarak da bi-
linen albastı veya alkarısıdır. Böyle bir durumda lohusaya kötü bir ru-
hun musallat olduğuna inanılır. İnanışa göre, bazen yalnız kalan lohu-
sanın yanına peri kızları gelerek lohusanın ciğerini alır giderler ve bu su-
retle lohusayı al basar. Lohusanın ciğerini alıp suya bırakırsa lohusa 
ölür. Hurafeye göre alkarısı tüfek sesinden, ocaklı adamlardan, demir-
den ve kırmızı renkten korkar. Bunun içindir ki lohusa yatakta iken ba-
şına beyaz yaşmak ve kırmızı tül bağlarlar, lohusaya kırmızı altın takar-
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lar, lohusaya kırmızı şeker hediye götürürler.8 Halk arasında alkarısına 
kara basma veya karabasan da denilir. 

3. Toplum tarafından ayıp, kaba, müstehcen kabul edilen hastalıkla-
ra ve özel hâllere dayalı adlandırmalar: Örtmece kelimelerin kullanıldığı 
hastalıklardan bir diğer grubu ise ayıp, kaba, müstehcen kabul edilen 
hastalıklar ve özel hâller oluşturur. Bu tür hastalıklar halk arasında 
utandırıcı ve edebe aykırı hastalıklar olduğu için örtülü ifadelerle karşı-
lanırlar. Sifiliz (syfiliz), gonore bu hastalıklardandır. Sifiliz halk arasında 
frengi; gonore ise bel soğukluğu adıyla yaygındır. XVI. yüzyılda özellikle 
tüm Avrupa’yı etkisi altına alan bir hastalık olduğu için frenk (< Far. 
freng “Cermen veya Latin ırkından olan kimse”) kelimesinden türetilmiş-
tir. Bu tür hastalıklar, ağızlarda, kötü yara, külleme, şerbetleme, yenirce, 
kif, seçime kelimeleriyle karşılanır. Üreme organlarının akıntılı ve bulaşı-
cı bir hastalığı olan gonore halk arasında bel soğukluğu, akarca olarak 
adlandırılır. Erkeklerde cinsel sapkınlık da halk arasında kibar hastalığı 
olarak adlandırılır. 

Söylenmesi ayıp karşılanan hastalıklardan bir tanesi de, bağırsak bo-
zulması neticesinde daha sık ve sulu dışkı çıkarma olan ishaldir. Ancak, 
halk arasında ishal kelimesini kullanmak yerine sürgün, ötürük, babisa ~ 
babitsa, bozgun, iç sürme, cırcır ~ cırıcırın, söggünlük, amel, tırlak ~ törlek 
gibi kelimeler kullanılır. Dışkının katılığı yüzünden büyük abdest boza-
mama veya güçlükle bozma durumu kabızlık halk arasında peklik ~ bek-
lik kelimeleriyle de ifade edilir. 

Halk arasında direkt olarak söylenmesi uygun görülmeyen, dolaylı 
yolla söylenen özel hâllerden bir tanesi de hamileliktir. Halk arasında ha-
mile kelimesini kullanmak yerine bir kadının hamile olduğunu ifade et-
mek üzere ağır ayak, ağır ayaklı, ağır canlı, ağırlıklı, ayağı ağır, aylı gün-
lü, gövdeli, üzeri yüklü, üzerli, yüklü gibi örtülü kelimeler kullanılır. Karnı 
olmak hamile olmak; ayağı sınmak ise doğum yapmaktır. 

4. Kısa süreli, hafif, tedavisi mümkün olan diğer hastalık adlandır-
maları: Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, 
kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi adını verebileceğimiz 
çıban için de ağızlarda örtmece kelimeler kullanılmaktadır: adı batası, 
köstebek, akarca, başlı, başsız, bulgur püskürtmesi, kara mübarek, gara 
gabarcuk, morca, kuş kuyruğu, tilkiburnu, gelincik, göğündürme lalesi, gü-
zellik, haspa, incibar, yumurcak, it memesi, kedi memesi, kedi biciği, kedi 
daşağı gibi. 

Vücudun çeşitli yerlerinde çıkan yaralar için de çeşitli kelimeler kul-
lanılır. Bunlardan bazıları şunlardır: ağrı, bakırbasma, datlıcak, karata-
ban, suluca, tavuk götü gibi. Kötü ve müzmin yaraya, adı batasıca, adını 
eller alsın, adı yaman, kötü yara, ürküntü gibi örtmece adlar verilir. 
                                                           
8 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Materyaller ve Araştırmalar, Türk Tarih Ku-
rumu Yayınları, Ankara, 1986, s. 171. 
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Bir dilde güzel adlandırma ile ortaya çıkmış bütün kelimelerin eksik-
siz bir sözlüğünü oluşturmak mümkün değildir. Çünkü bu ifade tarzı 
devam eden, kalıcı olmayan bir ifade tarzıdır. Her zaman ve mekân içeri-
sinde farklı kişiler, isimlerini anmayı sakıncalı gördükleri varlık veya 
kavramları farklı şekilde ifade ederek bunlar için yeni kelimeler kullanı-
yor olabilirler. Ayrıca güzel adlandırma amacıyla da ortaya çıkmış olsa, 
anlamı iyice yerleşmiş bir kelime artık örtmece kelime olmaktan çıkmış 
olabilir.9 
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HASTALIK İSİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Adı batası: Köstebek de denilen 
çıban, kemik veremi, sıraca. 

Adı batasıca/Adını eller alsın: 
1. Müzmin yara. 2. Oğlanlık da de-
nilen ateşli bir çocuk hastalığı. 

Adı bellisiz: Verem. 
Adı yaman: Bir çesit yara. 
Ağır ayak/Ağır ayaklı: Gebe, 

yüklü, doğurması yakın. 
Ağır canlı: Gebe, yüklü, doğur-

ması yakın. 
Ağır engini: Nezle. 
Ağırlıklı: Gebe, yüklü, doğur-

ması yakın. 
Ağrı: 1. Soğuktan ileri gelen bir 

çeşit hastalık; 2. Yara, çıban gibi 
hastalıklara verilen ad; 3. Tifo. 

Ağrıter: Tifo. 
Ağşak: Arı, böcek sokması ne-

deniyle deride oluşan şişlik, sertlik. 
Ağşiş: 1. Üremi; 2. Şeker hasta-

lığı. 
Ahinti: 1. Akıntı, sızıntı; 2. Ce-

rahat, irin. 
Akarca: 1. Kemik veremi; 2. 

Bulaşıcı beyin hastalığı; 3. Daima 
akan çıban, sıraca, fistül; 4. Deri 
veremi, cüzam; 5. Bel soğukluğu; 
6. Köstebek denilen bir hastalık; 7. 
Akıntılı ve öldürücü bir hayvan 
hastalığı. 

Akarcacık: Küçük sivilce. 
Akşiş: Boyunda çıkan bulaşıcı 

bir çeşit çıban. 
Aktutma: Albümin. 
Alaşa: Bir çeşit deri hastalığı, 

çil. 
Alazlama: 1. Yüzde ve vücut-

ta çıkan çıbanlar, kızartılar; 2. 
El, ayak ve yüzün kızarıp şişme-
siyle meydana gelen hastalık, yı-
lancık. 

Alazma: Yüzde ve vücutta çı-
kan çıbanlar, kızartılar. 

Al basma: 1. Lohusa kadınlar-
da görülen bir hastalık, loğusa 
humması; 2. Sara hastalığı. 

Albastı: 1. Kızıl hastalığı; 2. Do-
ğum yapan kadınlarda görülen 
ateşli hastalık. 

Algömlek: Kızıla benzer bir çe-
şit hastalık. 

Algöynek: 1. Kızıl hastalığı; 2. 
Kızamık, kızamıkçık; 3. Kurdeşen 
hastalığı. 

Alıfatma: Ateşli, öldürücü, bir 
hastalık. 

Alkarısı: 1. Loğusa ve yeni doğ-
muş bebeklere musallat olarak on-
ları boğduğu sanılan ve samanlıkta 
dolaşarak atların yelesini ördüğüne 
inanılan görüntü; 2. Albastı, loğusa 
kadınlara musallat olan muhayyel 
yaratık, kötü ruh. 

Amel: İshal. 
Ara çoru/Ara derdi/Ara hasta-

lığı/Aralık hastalığı/Ara salımı: 
Nezle, grip. 

Arakan: Göz hastalığı, bir çeşit 
körlük. 

Ârı hastalığı: Tifo hastalığı. 
Arpacuk: Arpacık denilen göz 

hastalığı. 
Aslançınağı: Şirpençe denilen çıban. 
Ateş gömleği: Kızıl hastalığı. 
Ateşpare: Bir cilt hastalığı, yı-

lancık. 
Ayağı ağır: Gebe. 
Ayağı sınmak: Doğum yapmak. 
Aykaranısı: Bir göz hastalığı. 
Ayığ: Verem. 
Aylı günlü: Gebe, doğurması 

yakın. 
Aylık: Çocuklarda ayda bir is-

hal ve sancı şeklinde ortaya çıkan 
hastalık. 

Baba: 1. Büyük onulmaz çıban, 
veba, dert, hastalık (ilenmelerde); 
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2. Koyun ve insanların akciğerle-
rinde olan bir hastalık; 3. Cüzzam. 

Babisa/Babitsa: Barsak bozuk-
luğu, ishal. 

Bağa: 1. Boğazda deri altında 
olan şiş, guatr; 2. Vücudun her-
hangi bir yerinde olan şiş, ur. 

Bajala: 5-6 aylık çocuklarda 
görülen bir hastalık ki çocukların 
karnı ağırır. 

Bakırbasma: 1. Vücudun yer 
yer kızarması ile beliren bir hasta-
lık; 2. Dizlerden aşağıda çıkan ya-
ra. 

Basılma: Yeni doğmuş bir ço-
cuğun yanına getirilirse ya da yeni 
doğmuş çocuğun evinden bir başka 
yeni doğmuş çocuğun evine gidilir-
se, gidilen evin çocuğunda gerileme 
meydana getirdiğine inanılan has-
talık. 

Basıra/Bâsıra: Kanser hastalı-
ğı. 

Basma: Anjin. 
Baş: Çıban, yara. 
Başlı: Başı gözüken çıban. 
Başsız: Başı görünmeyen çıban. 
Batak: 1. Zatülcenp; 2. Zatürre. 
Batar: Zatürre. 
Bayılma: Sara hastalığı. 
Beklik~Peklik: Kabızlık. 
Belen: 1. Havale denilen hasta-

lık; 2. Sara; 3. Uçuk, dudaklarda 
görülen bir çeşit deri hastalığı. 

Belez: Romatizma. 
Bel soğukluğu: Üreme organla-

rının akıntılı ve bulaşıcı bir hastalı-
ğı, gonore. 

Benleme: Vücudun şişmesi ile 
beliren bir hastalık. 

Berem: Verem. 
Betire: Bir göz hastalığı. 
Bezeme: 1. Vücutta şiş ve kızar-

tılarla beliren bir deri hastalığı; 2. 
Kızıl hastalığı; 3. Firengi; 4. Vücut-
ta akşamları çıkıp, sabahları batan 

kabarcıklar şeklindeki deri hastalı-
ğı; 5. Yüzde görülen bir deri hasta-
lığı; 6. Çiçek hastalığı. 

Bezgek: Sıtma hastalığı. 
Bıcık/Bıcılgan/Bıcılkan/Bıcır-

gan/Bıcırgı/Bıcırğan/Bıçık/Bıçıl-
gan/Bıçılğan/Bıçılğın/Bıçılkan/ 
Bıçırgan/Bıçırğan/Bıçırkan/Biçik
/Biçilgen/Biçirgan/Biçirgen/Bişir-
gen/Bişirük/Bişiruk/Bitilgen: Ka-
dınların meme uçlarında, çocukla-
rın ayaklarında, hayvanların ayak 
parmaklarıyla bileklerinde ter, pis-
lik ve çamur v.s. sebeplerden ileri 
gelen sulu yara. 

Bızeme: Vücutta şiş ve kızartı-
larla beliren bir deri hastalığı. 

Boğazkıstı: Anjin. 
Bosça: Bir saç hastalığı. 
Boylu: Gebe. 
Bozalacı/Bozûlacı: Gebe. 
Bozalak/Bozanak: Ekzama gi-

bi bir deri hastalığı. 
Bozgun: İshal. 
Böğür ağrısı: Göğüs ağrısı. 
Buğaz: Gebe. 
Bulgur püskürtmesi: Bir çıban. 
Burgu/Burgun/Burğun/Buruğ/ 

Burulgan: İshal, dizanteri. 
Bükmece: Belden aşağıda olan 

felç hastalığı. 
Büregavruzu: Böbrek hastalığı. 
Büyük öksürük: Boğmaca. 
Büzmece: Yeni doğmuş çocuk-

ların topuklarında çıkan bir çeşit 
yara. 

Cemberek/Cenberek: Difteri has-
talığı. 

Cıbar: Çiçek hastalığı. 
Cıdırık: İshal. 
Cıncıla: Nezle, soğuk algınlığın-

dan meydana gelen, öksürüklü has-
talık. 

Cırcır/Cırcırın: İshal, sürgün. 
Cin çarpması: Sara hastalığı. 
Cohar: Zehirli sıtma hastalığı. 
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Cor: Fıtık hastalığı. 
Cudam: Cüzzam. 
Cuhar: Sıtmaya benzer ateşli 

bir hastalık. 
Curul: Fıtık hastalığı. 
Cüfer/Cüher: Sıtmaya benzer 

ateşli bir hastalık. 
Çakla: Bir çeşit göz bozukluğu. 
Çakma/Çakmaca/Çakmak: De-

ri hastalığı, yara, çıban. 
Çalma: Bir cilt hastalığı. 
Çapıt hastalığı: Kolera. 
Çarık çıkartmaz: Kolera. 
Çatlak: Kabakulak hastalığı. 
Çeçek: Çiçek hastalığı. 
Çekilen: Grip hastalığı. 
Çengi yeli: Romatizma hastalığı. 
Çıbık: 1. Çocukların topuğunun 

arkasında çıkan yara; 2. Göz has-
talığı. 

Çığıt: Hamile kadınların yüzün-
de görülen koyu renkli leke. 

Çıhma: Vücutta çıkan başsız çı-
ban. 

Çıkıl: Vücutta meydana gelen 
kabarcıklar. 

Çiçek: 1. İrinli kabarcıklar dö-
kerek yüzde izler bırakan ateşli, 
ağır ve bulaşıcı bir hastalık; 2. Fi-
rengi. 

Çiloz: Siroz. 
Çohar: Zehirli sıtma hastalığı. 
Çor: İspanyol nezlesi. 
Dabas/Dabaz: Deri üzerinde olan 

ve kaşıntı yapan kırmızı kabarcık-
lar, kurdeşen. 

Dağca: Akciğer yangısı, zatürre. 
Dalak: 1. Fazla su içmekten ile-

ri gelen bir hastalık, karın şişliği; 
2. Difteri hastalığı; 3. Şarbon has-
talığı. 

Damakcak: Damağın kabarma-
sı şeklinde olan hastalık. 

Damla/Damlacık/Damna/ Domla: 
İnme, felç. 

Danamemesi: Büyük çıban. 

Dank/Dankalak: Grip, nezle. 
Darucuk: Çocukların karın ve 

yüzlerinde olan bir cilt hastalığı. 
Datlıcak: Dudak kenarlarında 

çıkan bir çeşit yara. 
Daun/Davın/Davun: 1. Taun, ve-

ba; 2. Kan çıbanı. 
Daylı: Büyük çıban, yıl çıbanı, 

tehlikeli çıban. 
Değgin: 1. Soğuk algınlığı ile 

birlikte gelen sıtma; 2. İshal. 
Değirme: Deri üzerinde yuvar-

lak şekilde olan yara, egzama. 
Değişme: Yeni doğan çocuklar-

da görülen bir hastalık. 
Değiştirme: 1. Raşitizm hastalı-

ğı; 2. Gürbüz ve sağlam bir çocu-
ğun birden bire zayıflayarak tanın-
mayacak hâle gelmesi (Şeytanın 
değiştirdiğine inanılır). 

Demirönü/Demiröyü/Demreği/ 
Demna/Demra/Demravi/Demre/ 
Demreğe/Demreğü/Demrevi/Dem-
riye/Demuravi/Derma/Dermege/ 
Dermeği: Egzama, temriye. 

Dendene: Trahom. 
Denegutnu/Denekutnu: Kurde-

şen denilen deri hastalığı. 
Deve çiçeği: Kötü sonuçları 

olan bir çeşit çiçek hastalığı, ergt-
hema nodosun. 

Deve temresi: Egzama. 
Dıma/Dımağ/Dımağı/Dımağu/

Dima/Dimağ/Dimağı/Domağa/ 
Domağı/Duma/Dumag/Dumagı/ 
Dumağ/Dumağa/Dumağı/Duma-
ğu/Dumah/Duman/Dumo/Düma: 
Nezle, grip, bronşit. 

Dıngır: Uyuz hastalığı. 
Dırık: İshal. 
Dışarlık: Sara hastalığı, epilepsi. 
Dilaltı: Mikrop kapıldığı için dil 

altında çıkan ve kurbağa gibi ses 
çıkartan kabarcık. 

Dirsek: Arpacık denilen göz has-
talığı. 
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Doğca/Doğıca: Zatürre. 
Doğucu/Doluca/Dongucu/Do-

nuca/Donucu/Donurca/Dovucu: 
Tetanos hastalığı. 

Dokunmabana: Kanser. 
Dolluk: 1. Mide bozukluğu, ka-

rın şişkinliği şeklinde beliren has-
talık; 2. Bebeğin vücudunda çıkıp 
kaybolan sivilceler. 

Dolukma/Doluksuma: Nefes dar-
lığı. 

Doluluk: Yeni doğan çocuğun 
yüzündeki sivilceler. 

Dombalak: Zatürre. 
Domuzbaşı: İnsanların yüz, baş 

ve vücutlarında şişkinlik şeklinde 
beliren hastalık. 

Donama: Kabakulak hastalığı. 
Donanma: 1. Bütün vücudu 

kaplayan, kırmızı benekler şeklinde 
beliren ve sonra sulu yara haline 
gelen hastalık; 2. Vücutta çıkan 
şişler; 3. Çiçek hastalığı; 4. Dolama 
hastalığı. 

Dönük: 1. Cüzzam hastalığı; 2. 
Ayak altında ezilmekten meydana 
gelen yara. 

Dulukkaba/Dulunkaba: Kaba-
kulak hastalığı. 

Dulunkabası: 1. Kabakulak has-
talığı; 2. Üşümekten yüzün ve boğa-
zın şişmesi. 

Dutalga/Dutalık/Dutalka/Duta-
rak/Dutarga/Dutu/Dutulga: Sara. 

Düğürcük: Sivilce. 
Ellerji: Alerji. 
Embelek: Bir çocuk hastalığı. 
Engi: 1. Nezle; 2. Bademcik ilti-

habı; 3. Felç. 
Engin: 1. Diş nezlesi; 2. Genel-

likle çene altının ve yüzün şişme-
siyle beliren hastalık; 3. Nezle. 

Enme/İnme/İngi/İngin: 1. İnme, 
felç; 2. Nezle. 

Epenek: Kulunç hastalığı. 
Erişik: İnanışlara göre, şeytan 

çarpmasıyla olduğuna inanılan, 

çırpınma ve seğirme belirtileri de 
gösteren bir çeşit sinir hastalığı. 

Eser/Eserge: Sara. 
Eskihasır: Kulunç hastalığı. 
Eşek gummas: Kanser. 
Etdirseği/İddirse/İtdirse/İtdir-

seği/İttirse/İttirseği: Arpacık. 
Et yaran: Daha çok parmaklar-

da olan bir çeşit çıban, dolama. 
Faliç: Felç. 
Fır: Ur, şişkinlik. 
Fışgırıh: Sivilce, kabarık, yanık 

kabarcağı. 
Fışkıl: Yanığın deride oluştur-

duğu sulu kabarcıklar. 
Filibit: Ayaklarda olan bir has-

talık. 
Fokye: El ve yüz şişmesiyle beli-

ren ve bu şişliklerde kanın hareke-
tinin hissedildiği bir çeşit hastalık. 

Fufu: Çocuk dilinde yara, bere. 
Gangıran/Gangiren: Kangren. 
Gara kabarcık: Dilde çıkan çı-

ban gibi küçük şişlik. 
Garavurgun: Zatürre. 
Gardel: Kaşıntı yapan bir çeşit 

hastalık, kurdeşen. 
Gargın: Gebe. 
Garıh: Göz ağrısı; kara bak-

maktan gözlerin iyice kızarıp göre-
memesi. 

Gaşıtma: Uyuz. 
Gece gabaruğu/Gece kabarcı-

ğı/Gece yanuğu/Gice yanığı: Vü-
cutta kabarcıklar yapan bir çeşit 
hastalık. 

Gelincik: 1. Verem; 2. Kalp 
hastalığı; 3. Yılancık hastalığı; 4. 
Gözde arpacık; 5. Böbrek hastalığı; 
6. Lenfa düğümü iltihabı; 7. Yüzde 
olan bir çeşit çıban; 8. Süt çocuk-
larında görülen öldürücü bir hasta-
lık. 

Gemleme: Ağızda olan bir has-
talık. 

Geveme: Kaşıntılı yapan bir çe-
şit bir deri hastalığı. 
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Gıgı: Boğazda olan şişlik, guatr. 
Gılyaran: Parmak ucunda mey-

dana gelen bir çeşit yara. 
Gıylama: Elde çıkan bir çeşit 

yara. 
Gızambuh: Kızamık. 
Gızdırma: Sıtma. 
Gızıl yurük: Yürük hastalığının 

en tehlikeli olanı. 
Gicik/Gicimik: Uyuz hastalığı. 
Giciyik: Ekzama hastalığı. 
Goynük: Yanık. 
Göğertme/Gövertme: Kolera. 
Göğündürme/Göğündürme lale-

si: 1. Bir çeşit çıban; 2. Göz hasta-
lığı. 

Gövdeli: Gebe, hamile. 
Gözel hastalık: Verem. 
Gözelleme/Güzelleme: Verem. 
Gözenti: Karasevda denilen akıl 

hastalığı. 
Gözündeki olmak: Canı istediği 

şeyi elde edememekten meydana 
gelen bir çeşit sinir hastalığı. 

Guldur: 1. Boğaz hastalığı, gu-
atr; 2. Fıtık. 

Gunt: Felç hastalığı. 
Gurdeşenek/Gurtdeşen: İnsan 

bedeninde kabarcıklar yapan bir 
hastalık. 

Gurele/Gurilla/Gurule: Kolera 
hastalığı. 

Guruyel: Romatizma. 
Gümanlı: Gebe. 
Güveleme: İshal. 
Güzelağrı: Verem. 
Güzellik: Şark çıbanı. 
Hambelek: Küçük çocuklarda 

karın ve vücut şişmesiyle beliren 
bir çeşit çocuk hastalığı. 

Haraza: Ciğer hastalığı, öksü-
rük. 

Harik: Nezle, bronşit. 
Haspa: Tehlikeli çıban, yara. 
Hatma: Başta meydana gelen 

şiş, ur. 

Hecran/Heciran/Hiciren/Hic-
ran/ İciran/İcren/İçran: İltihap. 

Hıcılayık: Boğmaca. 
Hıkık: Boğazda meydana gelen 

küçük ur. 
Hınam: Kemik veremi. 
Hıra: Frengi çıbanı. 
Hırtik: 1. Boğmacaya benzer bir 

çeşit hastalık; 2. Kuşpalazı gibi ne-
fes darlığı yapan bir hastalık. 

Hışırik: Başta çıkan küçük çı-
ban. 

Hişhiş: Bir çeşit hastalık. 
Horazcık: Bir çeşit boğaz has-

talığı. 
Horozik: Boğmaca hastalığı. 
Hoşrik/Hoşuruk: Vücutta mey-

dana gelen toplu iğne başı büyük-
lüğündeki kabarcıklar. 

Hörlek: İshal. 
Hörtük: Yara (ilenç olarak kul-

lanılır). 
Hötürük: Sürgün, ishal. 
Hulhul: Çene ve koltuk altında 

meydana gelen şiş, beze. 
Humra: Ateşli hastalık, humma. 
Hüy dutma: Kan dolaşımı ve si-

nir sisteminin bozulmasından ileri 
gelen bir çeşit hastalık. 

Icık: Azmış yara. 
Iğınık/Iğnık/Ikınıh/Ikıntı/İği-

nik/İğnik/İyindirik/İyinik/İynik: 
İshal, dizanteri. 

Iğınık memesi: Basur hastalığı. 
Imık: Bir çeşit diş hastalığı. 
Isgal: Bağırsak bozukluğu, is-

hal. 
Isırgı: Ağızda kaşıntı ve kabar-

cıklar yapan, perhizle giderilen bir 
çeşit hastalık. 

Isıtma: Sıtma hastalığı. 
Iska/Iskıtça: Verem. 
Issırgı: Trahoma benzer bir çe-

şit göz hastalığı. 
İçağrısı: 1. Dizanteri; 2. Kolera; 

3. Verem. 
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İlancıh/Yılancuh: Kemik veremi. 
İlancık: 1. Çıbana benzer bir ya-

ra, yılancık; 2. Romatizma, siyatik. 
İlmece: Kızamık. 
İmik boğması: Boğazın iç tara-

fında çıkan çıban. 
İnah: Boğmaca hastalığı. 
İnce ağrı: 1. Verem; 2. Kalp 

hastalığı. 
İnce arı/İnce dert/İnce hasta-

lık/İnce illeti: Verem. 
İncibar: Bir çeşit çıbancık. 
İncicik: Kırk günlük çocukların 

vücutlarında görülen küçük sivilce-
ler. 

İncili/İncilo/İncir: Gözde çıkan 
arpacık. 

İncili sırgı: Kırk günlük çocuk-
ların vücutlarında görülen küçük 
sivilceler. 

İncitmebeni: Kanser. 
İntap: İltihap, irin. 
İplicek: Karaciğer ve gırtlakta 

meydana gelen bir çeşit hastalık, 
Yemen çıbanı. 

İsal: İshal, sürgün. 
İssıtma: Sıtma. 
İssice: Verem. 
İtmemesi: Koltuk altında çıkan 

bir çeşit çıban. 
İyindirik: Bağırsak bozukluğu 

hastalığı, ishal. 
Kabaram: Üzüntüden olan si-

nir hastalığı, bir çeşit delilik. 
Kamartlaz: Kurdeşen hastalığı. 
Kaningini: Alından kan akmak-

la geçtiğine inanılan bir hastalık. 
Kanlı balgam: Dizanteri. 
Kanyel: Bir deri hastalığı, egza-

ma. 
Karabakma: Difteri, kuşpalazı. 
Karabasan/Karabasma: Doğum-

dan hemen sonra gelen ateşli hastalık, 
havale. 

Karaçıkın: Zatülcenp, satlıcan 
hastalığı. 

Karadalak: Yüz, burun ve du-
dakların şişmesiyle beliren hasta-
lık. 

Karagöndürme/Karagöyündür-
me: Bir çeşit çıban, şarbon hastalı-
ğı. 

Karagöynük: Soğuktan vücu-
dun her yanında olan ve ağrı yapan 
şişler. 

Karağı: Güneş battıktan sonra 
göz görmeme hastalığı, tavukkara-
sı. 

Kara humma: Tifo. 
Karakabar/Karakabarcık: 1. 

Taş vb. sert cisimlerin çarpmasın-
dan ya da batmasından ayak altın-
da olan şişlik; 2. Dilde çıkan küçük 
kabarcık; 3. Parmaklarda çıkan il-
tihaplı yara, dolama. 

Karamık/Karamuk: Vücutta si-
yah kabarcıklar çıkaran bir hasta-
lık (Suçiçeği olabilir). 

Karamübarek: Şirpençe, kan çı-
banı. 

Kara ölüm: Veba. 
Karapençe: Bir çeşit çıban, şar-

bon hastalığı. 
Karasalgın: 1. Dişlerdeki iskor-

pit hastalığı; 2. Boğaz ağrısı. 
Kara sarılık: Üst dudak ile diş 

arasında çıkan bir kabarcık. 
Karataban: Ayak altında olan 

iltihaplı yara. 
Karayakma/Karayakmaca: 

Bir çeşit çıban, şarbon hastalığı. 
Karayanı: Bir çeşit çıban, şar-

bon hastalığı. 
Karayanık: İnsan vücudunda 

kabarcıklar biçiminde beliren has-
talık. 

Karayatalığ/Karayatılıg: Tifo. 
Karığ/Karık: Bir göz hastalığı. 
Karıncacık: Vücutta çıkan, ka-

şıntı yapan kara kabarcıklar. 
Karnı olmak: Gebe olmak. 
Kaşıntı: Uyuz hastalığı. 
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Kavlatma: Soğuk algınlığı. 
Kavuç: Fıtık hastalığı. 
Kazıklama: Fıtık hastalığı. 
Kazıklı huma: Tetanos. 
Kedibiciği/Kedidaşağı/Kedi-

memesi: Koltuk altında çıkan bir 
çeşit çıban, köpek memesi. 

Kedidirseği: Göz kapaklarında 
çıkan bir sivilce, arpacık. 

Kel hastalık: Verem. 
Kelmuhra: Ur. 
Kengi: 1. Romatizma; 2. Lum-

bago; 3. Nezle; 4. Frengi. 
Kepelek: Öksürüklü bir hasta-

lık. 
Kesekle: Nezle. 
Keşeniş: Kangren. 
Kevgi: Romatizma. 
Kıcık: Bir çeşit cilt hastalığı. 
Kıkı: Guatr hastalığı. 
Kıl başı: İnsanlarda parmak 

üzerinde çıkan yumruk büyüklü-
ğünde bir çeşit çıban. 

Kılınç: Bademciklerin şişmesiy-
le çene altında beliren bezeler. 

Kılkabar: Çoğu zaman parmak 
uçlarında görülen, ağrısı çok şid-
detli bir çeşit kabarık yara. 

Kırran: Veba. 
Kısma: Menenjit. 
Kıtır: Kel hastalığı. 
Kıylama: Parmak uçlarında çı-

kan iltihaplı yara, dolama. 
Kızanbığ: Kızamık. 
Kızdırma: Sıtma. 
Kızık: Uyuz. 
Kızıl: Kasıkta çıkan bir çeşit çı-

ban. 
Kızılavruv: Kuş palazı, difteri. 
Kızılca/Kızılcık: 1. Bir çeşit çi-

çek hastalığı; 2. Kızamık. 
Kızılgevrek: Kızıl hastalığı. 
Kızılgicik: Bir çeşit göz hastalı-

ğı. 
Kızılyara: Şirpençe hastalığı. 
Kızılyel: Albümin hastalığı. 

Kızılyörük/Kızılyuğruk/Kızıl-
yüğrük/Kızılyürük: Yılancık has-
talığı. 

Kibar hastalığı: Cinsel sapıklık 
(erkeklerde). 

Kif: Frengi hastalığı. 
Kirli paçavra: Kolera. 
Koço: Boğmaca. 
Kokarca: Deride pis kokulu çı-

banlar oluşturan bir çeşit hastalık. 
Koltuk çıbanı: Koltuk altında 

çıkan, köpek memesi denilen çı-
ban. 

Konuk: Bir çeşit göz hastalığı. 
Kop: İnsan ve hayvan vücudun-

da çıkan kabarcık, şiş, kabartı. 
Kotor/Kotur: Uyuz hastalığı. 
Koyanavrul: Sara hastalığı. 
Köme: Kızamık. 
Kör çıban: Başı olmamış çıban. 
Köre: Kuru egzama, temriye. 
Kösnü: Gudde, beze iltihabı, 

adanit. 
Köstü: Yılancık hastalığı. 
Kötüce: Nezle. 
Kötü yara: 1. Frengi; 2. Frengi, 

cüzzam vb. hastalıklar nedeniyle 
oluşan yara. 

Kuça: Ellerde ve ayaklarda olan 
kökleri derine inen bir çeşit deri 
hastalığı, mantar. 

Kuldur: Fıtık hastalığı. 
Kurbacık/Kurbağacık: Küçük 

çocukların dil ve damaklarında olan 
kabarcıklar. 

Kuruburu: Dizanteri. 
Kurudan: Verem. 
Kurugicik: Uyuz. 
Kuruyel: Romatizma. 
Kusağ/Kusah: Kolera. 
Kuşkuyruğu: 1. Büyük çıban; 

2. Difteri. 
Küdrüvçü: Şarbona benzeyen, 

dağlanarak iyileştirilen bir hasta-
lık, yakma hastalığı. 

Külleme: Frengi. 
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Macca/Maçça/Maçca: 1. Yangı, 
yangılanmış yara, onulması güç 
yara; 2. Dert, hastalık (firengi, kan-
ser, sıraca gibi ağır hastalıklar). 

Malahma: Sıtma. 
Mankafa: Fıtık, kavlıç. 
Mayasır/Mayasur/Miyasıl: Ma-

yasıl hastalığı. 
Melehor: Korkudan bedende çı-

kan isilik, sivilce, uçuk. 
Menengiç: Menenjit. 
Mimis/Mimil: Sivilce. 
Morca: 1. Şarbon çıbanı, kara-

çıban; 2. Olgunlaşmamış küçük kan 
çıbanı. 

Mucur: Göz hastalığı, trahom. 
Nazla: 1. İnme, felç; 2. Soğuk 

algınlığı, grip. 
Nekse: Sızı, yel, romatizma. 
Nime: İnme, felç. 
Nuzla: 1. Sivilce; 2. Nezle, dişeti 

nezlesi; 3. Romatizma; 4. Dişetle-
rinde oluşan kaşıntılı bir hastalık. 

Oğlanlık: Bebeklerde yüksek 
ateş nedeniyle baygınlık biçiminde 
beliren bir hastalık. 

Oğrah/Oğrak/Uğnak/Uğrah/ 
Uğrak: Sara, cin çarpması. 

Ondubozan: Damar hastalığı. 
Ordubozan: Varis hastalığı. 
Öğütleme: Yüz şişmesi hastalığı. 
Ökencek: Göğüs tutukluğu, ne-

fes darlığı. 
Ölet: 1. Veba; 2. Kolera. 
Öpke avruu: Verem. 
Örken: Verem. 
Ötrek/Ötrük/Ötürek/Ötürgeç/

Ötürüg/Ötürük: Sürgün, ishal. 
Özağrısı: İshal, sürgün. 
Pambucak/Pamucak: Küçük ço-

cukların ağzında olan pamukçuk 
hastalığı. 

Paryandı: Kızamık. 
Patlama: Gözü kör eden bir çe-

şit hastalık. 
Pınta: 1. Grip; 2. Zatürre. 

Pısırık: Nezle. 
Pontal: 1. Akciğer yangısı, za-

türre; 2. Akciğerzarı yangısı, zatül-
cenp. 

Puc: Felç hastalığı. 
Punta: 1. Akciğer yangısı, za-

türre; 2. Grip; 3. Kızıl. 
Sakas: Yara. 
Sakat: Çıban ya da yara kabu-

ğu. 
Sakava: Grip hastalığı. 
Sakırga: Uçuk. 
Salım: Nezle. 
Sangra/Sanra/Sanrağı: Nezle, 

soğuk algınlığı. 
Saplıcan/Satlıcan: Akciğer yan-

gısı, zatürcenp. 
Saşgıran: Kellik hastalığı. 
Satah/Satak: Grip, nezle gibi 

salgın hatalık. 
Sav: Üşütme, nezle. 
Sazağan/Sazak/Sazan/Sızanah

/Sızğan/Sızıgan: Sivilce, çıban, er-
gencelik. 

Seçime: Frengi, belsoğukluğu 
gibi hastalık. 

Sengi: Vücudun belden aşağı-
sında olan hastalıklar. 

Sepbece/Sepmece: Küçük sivil-
ce. 

Serpinti: Yaranın çevresinde çı-
kan küçük sivilceler. 

Setircem: Akciğer yangısı, za-
tülcenp. 

Seyirtgen/Seyirtken: Yılancık. 
Sıkkınlık: Sıcaktan deride olu-

şan küçük sivilce, isilik. 
Sıkmaca: Bir çeşit çocuk has-

talığı. 
Sınnan: Kanser. 
Sıraca: Pis, irin, yara. 
Sırğı: Diş nezlesi, diş ağrısı. 
Sıtma: Sıtma hastalığı. 
Sızanah: Sivilce. 
Sızğan/Sızığan: Küçük çıban, 

sivilce. 
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Sidiksal: Sidiği tutamama ya 
da yapamama hastalığı. 

Sinil/Singil: Siğil, deride sert 
kabarcıklar. 

Sivil: 1. Siğil; 2. Sivilce. 
Sivilci: Sivilce. 
Siyil: Siğil. 
Söggünlük: Sürgün, ishal. 
Sökel: 1. Humma, ateşli bir 

hastalık; 2. Tifo; 3. Zatürre; 4. Öl-
dürücü grip. 

Sökkem/Sukkam/Sükgem/ 
Sükkam/Sükkem/Zökem/Zukön/
Zükam/Zükgam/Zükgem/Zük-
kam/Zükkan/Zükkem: Nezle. 

Suluca: Genellikle çocukların yüz 
ve başlarında görülen iyileştirilmedi-
ğinde kelliğe dönüşen irinli yara. 

Sücce/Sütçe: Verem. 
Süğü/Süyü: Çıban. 
Sürek: İsilik. 
Sürgü/Sürgün/Sürgünlük: İshal. 
Sürk: 1. İsilik; 2. Kızarıp kaba-

rarak beliren kaşıntılı bir çeşit deri 
hastalığı. 

Sütgam: Soğukalgınlığı. 
Sütsızma: Bir çeşit çocuk has-

talığı. 
Şaklak: Deride sulu kabarcık. 
Şerbetleme: Frengi. 
Şiroz: Siroz. 
Şivil: İshal. 
Şoba: Nezle. 
Şor: Nezle. 
Tabak: Şap hastalığı. 
Takır: Fıtık hastalığı. 
Talağauruv: Şarbon hastalığı. 
Talav: Tehlikeli ve öldürücü bir 

çeşit hastalık. 
Taplan: Mide bozukluğu. 
Tatarhami: Sağ taraftan gelen 

ağrı; apandisit ağrısı; çoklukla öl-
dürücü bir hastalık. 

Tavuhbelerüğü/Tavukkarağı/
Tavukkarası: Gece körlüğü, ka-
ranlıkta görememe. 

Tavukgötü: El ve ayakta olan 
siğile benzer bir çeşit yara. 

Tebe: Fıtık. 
Telauruv: 1. Tifüs; 2. Beyin 

humması. 
Temire/Temirek/Temra/Temre

/Temreğe/Temreğu/Temreğü/Tem
rei/Temrek/Temreki/Temrevü/ 
Temreyi/Temro/Temroğ/Termiye: 
Bir çeşit deri hastalığı, temriye. 

Ter/Terecik/Ter hastalığı: Tifo. 
Terleme: 1. Tifo; 2. Akciğer has-

talığı. 
Terletme: 1. Tifo; 2. Zatülcenp; 

3. Humma. 
Tersi bozuk: Sürgün, ishal. 
Tımav: Nezle. 
Tırahom: Trahom. 
Tırıh: Sürgün, ishal. 
Tilkiburnu: Koltuk altında çı-

kan kan çıbanı. 
Tırlak/Törlek: Sürgün, ishal. 
Tıvga/Tıvğa: 1. Çocuğu yaşa-

mayan kadınlarda görülen bir has-
talık; 2. Çocuk bedeninde mor le-
kelerle beliren bir çeşit hastalık. 

Tıvgı: Tetanos. 
Tolama: Dolama. 
Tomatisma: Romatizma. 
Topak: 1. Kabakulak; 2. Bir çe-

şit çıban. 
Törtör: İshal. 
Tulumkabası/Tulunkabası/Tu

lumşak/ Tulumşişi: Kabakulak. 
Tutalga/Tutak/Tutalık/Tutar/ 

Tutarak/Tutarı/Tutarık: Sara has-
talığı. 

Tut: Gözde oluşan kara benek. 
Tuzlubalgam: Egzama hastalı-

ğı. 
Tümü: Nezle. 
Tüpleme: Çocuklarda karın şiş-

liği ile beliren bir çeşit hastalık. 
Ucuk: Uçuk. 
Uluma: Deride kaşıntılı kabar-

cıklarla beliren hastalık. 
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Ur: Fıtık. 
Urama: 1. Ur, şişlik; 2. (şeyta-

na, cine) çarpılma. 
Uzunöksürük: Boğmaca. 
Ündürme: İnme, felç. 
Ürküntü: 1. Yüzde çıkan, yü-

zün başka yerlerine dağılan yara, 
çıban; 2. Sivilce, alerji. 

Üşük: Soğuk algınlığı. 
Üşütme: 1. Sıtma; 2. Zatürre; 3. 

Soğuktan ileri gelen hastalık. 
Üzeriyüklü: Gebe. 
Üzerli: Gebe. 
Vart: Çıban. 
Verev: Verem. 
Veze: Küçük bebeklerin başında 

çıkan yara. 
Virik: Sürgün, ishal. 
Vurgun: Zatülcenp. 
Yakacak/Yakma/Yakmaca: 

Şarbon hastalığı, karaçıban. 
Yakarca: Zona, deride oluşan, 

ağrılı, kaşıntılı kabarcıklar. 
Yakı: Sürgün, ishal. 
Yalama: Dudakta çıkan yara, 

uçuk. 
Yamık: Antep çıbanı. 
Yankın: Lekeli humma. 
Yanma: 1. Romatizma; 2. Kang-

ren. 
Yarımlık: Fıtık. 
Yarımmine: Felç. 
Yatağan: İnme, felç. 
Yatalak/Yatalgı: Tifo. 
Yatalık: 1. Ateşli hastalık; 2. 

Tifo; 3. Zatülcenp; 4. Zatürre. 
Yazma: Kabakulak. 
Yel: Ağrı, sızı, romatizma. 
Yellenme: Sara. 
Yelpik: Ağrı, sızı, romatizma. 
Yelpik/Yelpük/Yilpik: Nefes dar-

lığı, bronşit. 
Yenirbaşı/Yenür/Yenürce/Yinir

/Yiyiciyara: Frengi. 
Yenirce: 1. Frengi; 2. Şirpençe; 

3. Cüzzam. 

Yerdeki: Koltuk altında çıkan 
şişkinlik, hıyarcık. 

Yeyilme: Kanser. 
Yılancık: 1. Kemik veremi; 2. 

Yüzde şişme biçiminde görülen bir 
hastalık; 3. Kasıkta, kol altında ya 
da boyunda şişkinlik yaparak beli-
ren bir hastalık, akarca; 4. Gövde-
de şişkinlikler yapan ve sıkıntıdan 
olduğu sanılan bir hastalık. 

Yıldırım: İnme, felç. 
Yıllık: Antepçıbanı. 
Yılyarası: Antepçıbanı. 
Yiyiciyara: Kanser. 
Yorgaca: 1. Boğmaca; 2. Tifo ve 

benzeri hastalık. 
Yöreme: 1. Parmakta çıkan do-

lama; 2. Kanser. 
Yumrucak: Veba. 
Yumurcak: İyileşmeyen çıban. 
Yüğrük: 1. Yılancık hastalığı; 2. 

Çocukta bağırsak sancısı ile beliren 
bir hastalık. 

Yüğuruk: Yılancık hastalığı. 
Yüğürük: Göbek altında şişkin-

likle beliren bir hastalık. 
Yüklü: Gebe. 
Zamarıh: Çıban. 
Zara: Sara, epilepsi. 
Zemberek: Zatürre. 
Zıngırak: Sıtma. 
Zipik: Sivilce. 
Zivan: Sivilce. 
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Öz 

XI. yüzyılda Türk Dünyası’nda Hakaniye müelliflerinin eserlerinde müel-

liflerin “Peygamber”i okura nasıl anlattıkları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Peygamber, Hakaniye Türkçesi, Hakaniye 

Müellifleri. 

Abstract 

The Prophet In The Works Of Hakaniye Authors 

In this study we will try to describe the way how 13 th century Haka-

niye authors depicted the prophet in their works. 

Key words: Prophet, Hakaniye Turkish, Hakaniye Authors. 

Giriş 

Bu çalışma Peygamber sözcüğünün Hakaniye dönemi eserlerinde 
farklı kavram ve kullanım alanının değişik sözcük türlerinde yansımala-
rını tespit etmek değildir. Konu külliyatında verilen eserlerden hareketle 
peygamberin Hakaniye müelliflerince nasıl tasvir edildiğini tespit etmek-
tir. XI. yüzyıl Türk dünyasının önemli iki telif eseri ve Kur’an çevirisin-
den hareketle müelliflerin peygamberi anlatırken kullandıkları sözcük-
lerden yola çıkarak dönemin söz varlığının gücünün tespiti ortaya konul-
maya çalışılacaktır. Dönemin Türk müellifleri Peygamberi anlatırken seç-
tikleri hangi sözcükle peygamberi okura anlatmıştır. Bundan amaçlanan 
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Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dünyası Türk Di-
li ve Edebiyatı Bölümü Misafir Öğretim Üyesi, akok27@hotmail.com 

95



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2 

hedef Türk müelliflerinin idrak gücü, keskin zekâsı ve kuvvetli söz da-
ğarcıkları olacaktır. XI. yüzyıl Hakaniye müelliflerinin peygamber tasviri-
ne geçmeden önce Hamidullah’ın İslâm Peygamberi adlı eserinde pey-
gamberin Arap müelliflerince anlatılması verilecektir. Hamidullah’ın çiz-
diği peygamber görünümünün Hakaniye müelliflerinin eserlerine nasıl 
yansıdığı verilmeye çalışılacaktır. 

1. Türkçe Sözlükte Peygamber 

Peygamber Türkçe sözlükte şu şekilde tanımlanmaktadır. Farsça Pey-
ġamber. Peygamber insanlara Tanrı’nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı 
yoluna, dine çağıran kimse, yal(a)vaç, elçi, resul, nebi [TS 2005; 1602 b]. 

2. Muhammed Hamidullah’ın Gözüyle Peygamber 

Hamidullah İslâm Peygamberi adlı eserinde peygamberi şu şekilde 
anlatmaktadır. 

“…Mağrur ve fakat mütevazı, fakir fakat iyilik yapmayı sever, oku-

ma-yazması olmayan, fakat akıllı ve namusluydu. Bütün tarihçiler it-

tifak halinde Muhammed as’ın kırmızı kılcal kan damarları ile dolu 

akları olan iri siyah gözlere sahip olduğunu söylerler. Kuvvetli bir gö-

rüş kudretine sahip bir kimse olarak, Süreyyâ (Ülker) burcundaki on 

bir adet parlak yıldız seçip sayabiliyordu.1 Ten rengi beyaz idi, ağzı 

ve parlak dişleri ‘yâkuttan bir kutu içindeki incileri’ andırıyordu. Ge-

niş alınlı, başı iri, kaşları, burunun üst hizasında birbirine kavuşacak 

şekilde yay şeklindeydi; karın kısmı göğüs hizasını aşmayacak şekil-

de sıkı ve adaleli idi. Bedeni tam olarak kıldan ari idi. Saçları ne kı-

vırcık, ne de düzdü. El ayakları dolgun yere bastığında bir teviye ve 

düzgün bir iz bırakacak şekilde ayak tabanları bir çukurluk arz etmi-

yordu. Geniş göğüslü, bacakları ince, uzun ve kemerli bir buruna sa-

hipti. Pek tatlı ve berrak bir sesi vardı; konuşurken kelimeleri o dere-

ce tane tane telaffuz ederdi ki ağzından çıkan kelimelerin harflerini 

saymak mümkün olabilirdi. Saçlarının bakımını itina göstermeyi pek 

seviyordu ve pek sevimli bir sakal bırakmıştı; zaman zaman omuzla-

rına kadar dökülen saçlarına olduğu kadar sakalına da güzel koku-

lar sürerdi. Vücudunun beden kısmı uzundu ve yan yana düz bir ye-

re oturulduğunda etrafını çevirenlerinden daima daha yüksek durur-

du. Meyilli bir yerden aşağı inercesine çabuk çabuk yürürdü. Sahâbi-

lerinden birinin onu: ‘On dördüncü günündeki aydan daha güzel’ di-

ye tavsif ettiği gibi, yakışıklıydı.”2 

(Hamidullah 1991; 60-61). 
                                                           
1 Muratza Zebidi, Tâc’ul-Arus, “Se-Rı-Vav” maddesine bakınız; burada müellif yirmi sekiz 
yıldızdan bahsetmektedir (Hamidullah, 1991; 60-61). 
2 Tirmizi, Şema’il; Balâzuri, I, Ha. Ha. No. 83-852; İbn Sa’d I/2, s. 120-131 (Hamidullah 
1991; 60-61). 
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3. Hakaniye Dönemi Eserlerinde Peygamber 

3.1. KB’de Peygamber 

Hakaniye döneminin önemli eserlerinden KB’de Balasagunlu Yusuf, 
eserinin 34 ile 48. beyitlerini İslâm peygamberine ayırır. Yusuf’un İslâm 
peygamberi hakkındaki söylediklerine Arat neşri Mısır nüshasından ba-
kalım. 

sävüg savçı ıdtı baġırsakÔ idi Esirgeyen rabbim halkın en seçkini 
ve insanların en iyisi olan 

budunda talusı kişidä kädi sevgili peygamberi gönderdi. 
  

yula erdi halkÔkÔa kÔaraŋkÔu tüni O, karanlık gecede halka ışık idi; 
yarukÔlukÔı yadtı yaruttı sini ışığını saçtı ve seni aydınlattı. 
  
okÔıçı ol erdi bayattın saŋa O sana Tanrıdan gönderilen davetçi idi; 
sän ötrü köni yolkÔa kirdiŋ toŋa dolayısyla sen doğru yola girdin. 
  
atasın anasın yuluġ kÔıldı ol Atasını ve anasını feda etti; 
tiläk ümmät ärdi ayu berdi yol dileği ümmeti idi, ona yol gösterdi. 
  
künün yemädi kör tünün yatmadı Gündüz yemedi, gece uymadı; 
sini kÔoldı rabda adın kÔolmadı Seni istedi rabdan başkasını istemedi. 
  
sini kÔoldı tün kün bu ämgäk bilä Gece gündüz bunca zahmet ile hep 

seni istedi; 
anı ög sän emdi sevinçin tilä şimdi sen onu öğ ve mutluluk dile. 
  
kÔamuġ kÔadġusı erdi ümmät üçün Bütün kaygısı ümmeti içindi; 
kÔutulmakÔ tilär erdi rahat üçün rahat etmek için (kulun) azaptan 

kurtulmasını diler erdi. 
  
atada anada baġırsakÔ bolup Atadan ve anadan daha merhametli idi; 
tilär erdi tutçı bayattın kÔolup Tanrıdan daima (kullarının bağışlan-

masını) isterdi. 
  
bayat rahmäti ärdi halkÔı özä O ümmeti üzerine Tanrının rahmeti idi; 
kÔılınçı silig erdi kÔılkÔı tüzä güzel tavırlı ve temiz yaradılışlı idi. 
  

tüzün erdi alçakÔ kÔılınçı silig Asil tabiatlı, alçak gönüllü ve temiz 
yaradalışlı idi; 

uvutluġ baġırsakÔ akÔı kiŋ älig haya sahibi, şefkatli, cömert ve eli 
açık idi. 
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yaġız yer yaşıl köktä erdi küsüş Kara yerde de aziz idi, mavi gökte de; 
aŋar berdi täŋri aġırlıkÔ öküş Tanrı ona çok değer vermişti. 
  
başı erdi öŋdün kamuġ savçıkÔa O bütün peygamberlerin önünde baş idi; 
kedin boldı tamġa kamuġ savçıka Sonra da bütün peygamberlerin  

hatemi boldı. 
  
köŋül badım emdi anıŋ yolıŋa Şimdi onun yoluna gönül bağladım; 
sevip sözi tutup bütüp kÔavlıŋa bütün dediklerine inandım ve seve-

rek sözünü tuttum. 
  
ilahi küdezgil mäniŋ köŋlümi Ey Tanrım benim gönlümü gözet; 
sevüg savçı birlä kÔopur kopġumı kıyamette sevgili peygamberle (beni) 

haşret. 
  
kÔıyamättä körkit tolun täg yüzin Kıyamette dolun ay gibi yüzünü göster; 
elig tutaçı kÔıl ilahi özin kendisini bana şefaatçi kıl. 

Yusuf Has Hacip peygamberi anlatırken hedef Türk okurdur. Özenle 
seçtiği dönemin Türk hayal gücünü yansıtan soyut sözcükler buna en 
güzel örnek olsa gerekir. Silig (temiz saf), uvutluġ (haya sahibi), baġırsak 
(merhametli), akı (cömert), tolun täg yüzin (ay yüzlü). 

KT D 27 ve BK D 22 tün udımadım küntüz olurmadım de Kağan mil-
leti için hangi özveriyi göstermişse asırlar sonra Peygamberin ümmeti için 
özverisi KB müellifinin eserinde künün yemädi kör tünün yatmadı şek-
linde bir ve aynı olarak ifade bulmuştur. Bu da bize Türk’ün; Kağan, Pey-
gamber ve din gibi kutsal konularda farklı zaman ve mekânda iki farklı 
şaheserde Türk belâgatının vücut bulmuş güzel ifadesini göstermektedir. 

3.2. Atebetü’l-Hakayık’ta Peygamber 

eşit emdi kaç söz habib fazlındın Dinle! Şimdi peygamberin faziletle-
rinden birkaç söz. 

ukÔuş huş yititip sözümni aŋa Akıl ve dikkatini (toplayarak) sözümü 
anlamaya çalış. 

  
ol ol halk talusı kişi kutluġı O yaradılanların (en) seçkini ve  

insanların (en) kutlusudur. 
törütmiştä yokÔ bil aŋa tuş täŋä Yaratılmışlar arasında ona denk yoktur. 
  
räsullär örüŋ yüz bu ol yüzkä köz Resuller beyaz yüzdür; o ise, bu yü-

zün gözüdür 
ya olar kÔızıl eŋ bu eŋkä mäŋä Yahut onlar al yanaktır; o ise bu ya-

nakta bendir. 
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anıŋ ögdisindin tatır bu tilim Onu öğmekden dilim tatlanır 
anıŋ mädhi bolsa şäkär şähd 
aŋa 

Onun medhi olsa (dilim) için şeker ve 
baldır. 

  
bu kün tägsü mindin dūrud ol 
yarın 

Yarın derde düşersem, elimden tuta-
cak olan, 

elig tuttaçımkÔa egirse muŋa O (resule) bugün benden selam erişsin 

Edip Ahmed Bin Mahmud Yükneki Atabatü’l-Hakayık adlı eserinde 
peygamberi seçilmiş, kutlu, yaratılanlar içinde eşi ve benzeri olmayan 
sözcüklerle ifade eder. Beyaz rengin ifade ettiği kavram ise temizlik, saf-
lık ve masumiyettir. Bütün peygamberler beyaz yüzse o da beyaz yüzde 
gözdür. Yükneki’nin özenle seçtiği sözcüklerle anlattığı peygamber tasviri 
Türk kavram alanın ulaştığı noktayı bize özetlemektedir. 

3.3. TİEM 73’te Peygamber 

TİEM 73’te kayıtlı olan Hakaniye Türkçesi Erken Kur’an çevirisinde 
peygamberin anlatıldığı bütün ayetler değil de yalnız Taha suresinin ba-
şında geçen kısım alınmıştır. KB’de Ay Toldı bir başka yazımızın konusu-
dur. Biz burada yalnız TİEM 73’te peygambere atfedilen tolun ay kavra-
mı üzerinde duracağız. 

Tü. tolun ay “Hz. Muhammed” = Ar. ØëØ¹3 “Hz. Muhammed’in isimlerin-

den biri” bkz. Çanga Ar. Kur’ân 304a. 
Erken Türkçe Kur’an Çevirilerinde TİEM 73’te Hz. Muhammed için to-

lun ay karşılığı kullanılmıştır. 
TİEM 73 ay tolun ay muhÔāmmed (228v/3=020/001). 
tolun ay muhÔāmmed ile Hz. Peygamber kast edilmiştir. Burada Hz. 

Muhammed’in özelliklerinden birisi olarak GÜZELLİK kavramına dikkat 
çekilmiştir. TOLUN AY ifadesi ilk KB ve DLT’de “tam ay, ayın on dördü” 
olarak tanımlanmıştır (DLT-I 82; KB 48). Ar. ØëØ¹ huruf-i mukattaa için 

Türkçe metinde Hz. Muhammed’e hitaben tolun ay benzetmesinin yapıl-
ması KÔutadġu Bilig’deki kişileştirmelerden AY TOLDI’yı çağrıştırmakta-
dır. KB’de kÔut (saâdet, ikbâl, devlet)’u temsil eden ve her türlü güzel er-
demlere sahip vezir’in kişileştirildiği AY TOLDI’nın yüz güzelliği özelliği 
ile ilgili bir beyit aşağıdaki gibidir. 

yüzi körklüg erdi körüp köz kamar 
sözi yumşakÔ erdi tili tüz tamar (KB 464) 

yüzü, bakınaca, göz kamaştıracak kadar güzel idi; sözü sert değildi, 
fakat doğru söylerdi. 
                                                           
3 “Kur’an-ı Kerim’de bazı surelerin başında bulunan ve “huruf-i mukattaa=kesik, kendin-
den sonraki harflerle bağlantısı kopuk” diye anılan bu harflerin yorumunda -başında bu-
lunduğu sure’nin adıdır, yemindir, bir meydan okumadır, muhataplarının dikkatini çekmek-
tir...- gibi pek çok söylenmiştir. Bu vadide söylenenlerin en isabetlisi bu harflerin Allah ile 
Elçisi arasında birer şifre olduğunu dillendirenlerin görüşleridir (Gülle I:3). 
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TİEM 73, TOLUN AY “tam ay” ile KB’nin AY TOLDI’sı arasında yapı ve 
kuruluşça ortaklık bellidir. Her türlü güzel erdemlere sahip olmayı, 
kut’u kişileştirmesinde TOLUN AY’a benzer AY TOLDI özel adını kurmuş-
tur. TOLUN AY ile Hz. Muhammed’in yüz güzelliğinden hareketle tüm 
güzelliği, tüm güzel erdemleri mükemmelliği kast edilmiştir [Kök 2004 a]. 

Aytoldı, KB’de Kut’un remzidir. Tanrının bağışladığı kut KB’de Aytoldı’da 
tecelli eder. Aytoldı, zeki (tetig), sakin tabiatlı (kılınçı amul), anlayışlı (ukuş-
lug), bilgili, iyi gönüllü, güzel yüzlü, yumuşak, fakat doğru sözlü, her türlü 
faziletle donatılmış birisi idi. Akıl ile bilgisi daima birbirine denktir. 

Sonuç 

Hakaniye müellifleri eserlerinde peygamberi anlatılırken seçtikleri söz-
cükleri titizlikle seçmeye gayret etmişlerdir. Peygamberi anlatırken Türk 
semantiğinin sihirli gücünden yararlanılmıştır. Elbette Türk müelliflerinin 
hedef kitlesi yani okurunun tamamı entelektüel zümre değildi. Peygamberi 
ifade ederken seçilen ve kullanılan sözcükler Türk sözcük hazinesinin gös-
tergesi niteliğindedir. Çağdaşları olan diğer kavimlerde müellifler peygam-
beri ifade ederken hangi seçilmiş sözcüklerle peygamberi anlatmışlarsa 
Türk müellifler de en az onlar kadar dikkatli, seçici ve anlaşılabilir dille 
peygamberi ifade etmişlerdir. Türk müelliflerinin dil şuuru ve sade anlatı-
mı bunu ispatlar niteliktedir. Peygamber gibi Türk milletinin muhayyile-
sinde özel saygınlığı olan kavramı anlatabilmek için hiçbir şekilde ifade kı-
sırlığı çekilmemiştir. Peygamberi ifade ederken kullanılan soyut ve somut 
sözcükler Türk’ün hayal gücünün yanında Türk dilinin de ifade yeteneği-
nin başarısı olsa gerektir. Bu da bize XI. yüzyılda Türk dünyasında Haka-
niye müelliflerinin dil şuurunu ve Türkçe sevgisini göstermektedir. 
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ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA 

DENEMESİ 

Dr. Ertan BESLİ* 

Öz 

Bu bibliyografya denemesinde “Eski ve Orta Türkçe ile ilgili Etimoloji 

Çalışmaları” üzerine Türkiye’de ve yurt dışında yapılmış olan kitap, söz-

lük, makale ve derleme gibi konu ile doğrudan ilintili çalışmalara yer ve-

rilmiştir. Bibliyografyada yer verilen çalışmalar yazarlarının soyadlarına 

göre alfabetik olarak sıralanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Eski ve Orta Türkçe, Etimoloji, Bibliyografya. 

Abstract 

A Bibliographic Essay Related To The Etymological Works Of 

Old And Medieval Turkish 

In this bibliography there is a list of studies such as books, dictionari-

es, articles and compilations about “The Etymology of Old and Medieval 

Turkish Language” prepared in Turkey or abroad. The items are listed ac-

cording to the names of writers in the bibliography. 

Key words: Old And Medieval Turkish Language, Etymology, Bibliography. 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile bazı Türk toplulukları kendi devletle-
rini kurmuştur. Tarihî ve kültürel bağları sebebi ile Orta Asya’ya büyük 
ilgi duyan Türkiye, bu genç Türk Cumhuriyetleri ile sosyal, ekonomik, 
siyasî, bilimsel ve kültürel ilişkiler kurmuştur; söz konusu ilişkiler bu 
gün de gelişmektedir. Bu yüzden Türk Dünyası’nın ortak değerleri ve ta-
şıdığı kıymet her geçen gün daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda 
                                                           
* Fatih Vatan Lisesi İngilizce ve Rusça Öğretmeni. 
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“Eski ve Orta Türkçe ile ilgili Etimoloji Çalışmaları” edebiyat, folklor, tarih 
ve Türk Dili bakımından çok önemlidir. 

Etimoloji dil biliminin en önemli çalışma alanlarından biridir. Eski ve 
Orta Türkçe ile ilgili etimoloji çalışmaları ise uzun zamandır devam edi-
yor. Özellikle 19., 20. ve 21. yüzyıllarda yurt dışında Eski ve Orta Türk-
çe’nin, yurt içinde ise Türkiye Türkçesi ve civarında kullanılan kelimele-
rin etimolojik sözlükleri yayımlanmıştır. Türkçenin etimolojisi ile ilgili 
yurt dışında yayımlanan eserler çoğunlukla Rusça, Almanca, Fransızca, 
Macarca ve İngilizcedir. Yabancı dilde yayımlanan bu eserleri iyi değer-
lendirebilmek için birden fazla dil bilmek gereklidir. 

8. - 13. yüzyıllar arası yazılan Türkçe metinlerin malzemesine daya-
nan Eski ve Orta Türkçe üzerine yapılan etimoloji çalışmaları ve söz ko-
nusu saha araştırmalarına kaynak olabilecek eserler aşağıdaki bibliyog-
rafyada gösterilmeye çalışılmıştır. Bibliyografyada Türkiye Türkçesi ve ci-
varının yanı sıra Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Macarca eser 
adları da yer almaktadır. 
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Sonuç 

Bu çalışmada Eski ve Orta Türkçe ile ilgili etimolojik çalışmalar 
üzerine 84 tane kaynak tespit edilmiştir. Söz konusu kaynaklardan 
otuz dördü Rusça, yirmi dördü Türkiye Türkçesi, on beşi Almanca, 
beşi Fransızca, dördü İngilizce ve birer tanesi de Kazak Türkçesi ile 
Macarcadır. Elde edilen bu verilerin ışığında şu sonuçlara varmak 
mümkündür: 

a- Eski ve Orta Türkçe araştırıcıları için Rusça ve Almanca bilmek 
çok önemlidir; 

b- Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren çalışmanın konusu 
ile ilgili Türkçe kaynakların sayısı artmıştır. 
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Öz 

İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” ülküsü Türk Dünyası 

için önemli bir hedeftir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, bu ülkü doğrul-

tusunda, Türk coğrafyasının stratejik noktalarında eğitim kurumları açmış 

ve bu ülkelerin, insan gücü açıklarını kapatmaya yönelmiş, eğitimi insan 

gücü ihtiyaçlarına paralel olarak planlamıştır. Türk dünyasının, bugünkü 

sömürülen, soyulan, horlanan ve fakir bırakılmış toplumlar olmasının se-

bebini kasıtlı bölünmelerde, parçalanmalarda aramış ve onları tekrar bir-

leştirecek bir tek alfabenin, bir tek yazı dilinin yaratılmasını en büyük ihti-

yaç kabul etmiş ve bu ihtiyacı bütün gücüyle karşılamaya yönelmiştir. 

Azerbaycan Bakü’de 1992 yılında kurulan Bakü Türk Dünyası İşlet-

me Fakültesi, Azerbaycan Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü ve 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı arasında yapılan anlaşma ile faaliyeti-

ne devam etmiş. Daha sonra Bakü Devlet İktisat Üniversitesi bünyesine 

geçmiştir. Mezun ettiği 850 civarındaki öğrenci, Serbest Piyasa Ekonomi-

sini tercih ederek, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu, kalifiye 

işgücü ihtiyacına katkı da bulunmuştur. Bu çalışmayla, Türk Dünyası 

Bakü İşletme Fakültesi’nin kuruluşu, gelişimi ve bugünü masaya yatıra-

rak, yarınları için neler yapılabileceği üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dün-

yası Bakü İşletme Fakültesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi. 
                                                           
* Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi. 
** Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Abstract 

A Field Survey Related To Student Satisfaction In Turkish 

World Faculty Of Business Administration Of The Azerbaijan State 

Economic University 

Ismail Gaspirali’s principle on “unity at the language, at the idea, at 

the work” is an important goal for the Turkish World. Turkish World Rese-

arch Foundation, in accordance with this idea, has opened educational 

institutions in the strategic points of the Turkish geography and has tried 

to close gaps on human resources and planned training in line with the 

needs of manpower. It has looked the reasons of currently situation of the 

Turkish world which exploited, robbed, abandoned and poor communities 

at the deliberately divided and disintegrated; it has accepted the impor-

tant need to create a single alphabet and a single written language which 

will re-unite them and have turned to meet this need with all his might. 

Baku Turkish World Faculty of Business Administration, founded in 

1992 in Baku, continued its activities with the agreement made between 

Azerbaijani Managing Institute of Public Savings and the Turkish World 

Research Foundation. Then, Baku State Economic University was incor-

porated. About 850 graduating students have contributed to the needs of 

skilled labor of the Republic of Azerbaijan needs choosing the free market 

economy. In this study, it was focused on the establishment, development 

and present day of Baku Turkish World Faculty of Business Administrati-

on and what can be done for the future. 

Key words: Turkish World Research Foundation, Baku Turkish World 

Faculty Of Business Administration, Azerbaijan State Economic University. 

Giriş 

Atatürk, Cumhuriyetin 10’cı yılı münasebetiyle, 29 Ekim 1933’te An-
kara’da yaptığı bir konuşmasında,  

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimiz-

dir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını bugün-

den kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avus-

turya-Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bu-

gün elinde sımsıkı tuttuğu milletleri avucundan kaçırabilirler. Dünya 

yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bil-

melidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir 

kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır ol-

mak, yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. 

Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil 

bir köprüdür… İnanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür… Köklerimize 

inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onla-

rın (Dış Türklerin) bize yakınlaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara 

yaklaşmamız gerekli…” 
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demiştir. 

Amaçlarından biri de Atatürk’ün bu sözlerini gerçekleştirmek olan 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 20 Temmuz 1980 tarihinde kurul-
muştur. 1980 yılından 1989 yılına kadar Türk ülkelerine yönelik somut 
faaliyetleri fikri hazırlıklar olarak gerçekleşti. Sovyetler Birliği’nin 1989 
yılında çözülmeye başlamasıyla başta Azerbaycan olmak üzere bütün dış 
Türklerle yakın ilişkilere girildi. 

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın kurucu başkanlığını yaptığı Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, ilk olarak 1989 yılında Azerbaycan ve Türk ülkeleri-
ni içine alan bölgeye geniş katılımlı bir gezi düzenledi. Bu gezi sırasında 
bu ülkelerin yetkilileri ile görüşmeler yapıldı. Onların eğitim ihtiyaçları 
tespit edildi. Bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik gerekli adımlar atıl-
maya başlandı.1 

Türk Dünyası kavramı 1990 yılından sonra Sovyetler Birliği’nden ay-
rılan Türk ülkelerini ifade etmek için ilk kez Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı tarafından kullanıldı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, 
Türkiye’nin Türk Dünyası ülkeleri ile olan irtibatı daha da kolaylaştı ve 
pekişti. 

Hayatını, zamanını ve bütün enerjisini Türk Dünyasına harcayan ve 
Türkiye ile Türk cumhuriyet ve toplulukları arasında kültür köprüleri 
kurmaya çalışan Prof. Dr. Turan Yazgan, beraberindeki heyetle birlikte 
Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’a seyahatleri sonra-
sında çalışmalarını hızla sürdürdü. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
önderliğinde Azerbaycan ve Türk Dünyası ile Türkiye arasında önemli 
kültürel ilişkiler kuruldu. 1990’dan sonra da Sovyetler Birliği’ndeki da-
ğılma ile birlikte Türk coğrafyasına gerçekleştirilen seyahatler artırıldı. 
Bir eğitimci olan Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk Dünyası’nda arzuladığı 
millî uyanış şuurunun ancak eğitimle gerçekleşeceğini, eğitimin planla-
nırken mutlaka insan gücü ihtiyaçlarının esas alınarak, milli bir eğitim 
sistemi kurulması gerektiğini, ancak milli bir eğitim ile fedakâr nesiller 
yetiştirileceğini savunmaktadır.2 

Prof. Dr. Turan Yazgan, Türk coğrafyasında üniversite açmanın yanlış 
olduğunu, çünkü, Türk ülkelerinin birçoğunda yeterli kapasitede üniver-
site bulunduğunu ifade etmektedir. Türk cumhuriyetlerinde bulunan 
üniversitelerdeki tek eksiklik, sistem değişikliğinden doğan girişimci in-
san tipidir. Bu girişimci insanı yetiştirmek için de işletme fakültelerine 
ve enstitülere ihtiyaç olduğunu savunmaktadır.3 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın, Türk coğrafyasındaki eğitim 
faaliyetleri 1990’lı yıllarda başlamıştır. Ancak hiçbir Türk cumhuriyetin-
                                                           
1 Ruhigül Koca, Turan Yazgan’ın Hayatı, Fikirleri, Eserleri ve Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s. 13. 
2 a.g.k., s. 25. 
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de üniversitesi yoktur. Yerel üniversitelerin bünyelerinde İşletme Fakül-
teleri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri kurulmuştur. Öncelikli olarak; 
liseler açmak suretiyle milli şuurun orta öğretimde yaygınlaşmasına çalı-
şılmıştır. Bu kurumlar, her şeyden önce kuruldukları ülkelerin insan 
gücü açıklarını kapatmayı hedeflemektedirler. Türkiye’nin bu konudaki 
tecrübesinden yola çıkılarak, o ülkelerdeki sosyal talepten ziyade, ekono-
minin insan gücü açığı dikkate alınmaktadır. Sosyalist sistemden serbest 
piyasa sistemine 1990’lı yıllarda geçen Türk Cumhuriyetlerinde, bu konu-
daki açığı kapatmak için işletme ve iktisat ağırlıklı eğitim yapılmaktadır. 

Vakfın Eğitim Faaliyetleri 

1980 yılından beri faaliyetini sürdüren Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’nın önem verdiği konuların başında, eğitim, öğretim ve kültür gel-
mektedir. Bu amaçla Vakıf ilkokul 1. sınıftan başlayan liseler, bölümler 
ve fakülteler açmıştır. Türkiye dışındaki eğitim ve öğretimler ilk ve orta 
eğitim, üniversite, yüksek lisans ve doktora düzeyi ile öğrencilere, kurs-
lar ile halka yönelmiştir. Bu fakülte ve bölümler ile birlikte Kırgızistan, 
Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Tataristan, Çuvaşistan, Makedon-
ya gibi birçok ülke ve bölgede Türk kültürünü araştırma, geliştirme ve 
yayma amaçlı çalışan Araştırma ve Kültür Merkezleri de bulunmaktadır. 

1990 yılından itibaren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türkiye dı-
şında eğitim kurumları açmıştır. Bu eğitim kurumlarının bir kısmı çeşitli 
nedenlerle kapatılmış, bir kısmı her şeye rağmen faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Vakfın eğitim kurumlarını orta öğretim ve yüksek öğretim ol-
mak üzere ikiye ayırabiliriz. 

Orta öğretim kurumlarından, 
1. Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi (Bakü / Azerbaycan), 
2. Türk Dünyası Kızılorda Korkut Ata Lisesi (Kızılorda / Kazakistan). 
Yüksek Öğretim Kurumları ise, 
1. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi (Celalabat / Kırgızistan) - Türk 

Dünyası İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümleri; Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi bünyesinde 
Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümleri, 

2. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü / Azerbaycan) bünye-
sinde Türk Dünyası İşletme Fakültesi İşletme ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümleri, 

3. Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi (Almatı / Kazakistan) - Türk 
Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

4. Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi (Kızılorda / Kazakistan) - 
Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri halen faaliyetini sürdür-
mektedir3. 
                                                           
3 http//turan.org./2010 
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Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, her yıl, Türk coğrafyasındaki kendi 
yüksek öğretim kurumlarından başarıyla mezun olan ve sınavla seçilen 
belli sayıdaki öğrenciyi Türkiye’ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için 
getirmekte, her türlü eğitim-öğretim masrafları vakıf tarafından karşılan-
makta ve Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde eğitim almaları sağlanmak-
tadır. Vakıf böylece, bu ülkelerdeki kurumları için yerli öğretim elemanı 
kadrosunu oluşturmaktadır.4 İlk defa 1995 yılında Tataristan’dan on öğ-
renci yüksek lisans ve doktora eğitimi için Vakıf tarafından Türkiye’ye 
getirildi. İkinci sınav, 1996 yılında ilk mezunlarını veren Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültesi mezunlarına yönelik yapıldı. 1999 yılından itiba-
ren bu mezunlar fakültenin akademik kadrosunda yer almışlardır. 

Fakültenin Kuruluşu 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Azerbaycan’daki eğitim faaliyet-
lerinin temeli 1990 yılı Kasım ayında atıldı. Prof. Dr. Turan Yazgan baş-
kanlığındaki Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın girişimleri ile Azer-
baycan Cumhuriyeti Devleti Bakanlar Kurulu’na bağlı olarak eğitim öğ-
retim faaliyetlerini sürdüren Halk Tasarrufatı Enstitüsü ile yapılan işbir-
liği anlaşması ile, İşletme Yöneticisi Yetiştirme amacına yönelik Seminer-
ler vermek üzere başlatılan çalışmaların, semereli sonuçlar vermesi üze-
rine, 1992 yılında, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Halk Tasarrufa-
tını İdare Etme Enstitüsü Rektörlüğü adına zamanın rektörü Prof. Dr. 
Rahim Rahimov arasında yapılan yeni bir anlaşma ile 4 yıllık eğitim-öğ-
retim süresi olan bir fakültenin açılmasına karar verilmiştir. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 4 Mayıs 1992 tarih ve 
240 sayılı kararı ile Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü’nde, İstan-
bul Üniversitesi İşletme Fakültesi modeline uygun olarak Türk Dünyası 
İşletme Fakültesi kuruldu. Fakültede dersler Türkiye Türkçesi ile Türki-
ye’den gelen öğretim üyeleri tarafından verilmeye başlandı. 

Fakültenin içinde bulunduğu Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü 
Azerbaycan Yükseköğretimini düzenlemeye yönelik çalışmalarına bağlı 
olarak 2001 yılı Mayıs ayında kapatılmış ve Türk Dünyası İşletme Fakül-
tesi de, Azerbaycan’ın sadece İktisat ilimleri üzerine ihtisaslaşmış tek üni-
versitesi olan, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bu 
yeniden yapılanma süreci içerisinde, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi arasında yeni bir anlaşma yapıla-
rak, fakültenin Azerbaycan Cumhuriyetinde aynı isimle anılması sağlan-
mış, üniversite içinde özel bir statü kazandırılmış ve mevcut işletme bölü-
münün yanında Uluslararası İlişkiler Bölümü açılmıştır. Öğrencilerin 4 
yıllık eğitim-öğretim süresi sonunda almış oldukları diplomaların muade-
leti, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumu ve dolayısıyla bütün 
                                                           
4 a.g.k., s. 46. 
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modern dünya tarafından tanınmaktadır. 1996 yılından itibaren mezun 
vermeye başlayan Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nden bugüne kadar 
yaklaşık 850 civarında öğrenci mezun olmuştur. Öğrenciler, Serbest Piya-
sa Ekonomisini tercih etmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bu alanda ihti-
yaç duyduğu, kalifiye işgücü ihtiyacına en büyük katkıyı yapmıştır. Fakül-
tenin mezunları bugün, Azerbaycan’ın iktisadi alanlarında yönetici, girişim-
ci, bankacı, muhasebeci adı altında profesyonel olarak çalışmaktadırlar.5 

Fakültenin Amaçları 

Fakültenin kurulmasının amacı, serbest piyasa ekonomisine geçen 
Azerbaycan’a gerekli olan girişimci insanı yetiştirmek, öncelikle burada 
pazar ekonomisine geçişi kolaylaştırmaktır. Bir başka ifadeyle, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde ve Azerbaycan Cumhuriyetinde, üniversite çağına gel-
miş gençlerin, serbest piyasa ekonomisine uygun, demokratik ve laik 
devlet anlayışa bağlı, bilimsel düşünme ve araştırma kabiliyeti kazan-
mış, çağdaş bilimin gereklerine uygun milli ve manevi değerler ile evren-
sel insan hakları ilkelerini özümsemiş, yapıcı ve yaratıcı insanlar yetişti-
recek maddi ve manevi şartları haiz olan bir fakülteyi yaratmak ve geliş-
tirmektir. Ulusal ve uluslararası iş yaşamının yerel, ulusal ve uluslarara-
sı düzeyleri için çağın gereklerine uygun politik ve ekonomik ilişkileri yü-
rütebilecek ve analitik olarak inceleme becerileri kazandırma, uluslara-
rası savaşlar, güvenlik sorunları, terörizm, barışçı olmayan dış politika 
araçları, uluslararası çevre sorunları gibi karmaşık problemleri çözebil-
me konusundaki gerekli bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını 
hazırlamak ve yetiştirmektir. 

Ders programları, Türkiye’deki benzer bölümler ile paralellik sağla-
maktadır, özellikle İstanbul Üniversitesi örnek alınmıştır. Eğitim dili: 
Türkiye Türkçesidir. Azerbaycan Türkü öğrenciler 15 günlük hızlandırıl-
mış bir kursun ardından doğrudan 1. sınıfa başlamakta ve dersleri Tür-
kiye Türkçesi ile takip edebilmektedirler. Fakültemizde, 2001-2002 yılı-
na kadar Türkiye’den gelecek öğrenciler için ÖSYM tarafından verilen 
kontenjan 15 iken, 2002-2003 öğretim yılında 50’ye, 2003-2004 öğretim 
yılında da 60’a çıkartılmıştır. Bu bölümün Azerbaycan Türkü öğrenciler 
için kontenjanı 50’dir. Uluslararası İlişkiler Bölümüne, açıldığı ilk yıl 
olan 2002-2003 öğretim yılında, 22 öğrenci alınmış, 2003-2004 öğretim 
yılı için bu bölüme alınacak Azerbaycan Türkü öğrenci kontenjanı 50, 
ÖSYM aracılığıyla gönderilecek Türkiye Türkü öğrenci kontenjanı ise 30 
olarak belirlenmiştir. Daha sonra eğitimin kalitesi ve düzeni dikkate alı-
narak kontenjan 60’a çıkarılmış, her yıl böylece Türk Dünyası Bakü İş-
letme Fakültesi’ne ÖSYM ile yerleştirilen öğrenci sayısı 120’ye çıkmıştır.6 
                                                           
5 http//tdavaz.org/2010 
6 http//tdavaz.org/2010 
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Tablo 1 

Yıllara göre, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi’ne Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları 

 

Kaynak: Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi arşivi kullanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 2 

Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi 2009–2010 Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları 

 
Kaynak: Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi arşivi kullanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 3 

Yıllara Göre, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi’nden Mezun Olan Öğrenci Sayıları 

 

Kaynak: Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi arşivi kullanılarak oluşturulmuştur. 

Öğrencilerin Memnuniyeti 

Fakülte Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesinde faaliyet 
göstermekte olup, YÖK’e bağlı olarak, Türkiye’deki üniversitelerin ilgili 
fakültelerinin müfredatı uygulanmaktadır. Türkiye Türkçesi’yle eğitim 
veren fakültede, Türkiye üniversitelerinden görevlendirilen sahasında 
profesör, doçent ve yardımcı doçentler, Türkiye’de eğitim görmüş, dokto-
rasını tamamlamış veya tamamlamak üzere olan Azerbaycan Türkü öğ-
retim görevlileri de Türkiye Türkçesi ile ders vermektedir. 2009-2010 öğ-
retim yılında akademik kadrosu üç profesör, beş doçent, altı yardımcı 
doçent ve on dört öğretim görevlisinden oluşmuştur. Bunlardan bir pro-
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fesör, iki doçent, iki doktor ve beş öğretim görevlisi üniversitenin görev-
lendirdiği öğretim üyeleridir.7 

Bu anket çalışması Mayıs 2010 döneminde, öğrencilerimizin fakülte 
ile ilgili düşüncelerini, istek ve önerilerini öğrenmek ve bu önerileri de-
ğerlendirerek sunulan hizmetlerin verimliliğini, etkinliğini kalitesini ar-
tırmak amacıyla uygulanmıştır. 

Bu çalışma ile öğrencilerle, fakülte yönetimi ve öğretim üyeleri arasın-
da iletişimin sağlanması, öğrencilerin beklentilerinin belirlenmesi amaç-
lanmış olup alınan bilgileri ve verileri fakültenin başarısı için kullanıla-
caktır. Anket formu değerlendirmelerine katılan öğrenci sayısı 100 kişi-
dir. Öğrencilerin cinsiyetine ve uyruğuna göre dağılımı aşağıdaki şekilde-
dir: 

Tablo 4 

Ankete Katılan Öğrencilerin Sayıları 

Uyruğu Cinsiyeti Türkiye Türkü Azerbaycan Türkü Toplam 
Kız 9 35 44 

Erkek 27 29 56 
Toplam 36 64 100 

Kaynak: Anket sonuçlarına göre oluşturulmuştur. 

 
                                                           
7 http//tdavaz.org/2010 
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Kaynak: Anket sonuçları değerlendirilerek oluşturulmuştur. 

Anketin sonucunu genel olarak değerlendirirsek, öğrencilerin fakülte-
den memnuniyeti yüzde olarak aşağıdaki şekildedir: 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türk Cumhuriyet-
leri’ndeki eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetleri gerçekleştirme amaçları ele 
alınmış ve eğitim faaliyetlerinin önemi üzerinde durulmuştur. Son beş 
yılda fakültedeki öğrenci sayısındaki artış, mezun öğrenci sayıları ve me-
zun öğrencilerin iş hayatındaki başarıları, fakültede amacına yönelik bir 
çalışma yapıldığını göstermektedir. Fakültenin bu başarıyı koruması ve 
daha da ileriye taşıması için yeni stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. 
Bunun içinde, fakültenin bugünkü durumu, öğrencilerin düşünceleri, 
istek ve önerilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bütün bunların dikkate 
alınmasıyla ortaya konacak hedef, Fakülte Yönetimi’nin yarınlara yöne-
lik planlama yapmasına yardımcı olabilecektir. Yapılan anket bu yolda 
ilk adım olarak düşünülebilir. 

Anket on iki sorudan oluşmaktadır. Toplanan veriler değerlendirildik-
ten sonra elde edilen veriler grafikle verilmiştir. Ankete toplam 100 kişi 
katılmış ve anketler katılımcıların sorulara verdikleri cevaplara göre de-
ğerlendirilmiş, işaretleme yapılmayıp herhangi bir görüş veya öneride 
bulunulmayan soruların sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. 
Katılımcıların % 44’ü kız, % 56’sı erkek olup, % 36’sı Türkiye Türkü, % 
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64’ü Azerbaycan Türküdür. Tablo 5’e göre soruları sırasıyla değerlendi-
rirsek, 

1. Soruyu katılımcıların tamamı cevaplandırmış ve sadece % 18’i 
olumsuz görüş bildirmiştir. Bu, öğrencilerin hocalarıyla kolaylıkla görü-
şebildiğini göstermektedir. 

2. Soru, katılımcıların tamamı tarafından cevaplandırılmış ve hemen 
hemen birbirine yakın değerler elde edilmiştir. Bu, öğrencilerin kütüpha-
neden orta düzeyde faydalandığını göstermektedir. 

3. Soruda katılımcıların % 20’si hocalarına yönelttiği sorunların çözü-
müne gayret gösterilmediğini düşünmektedir. 

4. Soruyu iki öğrenci cevaplandırmamıştır. Cevaplandıranların % 38’i 
fakülte yönetimine iletilen öneri ve isteklerin cevaplandırılmadığı görüşü-
nü savunmaktadır. Bu dikkat edilmesi gereken bir orandır. 

5. Soruyu iki kişi yanıtlamamıştır. Katılımcıların % 57’si öğrencilerle 
ilgili kararların alınmasında onların görüşlerinin alınmadığını düşün-
mektedir. Bu oran da dikkat çekicidir. 

6. Soruya katılımcıların % 24’ü olumsuz görüş bildirmiştir. Bu öğren-
ci işlerinin öğrencilerin her türlü işlemlerinde öğrencilere yardımcı oldu-
ğunu göstermektedir. 

7. Sorunun değerlerine göre, katılımcıların % 68’i aldıkları eğitimin iş 
hayatında başarılı olmalarına yararlı olacağını düşünmektedir. Bu, oku-
tulan derslerin doğru seçildiğini, alanlarına uygun olduğunu ve yeterli 
bilgi aldıklarını göstermektedir. 

8. Soruya öğrencilerin % 77’si olumlu cevap vermiştir. Öğrencilerin 
anlamadıklarını hocalarına rahatlıkla sormaları, daha iyi anlaşılması 
için hocalarının da çaba sarf ettiklerini göstermektedir. 

9. Soruda elde edilen değerlere göre öğrencilerin % 65’i derslerle ilgili 
görüş ve önerilerini dile getirebildiklerini belirtmektedirler. Bu oran öğ-
rencilerin derslerde serbest olduklarını ve onlara konu ile ilgili fikirlerini 
ifade etme fırsatı verildiğini göstermektedir. 

10. Soruda katılımcıların % 31’i olumlu görüş belirtmiştir. Bu sonuç, 
fakültede sosyal kültürel faaliyetlerin sayısının artırılması ile beraber et-
kinliklerin içeriğinin daha zengin ve ihtiyaca yönelik hazırlanması gerek-
tiğini göstermektedir. 

11. Sorunun değerlerine göre katılımcıların sadece % 16’sı sınav so-
rularının ve yapılan değerlendirmelerin gerçek başarıyı ölçmediğini sa-
vunmaktadır. 

12. Soruda katılımcıların sadece % 11’i öğrenci başarısını değerlen-
dirmelerinde objektif davranılmadığını düşünmektedir. Bu öğretim üye-
lerinin sınav sonuçlarını değerlendirmede tarafsız, dürüst ve titiz dav-
ranmaları şeklinde yorumlanabilir. 

Genel değerlendirme yapacak olursak, öğrencilerin % 54’ü bugün Fa-
külte’den memnun görünmektedir. Bununla beraber, bazı sıkıntıların 
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varlığı da dikkat çekmektedir. Bu sıkıntılar soruların değerlerine, öğren-
cilerin istek ve önerilerine de yansımıştır. Anket sonucunu istek ve öne-
rilerle birlikte yorumlayacak olursak, değişik boyutlarda değerlendirme-
ler yapılabilir. 

Bunlardan ilki öğrenci öğretmen ilişkisidir. Anket sorularına bakıldığı 
zaman, altı soru öğretmen öğrenci ilişkisini belirleyecek niteliktedir. So-
ruların tamamında olumlu görüş bildiren öğrencilerin oranı % 57’nin 
üzerindedir. Öğrencilerin görüş bildirmesi, hocalarına saygı duydukları, 
güvendiklerini ve onların başarıları için çalıştıklarına inandıklarını gös-
termektedir. Bu ilişkiyi daha da geliştirmek sağlıklı bir şekilde sürdür-
mek, Fakültenin başarısını olumlu şekilde etkileyecektir. Çünkü bir eği-
tim kurumunu ayakta tutan unsurlardan en önemlisi öğrenci ve öğret-
menler arasındaki karşılıklı güven duygusudur. 

İkinci değerlendirme öğrenci-Fakülte Yönetimi boyutunda yapılabilir. 
Yöneltilen dört soru doğrudan veya dolaylı olarak Fakülte Yönetimi faali-
yetleri ile ilgilidir. Bu sorulara % 36’nın altında olumlu yanıt verilmiştir. 
Özellikle 5. soruya sadece  % 14 oranında olumlu görüş bildirilmiştir. Bu 
oran, hiçbir konuda Fakülte Yönetimi’nin aldığı kararlarda öğrencilerin 
fikrinin alınmadığını göstermektedir. Bu durumda, Fakülte Yönetimi öğ-
rencilerle (en azından sınıf başkanlarıyla) toplantılar yapmalı, onların sı-
kıntı, eleştiri, istek ve önerilerini dinlemeli ve anlamlı bulduklarını dik-
kate almalıdırlar. 

Üçüncü değerlendirme ise, fiziki ihtiyaçlarla ilgilidir. Bu ise daha çok 
üniversitenin fiziki olanaklarıyla ilgilidir. Katılımcıların yanıtlarından, is-
tek ve önerilerinden anlaşıldığı üzere bu konuda ihtiyaçlar olduğu anla-
şılmaktadır. En büyük sıkıntı öğrencilerin barınma problemi ile ilgilidir. 
Üniversitede öğrenci yurdunun bulunmaması, özellikle Türkiye’den ge-
len öğrenciler için büyük sıkıntı oluşturmaktadır. İhtiyaçlar arasında 
zengin ve etkin bir kütüphane ve kütüphane yönetimi, internet bağlantılı 
bilgisayar labaratuvarı konusundaki ihtiyaçlar da üzerinde durulması 
gereken konulardandır. Bu ihtiyaçların fakülte yönetimi tarafından daha 
detaylı bir şekilde belirlenerek, rektörlük düzeyinde konuların ele alın-
masıyla giderilmesine çalışılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak, yapılan anket, fakültenin amacına ulaştığını göster-
mektedir. 
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REFİİ CEVAT ULUNAY VE ALEMDAR GAZETESİ 

Dr. Abdullah ACEHAN* 

Öz 

İlk önce konumuzun temel taşı olan Refii Cevat Ulunay’ın hayatını ele 

aldık. Hayatını üzerinde dururken onun Çorum’dan Konya’ya olan sür-

günlüğü üzerinde ayrıntılı olarak durmayı da ihmal etmedik. Sonra onun 

en önemli yönlerinden birisi olan gazeteciliğinden bahsettik ve daha son-

ra kendisi tarafından yayımlanmakta olan Alemdar ismindeki gazeteyi 

nasıl çıkardığı ve Alemdar gazetesinin genel durumunu anlattık. Deva-

mında Refii Cevat’ın çıkarmakta olduğu Alemdar gazetesinin Şükrü ve 

Hikmet Nazım Beylere devriyle ilgili olan olaylar üzerinde durduk. En son 

kısımda da bu araştırmamız neticesinde şimdiye kadar bilinmeyen ve bu 

araştırma sonucunda tespit ettiğimiz durumları maddeler halinde verdik. 

Bu araştırmayı Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde ettiğimiz belgeleri te-

mel alarak hazırlarken diğer kaynaklarda da faydalanmayı ihmal etmedik. 

Anahtar kelimeler: Refii Cevat Ulunay, Alemdar, Gazetecilik, 

Edebiyat, Sürgün. 

Abstract 

Refii Cevat Ulunay And Alemdar Newspaper 

At first, we observed the life of Refii Cevat Ulunay as a milestone of 

our subject. While we are focusing on his life, we could take into account 

his exile from Çorum to Konya in a detailed way. Then, we mentioned 

about journalism, which was one of the best sides of him. We explained 

how he published the newspaper named Alemdar and the general state 

of Alemdar Newspaper. In addition, we emphasied the events concerning 

with the period of Şükrü and Hikmet Nazım Beyler, which were published 

on Alemdar Newspaper by Refii Cevat. In the final section, as a result of 
                                                           
* Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
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our research we made a list of the unknown points that we identified. In 

this research we benefitted from the documents of Primeministry Ottoman 

Archive and other sources. 

Key words: Refii Cevat Ulunay, Alemdar, Journalism, Literature, Exille. 

Refii Cevat, 1890 yılında şimdi Suriye sınırları içinde yer alan Şam’da 
doğdu. Babası Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin torunlarından Ankara va-
lisi Muhittin Paşa1, annesi Makbule Hanım’dır.2 Çocukluk ve gençliğini 
İstanbul’un Vefa semtinde tamamladı. Galatasaray Lisesi’ni bitirdiği yıl 
Tanin daha sonra İkdam gazetelerinde yazmaya başladı.3 Yirmi yaşına 
geldiğinde İttihat ve Terakki’nin karşısında yer alan Hürriyet ve İhtilaf 
Fırkası’nın yayın organı Şehrah gazetesinde yazı işleri müdürü oldu. Ye-
ni Sabah ve Tan gazetelerinde takma isimlerle yazılar kaleme aldı. Ağus-
tos 1327/1911 yılında 21 yaşındaydı ve kendisiyle birlikte özdeşleşecek 
olan Alemdar gazetesini çıkarmaya başladı. 11 Haziran 1913 günü ger-
çekleşen Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi olayından son-
ra Bab-ı Ali baskınını fırsat bilen İttihat ve Terakki Partisi tarafından ha-
yatının ilk sürgün devresinin başlangıcı olan Sinop’a sürgüne gönderildi. 

Sinop’ta başlayan sürgün hayatı Çorum’dan sonra Konya’da nihayet 
buldu. Refii Cevat Ulunay; Namık Kemal, Refik Halit Karay vb. gibi bir-
kaç defa sürgüne maruz kalanlardandır. İlk olarak Sinop, Çorum, Konya 
olarak başlayan menfa hayatı 1924 yılında 150’lilikler listesine isminin 
dahil edilmesi üzerine yurt dışı ile devam etti. Bu sebepten dolayı Refii 
Cevat’ın Sinop, Çorum, Konya sürgünlüğüne sürgün hayatının birinci 
dönemi; 150’lilikler listesinde yer almasından dolayı olan sınır ötesi du-
rumuna da sürgün hayatının ikinci dönemi olarak sınıflandırmanın da-
ha uygun olacağı kanaatindeyim. Ama ele alacağımız konu gereği bize la-
zım olan sadece Refii Cevat’ın birinci dönem sürgün hayatıdır. Refii Ce-
vat, Hürriyet ve İhtilaf Fırkası’nın üyesi olduğundan dolayı doğal olarak 
İttihat Terakki Partisi’ne karşıdır. Az önce de ifade ettiğimiz gibi sadra-
zam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesini fırsat bilen İttihat ve Terak-
ki, kendisine muhalif olanları Sinop’a sürgüne gönderir. Bu sürgünler-
den biri de aynı zamanda hem Alemdar gazetesini çıkaran hem de Hürri-
                                                           
1 Muhittin Paşa: Osmanlı idarecilerinden. Damat Ferit Hükümeti zamanında Ankara Valili-
ği’ne atandı. Fakat, Kurtuluş Savaşı’na karşı olan tutum ve davranışları nedeniyle Ulusal 
Örgüt tarafından tutuklanarak Sivas’a gönderildi. Kurtuluş Savaşı’na karşı çalışmayacağına 
söz verdiği için İstanbul’a gitmesine izin verildi. Adı, istenmeyen valiler listesinde yer aldı. 
150’lilikler listesine girmiş olan gazeteci Refii Cevat Ulunay’ın babasıdır. Baki Kurtuluş, Ta-
rihsel Olaylarla Söylev, s. 367. 
2 Kemal Sülker, Refii Cevat Ulunay’ın Mevleviliği için şu bilgileri veriyor: “Mevlevi olan Ab-
dülbaki Gölpınarlı’dan duymuştuk. Ulunay da Mevlevi idi. İkisi de Bahariye şeyhi besteci ve 
şair Hüseyin Fahrettin Dede’den yol almışlar. Ulunay da ana tarafından Çelebi’ymiş.” Kemal 
Sülker, Anılara Yolculuk, s. 79. 
3 “Ben 1919’da liseyi bitirir bitirmez soluğu Babıâli’de almıştım.” Kemal Sülker, Anılara Yol-
culuk, s. 83. 
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yet ve İhtilafçı olan Refii Cevat’tır. Halit Fahri Ozansoy, aynı zamanda 
dayısı olan Ahmed Kadri Bey’in4 yakın dostu olan Refii Cevat’ın Sinop’a 
sürgün edilişini şu cümlelerle anlatıyor: 

“Dayım Kadri Bey ile Refii Cevat Bey Alemdar gazetesinde ortaktılar. 

Bir gece yengem ve çocuklar yattıktan sonra uykum tutmamıştı. Işığı 

yakmadan pencereye koştum. Hürriyet ve İhtilaf Fırkası’nın ilk çöküşü-

nü ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa’nın canına kasteden Enver’in bir at 

üstünde ve arkasında da başka atlıların, ellerinde bayraklarla Babıâli 

binasının önünde sel gibi taştıklarını gördüm. Bu esnada karşıda, eski 

Ahmet İhsan Matbaası sonra gazino ve daha sonra kebapçı dükkânı 

olan ve bugün yıkılmış bulunan bir binanın önünde bir sürü insan top-

lanmıştı. Hemen matbaadan ev tarafına geçtim. Bütün muhabirlerin 

kaçmış olduklarını gördüm. Fakat orta kattaki idare müdürü benden 

de geç kalmış ve demir matbaa kapısının bir saldırışla kilidini kırarak 

içeriye giren birtakım kimseler ‘Refii Cevat nerede? Söyle’ diye sıkıştı-

rarak adamcağızı fena halde dövmüşlerdi. Bu hükümet darbesinden 

sonra başta Refii Cevat olmak üzere, bir rivayete göre 500, bir rivayete 

göre 800 kadar Hürriyet ve İhtilafçı da Sinop’a sürülmüştü.”5 
                                                           
4 Diğer adıyla da Pehlivan Kadri olarak bilinen Ahmed Kadri Bey, Refii Cevat’ın hem dostu 
hem de aynı kaderi paylaştığı kişidir. Bu iki arkadaş o kadar samimidirler ki, Ahmed Kadri 
Bey aynı zamanda Alemdar gazetesinin ortağı, yazarı, mesul müdürü hem de Refii Cevat’ın 
her iki sürgün devresinde de kader yoldaşıdır. O da Refii Cevat gibi İttihat ve Terakki tara-
fından Sinop’a sürgün edilmiş hem de 1924 yılında çıkan 150’lilikler listesine dahil edilip 
yurt dışına gönderilmiştir. Sadece aralarındaki tek fark Refii Cevat 1938 yılında Mustafa Ke-
mal Atatürk tarafından çıkartılan af ile birlikte yurda döndüğü halde Ahmed Kadri Bey [Peh-
livan Kadri] yurda dönmemiş ve Mısır’da hayata veda etmiştir. 
5 Halit Fahri Ozansoy, Edebiyatçılar Çevremde, s. 332; Refii Cevat Ulunay, Sinop’a sürgünü 
ile ilgili anılarını şu cümlelerle ifade ediyor: 

“Bizde matbuatın çok acı günler geçirdiği devir, İttihat ve Terakki devri idi. Bunun en ağır 
sapartasını biz yedik. Dayak, kurşun, idam gibi zulümlerin en hafifi menfa idi, fakat İttihat 
ve Terakki öyle bir iki kişi sürmekle iktifa etmiyor, toplu menfalar yapıyordu. Mesela Mah-
mut Şevket Paşa’nın öldürülmesini bahane ederek bir gecede binlerce adamı tevkif etti, bir 
kısmını astı. Sekiz yüz elli kişiyi de sabahın alaca karanlığında Sirkeci’den Bahr-ı Cedid adlı 
köhne ve atik bir vapura bindirerek Sinop’a sürdü. İttihat ve Terakki’de ne kadar haşerat 
varsa menfilerin sevkinde vazife almışlardı. Gün ışıdığı zaman bu 850 kişinin çoluğu çocu-
ğu, hısımı akrabası kayıklarla vapurun etrafını aldılar. Babacığım, kardeşim, evladım, anne-
ciğim, beyciğim, efendiciğim feryadı ayyuka çıkarıyordu. Denizin üzeri kayıktan hasır seril-
miş gibiydi. İçimizde paşalar, beyler, ayan, mebusan azası ve gazeteciler vardı. Muhafazamı-
za memur olanlar kahkahalarla gülerek: 

- ‘Köpekler de hayırsız adalara giderken böyle uluyorlardı’ diyorlardı. 
Vapurun ötesinde berisinde sık sık dayak hadiseleri oluyordu. Muhlis Sabahattin, Arna-

vut muhafızlardan birinin ağır küfrüne karşı: 
- ‘Efendi ! Biraz nezaket’ 

dediği için Arnavut onu evvela omuzundan yakalayarak: 
- ‘Al sana nezaket! Al sana nezaket!’ 

diye dut ağacı silker gibi sarstıktan sonra suratına bir yumruk indirerek tek gözlüğünü kır-
mıştı. Son zamanda Sinop menfasında bin beş yüz kişi vardı. İttihat ve Terakki Birinci Dün-
ya Harbi’ne girinceye kadar bu hal böyle devam etti. Harbe girdikten sonra menfileri içlere 
dağıttılar. Yaysız Tatar arabalarında gruplar, tüfeklerine fişek sürülmüş, süvari jandarmala-
rının muhafazasında başka menfalara gönderildiler. Yolda jandarmalar ufak bahanelerle 
arabadakileri kamçılıyorlardı. Yollarda bazen pis hanlarda, bazen karakollarda, bazen de 
hapishanelerde yatırılıyorduk. Buralarda yatmak değil oturmağa imkân yoktu. Haşerat hü-
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Refii Cevat, nasıl tevkif edilip de sürgün edildiğini şu cümlelerle ifade ediyor: 
“Biraz sonra dışarı çıktık yanımıza sivil memur oldukları anlaşılan iki 

kişi geldi. 
- Refii Cevat Bey bir zahmet bizimle müdüriyete kadar geleceksiniz, dedi. 
- Niçin? 
- Azmi Bey sizinle görüşmek istiyor. 
Bir karışıklık yaşandığı hissine kapıldım. Yapacak bir şey yoktu, itiraz et-

meden Kadri Bey ile birlikte müdüriyete yollandık. İstanbul muhafızı Cemal 
Bey’in odasına girdiler (Beraber geldikleri sivil polisler). Bir dakika sonra: 

- Polis müdüriyetine götürsünler, emri tebliğ olundu. Tekrar polis 
müdüriyetine döndük. Topal bir masanın üzerine kocaman bir defter 
açılmış idi. İsmimizi sordular. Deftere kaydettiler. İsmimizin yanına me-
mur, keskin bir rik’a yazı ile ihtilalci kelimesini yazdı. Tevkifimizin doku-
zuncu günü idi, aşağıdan bir ses işitildi: 

- Refii Cevat Bey, Ahmet Kadri Bey! 
Bahçeyi geçtik müteferrika komiserinin oturduğu odaya girdik. 
Komiser dışarıdan birini çağırdı: 
- Efendileri götürünüz ! dedi. 
Ben, Salih Efendi, Kadri Bey bindik. Kadri Bey’in yanına bir sivil me-

mur oturdu. Çemberlitaş yoluyla Bab-ı Seraskeri’ye yollandık ve büyük 
kapısından içeri girdik. Bekirağa Bölüğü’nün bulunduğu pembe dairenin 
önünde araba durdu. Yine öyle muhafaza altında olarak bir odaya götü-
rüldük. Odanın ortasında kısa boylu, kara kuru ince bıyıklı bir erkan-ı 
harp zabiti ayakta duruyordu. Bizi görür görmez eski bir tanıdığı görmüş 
gibi birer birer ismimizi söyleyerek: 

- Salih Efendi, Refii Cevat Bey, Kadri Bey, efendim hepiniz bu gece Si-
nop’a gönderiliyorsunuz dedi.”6 

Refii Cevat’ın da içinde bulunduğu bütün sürgünler, Bahr-i Cedid 
isimli gemi ile sürgün yerleri olan Sinop’a gönderildi. Sinop’a ulaşan Re-
fii Cevat, kısa bir süre Sinop İdadisi’nde kaldıktan sonra Ahmed Kadri 
Bey ile birlikte bir eve yerleşti. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması sebe-
biyle Rus gemileri tarafından sürekli olarak bombalanan Sinop ahalisi, 
çareyi dağlara kaçmakta bulur. Sinop’un bombalandığı için boşalması ve 
çıkan savaştan dolayı sürgünlerin kaçmaması için 28 tane sürgünün 
menfası, Çorum olarak değiştirilir. Sinop’ta üç yıl menfa hayatı yaşayan 
Refii Cevat, diğer sürgünlerle birlikte Çorum’a doğru yola çıkar: 

“Çorum’a gidecektik. Yirmi sekiz kişinin birden gönderilmesi müm-
kün olamayacağı için iki posta yola çıkacaktı. Çorum’a gönderilmesi ka-
                                                                                                                                        
cumuna maruz kalıyorduk. Hepimiz bit içinde idik. Yolda ekmek bile vermedikleri için uğra-
dığımız kasabalarda ahali: 

- ‘Garipler gelmiş’ 
diye peynir ekmek getiriyorlardı. O günleri düşünüyorum da, gazeteciliğin çilesinin hala bit-
mediğine inanıyorum.” Hilmi Yücebaş, Refii Cevad Ulunay, s. 4. 
6 Refii Cevat Ulunay, Menfalar/Menfiler, Sürgün Hatıraları, [Haz: H.Hüsnü Kılıç], s. 11. 
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rar verilen arkadaşlarla biz, hemen ilk posta ile yola çıkmayı düşündük. 
Artık hareket için İstanbul’dan gelecek emri, yazıyı bekliyorduk. Nihayet 
hareket günümüz kararlaştırıldı. Bu müddet zarfında umumi bir yol ha-
zırlıkları başlamıştı. İlk kafile olarak hareket edecekler ayrıldık.”7 

11 gün süren bir yolculuktan sonra Çorum’a ulaşan Refii Cevat, ömrü-
nün bir yılını da burada geçirir. Refii Cevat, Çorum’da pek mutlu değildir. 
Onun bu durumunu yani mutlu olmadığını Başbakanlık Osmanlı Arşi-
vi’nden elde ettiğimiz ve dipnotta Latin harfli tercümesini verdiğimiz Dahi-
liye Nazırı [İçişleri Bakanı] Talat Paşa’ya hitaben yazılmış 28 Teşrin-i Sani 
1332/11 Aralık 1916 tarihli belgeden anlamaktayız.8 Bu belgede yazılan-
lara göre Refii Cevat, üç yıl Sinop’ta menfi olarak kaldığını ve Sinop’ta bu-
lunan menfilerden bir kısmının kaçtığını bir kısmının da affedildiğini ken-
disinin ise ne kaçtığını ne de tahliye edildiğini, daha sonra bununla da ye-
tinilmeyip 28 kişi ile birlikte Çorum’a gönderildiğini 26-27 yaşında yaşadı-
ğı bu olaylardan dolayı bir ihtiyar görüntüsüne sahip olduğunu ifade et-
tikten sonra, aile fertlerinden babasının emekli olduktan sonra Konya’ya 
döndüğünü diğer amcası Veled Çelebi’nin ise hünkar postunda oturduğu-
nu beyan etmektedir. Dilekçesinin devamında kendi affedilmesine daya-
nak olarak da; Hz. Peygamber’in katline ferman verdiği Abdullah bin ebi 
Sarraf’ın Hz. Osman’ın akrabası olduğundan dolayı affedildiğini örnek 
                                                           
7 Refii Cevat Ulunay, Menfalar/Menfiler, Sürgün Hatıraları, [Haz: H.Hüsnü Kılıç], s. 215. 
8       “Dahiliye Nazırı Talat Bey’e 

Beyefendi Hazretleri 
İsnat olunan siyasi bir meseleden dolayı tevkif edildim. Heyet-i Tahkikiyye hakkımda tah-

kikat yaptı ve benim tamamıyla masum olduğuma kanaat getirdi. Hatta o zaman İstanbul 
muhafızı bulunan Cemal Paşa’nın da -politikaya karışmamak hususunda verdiğim sözde se-
bat ettiğimden dolayı- tebrikine nâil oldum. Bununla beraber ne bu kanaat ne de bu tür pek 
benim de sâirleri gibi kalen ve kalemen fiîlen muhalefet nâmıyla Sinop’a nefiy ve teb‘id edil-
meme mâni olamadı. Üç sene Sinop da bekledim. 1200’e varan menfilerden kimi tahliye 
edildi, kimi firar etti. Hatta tekallüb ü hükümet meselesinden dolayı ağır cezalara mahkum 
olanlar bile bade‘l-firar nâil-i af oldular. Ben neden bilmem 28 kişinin arasına katılarak Ço-
rum’a gönderildim. Dört sene oldu dört senenin her senesi on seneye muâdildir. 27 yaşında 
bir ihtiyar oldum. Ne yazı yazacak kâriha, ne söz söyleyecek nâtıka, ne de tahammül edecek 
kuvvet ve tâkat kaldı. Artık kâlen, kalemen, fiîlen diye gösterilen esbâbın bana teşmîli câiz 
değildir. Ahval-i husûsiyeme gelince: 

Babam yirmibeş sene bu toprağa hüsn ü hizmet etti. Yozgat mutasarrıflığından tekâüd edil-
di. Konya’ya çekildi. Amucam Konya mebusu Mehmet Emin Efendi iki defa İttihat ve Terakki 
nâmına intihâb edildi. Sebat u metânet-i ahlakiyesi sizce dahi malumdur. Hünkar postunda 
oturan diğer amcam Veled Çelebi’yi zikr etmeye lüzum görmüyorum. Mekke-i Mükerreme’nin 
fethinde Hazret-i Peygamber’in katline ferman buyurduğu (Abdullah bin ebi Sarraf’ın) Hazret-i 
Osman’ın biraderi olması onu idamdan kurtardı. Hısım ve akrabamda hasenâtı benim seyyiât 
denecek kadar bile değeri olmayan mâziye karışan ahvâle tesir etmez mi? Bu dört sene içinde 
pederim Konya’da, validem İstanbul’da, biraderim hatt-ı harpte, dayım harp sefinelerinden bi-
rinde diğer hısım ve akrabamın her biri bir yerde hizmette bulunuyor. Ben ise burada sürünü-
yorum. Dört senelik bir zaman-ı hâtirde belki dört yüz kaza dolaşan bu aile efradının cümlesi 
beni düşünüp ağlıyorlar. Dört senden beri benim hâne-i virânemin sokağında öten felaket bay-
kuşunu artık susturunuz. Düçâr olduğum alâm-ı maddiye ve maneviyyenin bende tevlid ettiği 
rahatsızlık leffen takdim eylediğim raporlar meâdininden anlaşılır. Ancak tanzim bir tarz-ı ha-
yat-ı sâbitle tedavisi mümkün olan bu hastalıkla menfa-ı hayatta uğraşmak kabil değildir. Nâ-
il-i hürriyet olmaklığım için vesâtet-i insâniyetkârilerinin artık beyderrefi buyurulmasını istir-
ham eylerim. Ol babda emr ü irade hazret-i menleh’ül-emrindir. 28 Teşrinisani 332 Refii Ce-
vad.” Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM, I. Şb, 13/37-1337. 
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göstererek kendisinin de akrabalarından dolayı affedilmesini talep eder. 
Hatta Çorum’da zor şartlar altında bulunduğundan dolayı maddi ve ma-
nevi hastalıklara yakalandığını bu hastalıklara ait raporlar aldığını, aldığı 
bu raporlarını İçişleri Bakanı Talat Bey’e yazdığı bu dilekçesine eklediğini 
ifade eder. Yani kısaca Refii Cevat, bu dilekçesiyle affedilip hürriyetine ka-
vuşmayı talep etmektedir. Bu duruma dayanak olarak da aldığı raporları 
göstermektedir. 11 Aralık 1916 tarihinde İçişleri Bakanı Talat Paşa’ya hita-
ben az önce zikrettiğimiz dilekçeyi yazan Refii Cevat, [Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nden elde ettiğimiz bir başka belgeye göre] 7 Kanun-ı Evvel 1332/20 
Aralık 1916 tarihinde9 Ankara Mutasarrıflığı’na da bir dilekçe gönderir.10 

Refii Cevat, bu dilekçesinde İçişleri Bakanlığı’na yazdığı dilekçesinden 
de anlaşılacağı üzere dört senedir günahsız yere sürgünden sürgüne 
gönderildiğini, vatana hizmet edeceği yerde bütün maddi ve manevi un-
surlardan uzak kaldığını, sağlığının bozulduğunu ve bozulan sağlığının 
sürgünde düzelmeyeceğini, bakanlığa yazdığı dilekçenin ekinde bulunan 
doktor raporunun kontrolü ve onaylanması için bu dilekçesinin belediye 
doktoruna havale edilmesini istemektedir. Dilekçenin altına da doktor 
Hüseyin Haydar tarafından “hükümet doktoru bulunmadığından kendisi 
tarafından muayene edildiği ve raporun tanzim edildiği” ibaresi eklenmiş 
ve 8 Kanun-ı Evvel 1332/21 Aralık 1916 tarihi yazılmıştır. 

Demek ki Refii Cevat tarafından hem İçişleri Bakanlığı’na hem Anka-
ra Valiliği’ne gönderilen her iki dilekçede de ek olarak sunulan rapor, 
Refii Cevat’ın sürgün olarak bulunduğu Çorum’daki doktorlardan aldığı 
rapordur. Refii Cevat, Ankara Valiliği’ne gönderdiği dilekçesinde aldığı 
raporun belediye doktoru tarafından kontrol edilerek onaylanmasını is-
temiştir. O zaman ki şartlar içinde hükümet tabibi bulunamadığından 
Refii Cevat’ın raporu doktor Hüseyin Haydar tarafından onaylanmıştır. 
Yine Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde ettiğimiz başka bir belgeye gö-
re Ankara Valiliği, Refii Cevat’ın bu 7 Kanunıevvel 1332/20 Aralık 1916 
tarihinde gönderdiği dilekçesine dayanarak padişaha bir yazı yazmıştır.11 
                                                           
9 Dilekçenin üzerinde kayıtlı umumi numarası; 73715, hususi numarası: 1291’dir. 
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM.I. Şb. 13/37-1337, Ş. 3. 

                 “Huzur u Ali Mutasarrıflığına 
          Maruz u Acizânemdir 

Dahilye Nezareti Celilesi’ne yazılıp leffen takdim eylediğim istidânın mütaleasından dahi an-
laşılacağı vecihle dört senedir bî günah yere menfadan menfaya sürülmekliğim devletin birer 
suretle vatanına hizmet edeceği bir zamanda bütün manevi mahrumiyetlere mahkumiyetim bu 
hususî ahvâl-i sıhhiyemin hayat-ı menfada tedavi edilmesi mümkün olamayacak bir surette 
tezelzül olması acîz-i serir-i devre-i şebabta her mersiyede ve hayatından nâ ümit bir halde bu-
lundurulduğundan nezarete hitaben yazılan istidâ-yı aciziyye leffi iktiza eden raporun istihsali 
için bu istidâmın belediye tebâbetine emr ü havale buyrulmasını istirham eylerim. 

Ol babda emr ü irâde hazret-i men leh‘ül-emrindir. 
Refii Cevat / 7 Kanunıevvel 332 

NOT: Hükümet Tabibi bulunmadığından dolayı mumâileyh tarafımızdan muayene edilmiş 
ve raporu leffen tanzim edilmiştir. Doktor: Hüseyin Haydar. 8 Kanunıevvel 332.” (Başbakan-
lık Osmanlı Arşivi, DH.EUM, I. Şb, 13/37-1337, Ş. 3). 
11 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM.I. Şb. 13/37-1337; 
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Ankara Valiliği tarafından yazılıp padişaha gönderilen 12 Rebiülevvel 
1335/25 Kanunıevvel 1332/6 Ocak 1917 tarihli yazıda, Ankara Valisi; 
Refii Cevat Bey’in dört yıldan beri sürgünlerde bulunduğundan sağlığı-
nın bozulduğundan hatta kendisiyle beraber sürgüne gönderilen kişile-
rin affedilip kurtulduklarından, Çorum’da menfi olarak yaşayan Sinop 
sürgünlerinden Refii Cevat Bey’in iki tarafa gönderdiği dilekçelerin kabul 
edildiğinden, aldığı sağlık raporunun onaylandığından, Çorum’da bulun-
duğu zaman diliminde kötü halinin görülmediğinden, nefsini terbiye etti-
ğinden, Çorum mutasarrıflığı tarafından bildirilen yazı ile anlaşılmış ol-
duğundan bahse konu olan kişi hakkında gereğinin yapılması bilgilerini-
ze sunulmuştur denmektedir. Yani Refii Cevat hakkında yapılacak iş-
lemlerle ilgili verilecek emir ve ferman yetkilerinin kendilerinde olmadığı-
nı, ne yapılması gerektiğinin karşı taraftan beklendiğini ifade etmektedir. 

Fakat Refii Cevat Bey’in bütün bu dilekçelerine ve Ankara Valiliği’nin 
padişaha yazdığı yazılara rağmen Refii Cevat Bey’in sürgünlüğünün affe-
dilmediği anlaşılmaktadır. Çünkü Refii Cevat Bey bu dilekçeleri Sinop’-
tan 28 kişi ile beraber olarak gönderildiği Çorum’da menfi iken yazmıştı. 
Ankara Valisi tarafından imzalanıp padişaha gönderilen en son yazının 
tarihi 12 Rebiülevvel 1335/6 Ocak 1917 tarihini taşır. Refii Cevat sür-
günden 1918 senesinde döndüğüne göre bütün gayretlerine rağmen 
kendisinin affedilmediği anlaşılmaktadır. Refii Cevat Bey affedilmemiş 
sadece, 28 Teşrinisani 1332/11 Aralık 1916 tarihli, Dahiliye Nazırı Talat 
Beyefendi Hazretleri diye başlayan ilk dilekçesinde bahsettiği babasının 
ve amcasının bulunduğu Konya’ya gönderilmiştir.12 Yani Refii Cevat’ın 
sürgün yeri Çorum’dan Konya’ya alınmıştır. Zaten kaynaklarda ve Refii 
Cevat’ın resmi hayatında da Çorum’dan sonra menfasının Konya olduğu 
yazılıdır. Bu belgelerden hareketle Refii Cevat’ın bu kadar gayretine ve al-
dığı doktor raporlarına rağmen olumlu bir cevap alamadığı sadece bu 
emek ve gayretleri neticesinde sürgün yerinin babası ve amcasının bulun-
duğu, onlardan ayrı olmaktan dolayı şikâyet ettiği Konya’ya tahvil edildiği 
                                                                                                                                        

“Devletlü Efendim Hazretleri, 
Dört seneden beri menlerde mirâr-ı hayat etmesi ahvâl-i sıhhiyesine tesir ettiğinden ve 

kendisiyle teb‘id edenlerin ekserisi mazhâr-ı af olduğundan şimdi kendisinin dahi affıyla 
iade-i hürriyeti istirhamını hâvi Çorum’da bulunan Sinop mütebâideyninden Refii Cevat Bey 
tarafından biri Canib-i Ali-yi Asafaneleri’ne diğeri Çorum mutasarrıflığına itâ olunup mezkur 
mutasarrıflıktan gönderilen iki kıta istidânâme ile ahvâl-i sıhhiyesini nâtık tabip raporu lef-
fen takdim kılınmış ve mumâileyhin menfiyyen Çorum’da devam eden müddet-i ikâmeti zar-
fında bir güne sû-i hal ve hareketi görülmemesine nazaran tamamıyla ıslah-ı nefs ettiği an-
laşılmakta olduğu da Çorum mutasarrıflığının cümle işârından bulunmuş olmakla muktezâ-
sının ifâsı bâbında emr ü ferman hazret-i men leh‘ül-emrindir. 

                                                                     Ankara Valisi 
Fi 12 Rebiülevvel sene 335 / fi 25 Kanunıevvel 332 

(Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM, I. Şb. 13/37-1337). 
12 “Babam yirmibeş sene bu toprağa hüsn ü hizmet etti. Yozgat mutasarrıflığından tekâüd 
edildi. Konya’ya çekildi. Amucam Konya mebusu Mehmet Emin Efendi iki defa İttihat ve Te-
rakki nâmına intihâb edildi. Sebat u metânet-i ahlakiyesi sizce dahi malumdur. Hünkar 
postunda oturan diğer amcam Veled Çelebi’yi zikr etmeye lüzum görmüyorum. 28 Teşrinisa-
ni 1332 Refii Cevad.” (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH.EUM, I. Şb. 13/37-1337). 
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anlaşılmaktadır. Halit Fahri Ozansoy, 24 Eylül 1917’de Konya Sultanîsi’ne 
edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak tayin edilir. Halit Fahri’nin Konya’da 
öğretmenlik yaptığı bu dönemde Refii Cevat da Konya’da sürgündür: 

“Refi’i Cevat’la 1917-1918 arasında, Konya’da hatıralarım vardır. Ben 
orada lise edebiyat öğretmeni idim. Cevat sürgündü, İttihat ve Terakki’-
nin sürgünü. Hemen her gün ve her akşam buluşuyorduk. Müthiş bir 
kış vardı Konya’da. Okullar tatil edilmiş, tam yirmi dört gün trenler işle-
memiş, Konya’da mahsur kalmıştık. Bazı akşamlar benim oturduğum 
bir Ermeni madamın pansiyonunda buluşur, iki arkadaşın daha gelme-
siyle vakit geçirmek için poker oynardık.”13 

Refii Cevat, kısa bir süre Konya’da da kaldıktan sonra 1918 yılında 
Konya’daki sürgününden İstanbul’a döndü ve tekrar Alemdar’ı çıkarmaya 
başladı. Refii Cevat’ın 11 Haziran 1913 tarihinde Mahmut Şevket Paşa’ya 
yapılan suikast üzerine başlayan sürgün hayatı, 3 yıl Sinop, birer yıl Ço-
rum ve Konya olmak üzere toplam sürgün beş yılı bulmuştur.14 Refii Ce-
vat’ın 1918 yılında sürgünde bulunduğu Konya’dan İstanbul’a döndüğü 
doğrudur ama kesin olarak yani günü gününe dönüş tarihi hakkında bir 
bilgi mevcut değildir. Sadece kaldığı yerden çıkarmaya devam ettiği Alem-
dar gazetesinde Menfalar Menfiler başlığı altında sürgün anılarını yayımla-
maya başladığı tarih olan 15 Kanunievvel 1334 (15 Aralık 1918) tarihin-
den önce geldiği bellidir. Mütareke’den sonra yeniden yayımladığı Alemdar 
gazetesindeki fikirlerinden dolayı, Cumhuriyet’in ilanından sonra 150’lilik-
ler listesine dahil edildiği için, 1924 yılından itibaren yurt dışında yaşa-
mak zorunda kaldı. Lübnan’ın Cünye şehri ve Paris’te geçen 14 yıllık ikin-
ci sürgün hayatından sonra çıkan aftan istifade edip yurda geri döndü. 
1938’de Yeni Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığına 1953 yılında 
                                                           
13 Halit Fahri Ozansoy, Edebiyatçılar Çevremde, s. 80; Refii Cevat’ın sürgün yerinin Sinop’-
tan Çorum’a değiştirilme sebebi olarak iki şık karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki I. Dün-
ya Savaşı’ndan dolayı Sinop’ta menfi bulunan sürgünlerin kaçmaması için Anadolu içlerine 
gönderilmesi, diğeri de Sinop’un Rus gemileri tarafından bombalanmasıdır. Fakat ne kadar 
garip tesadüf eseridir ki Refii Cevat Ulunay’ın hem kendi anılarında [Refii Cevat Ulunay, 
Menfalar/Menfiler, Sürgün Hatıraları, Arma Yayınları, İstanbul-1999] hem de onunla ilgili 
olan kaynaklarda [Hilmi Yücebaş, Refii Cevat Ulunay, Hayatı-Hatıraları-Eserleri, Arkın Limi-
ted Şirketi, İstanbul-1969; Hafi Kadri Alpman, Portreler, Şile Matbaa ve Mukavva Fabrikası, 
İstanbul-1972; İhsan Işık, Yazarlar Sözlüğü, Risale Yayınları, İstanbul-1990]. Çorum olan 
menfasının neden Konya olarak değiştirildiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Zaten sürgün-
de olan Refii Cevat, yeni bir suç işleyip tekrar sürgün cezası almayacağına veya o tarihte Ço-
rum’da olağan dışı bir olay da olmadığına göre sürgün yeri olan Çorum nasıl oluyor da Kon-
ya olarak değiştiriliyor. Bu durumu ancak önceki sayfalarda ifade ettiğim Başbakanlık Os-
manlı Arşivi’nden elde ettiğim birkaç belgeye dayanarak açıklayabiliyoruz. Yani Refii Cevat, 
Çorum’da sürgündeyken hem Dahiliye Nezareti’ne [İçişleri Bakanlığı] hem Ankara Valiliği’ne 
birer dilekçe ile başvurması ve aldığı doktor raporları neticesinde affını istemiş, fakat bu is-
teği kabul edilmediği için dilekçesinde de ifade ettiği gibi babasının emekli olduktan sonra 
gittiği Konya’ya gönderilmek suretiyle sürgün yeri değiştirilmiştir [Refii Cevat’ın Dahiliye Ne-
zareti ve Ankara Valiliği’ne verdiği dilekçelerin kayıtları: 

1. Dahiliye Nezareti’ne verdiği dilekçe: 28 Teşrinisani 332 Refii Cevad/Başbakanlık Os-
manlı Arşivi, DH.EUM, I. Şb. 13/37-1337. 

2. Ankara Valiliği’ne verdiği dilekçe: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH. EUM. I. Şb. 13/37-1337, Ş. 3]. 
14 Refii Cevat Ulunay, Menfalar/Menfiler, Sürgün Hatıraları, [Haz: H. Hüsnü Kılıç], s. 5. 
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Milliyet gazetesine geçerek devam etti. Milliyet’te vefatına kadar “Takvim-
den Bir Yaprak” isimli köşesinde anı, gezi, edebiyat, tiyatro, müzik yazıları 
kaleme aldı. 4 Kasım 1968 Pazartesi günü İstanbul’da vefat etti. Milliyet 
gazetesi önünde düzenlenen bir törenden sonra vasiyeti gereği Konya’da 
Mevlana Türbesi’nin karşısındaki Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Köle, Bir 
Başka Alem, Dağlar Kralı, Enkaz Arasında, Bu Gözler Neler Gördü, Sayılı 
Fırtınalar, İhtişam Diyarı Hindistan, Eski İstanbul Yosmaları, Mermer 
Köşkün Sahibi kaleme aldığı kitaplarından bazılarıdır.15  

Alemdar Gazetesi: Alemdar16 gazetesi basın tarihimizde17 yer alan 
gazetelerden biridir.18 
                                                           
15 Hafi Kadri Alpman, Portreler, s. 91; İhsan Işık, Yazarlar Sözlüğü, s. 440; Refii Cevad Ulu-
nay, Enkaz Arasında, s. 279. 
16 Alemdar: Saltanat-ı Meşruta taraftarıdır. Sahib-i İmtiyaz ve Müdürü, Başmuharriri: Refii 
Cevad (Ulunay), Ahmed Kadri, Tahir Said, İstanbul Minber Matbaası, Matbaa-i Antâlet, 
Alemdar Gazetesi Matbaası, Yevmi (Günlük) Gazete. Cumartesi günleri Nüsha-i Edebi ilavesi 
vardır. Ağustos 1327-1911/23 Haziran 1338R/1921, I-XII. 

Not: a).Görülebilen yıl/sayıdır. Sıkıyönetim zaman zaman kapattığı için MK ve BK’de gö-
rüleceği üzere çeşitli isimler altında çıkmıştır. En son XII, 1891/3091 (19 Recep 1339/28 
Mart 1338/1921), (Müdürü; Tahir Said 3856) sayı çıktıktan sonra XII, 2-86 (20 Recep 
1339/29 Mart 1338/1921-16 Şevval 1339/23 Haziran 1338/1921) sayıların yeniden numa-
ra alarak çıktığı görülmüştür. Ancak yeniden sayı numarası verilirken, bir öncesi serinin 
son sayısından bir gün sonra bu yeni serinin 2. sayısının çıkmış olması dikkati çekmiştir. 
b). Alt başlık son sayılardan alınmıştır. Daha önceleri “Özü sözü doğru Osmanlı gazetesidir”, 
“Her gün sabahları neşrolunur müstakil’ül-efkar Osmanlı gazetesidir”, “Siyasi, ticari Türk 
gazetesidir” şeklinde yayınlanmıştır. Sahib-i İmtiyaz ve Müdür ü Mesul: Kemal (Necdet, siya-
si ticari Türk gazetesidir”, 1327-1328 yılları sayılarının çıktığı zamanlarda) ve daha sonra 
Sahib-i İmtiyaz ve Muharriri: Refii Cevad (Ulunay), Müdür ü Umur; Ahmed Kadri, XI, 23/ 
1336 (6 Kanunısani 1325-1919); boyu 4061 olduğu halde-boyu XI, 472/2772 (3 Nisan 
1336/1920)de 4662,5 olmuştur. Sonra XI, 494/2795 (22 Nisan 1336/1920)’de 3047,5; 
628/2928 (13 Eylül 1336/1920)’de 2450, 756/3056 (24 Kanunısani 1337-1921)’de 45,5 
62,5, serinin son sayısı olan XII, 891/3091 (28 Mart 1338/1921)’de 3856 ve son seride (1-
85) de 4061 olmuştur. -Çıkarılırken, 540/2840 (13 Haziran 1336/1920)’de bir ara sahibi 
Şehsuvarzade Osman, Müdür ü Umur; Ahmed Kadri, Başmuharrir; Refii Cevad (Ulunay)’dır. 
Ahmed Kadri, bir ara kısa bir süre Müdür-ü Mesul olmuştur. XI, 756/3056’da ise çıkaranlar 
belli değildir. İlk serinin son ve yeni serinin ilk sayısında Müdür; Tahir Said’dir. (Başka isim 
geçmez). 5 (1 Nisan 1338/1921)’den itibaren Müdür ü Mesul Ahmed Kadri’dir. Alemdar, Cu-
martesi günleri bedava dağıtılan Nüsha-i Edebiyye’ler çıkarmıştır. (Hasan Duman, Osmanlı-
Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri 1828-1928, C. I, s. 124); Alemdar’ın 1335, 1336, 1337 yıl-
larındaki yazışma, ikametgah adresleri de aşağıda verilmiştir: 

1 Temmuz-1335; 
Bab-ı Ali Karşısında Daire-i Mahsusa, 
Telgraf Adresi: İstanbul Alemdar 
Telefon No: 47 
1 Kanunısani 1336 
Asmalı Mescit, N: 25 
Beyoğlu-İstanbul 
Telgraf Adresi: Beyoğlu Alemdar 
Telefon: Beyoğlu 1050 
2 Kanunısani 1337; 
Cağaloğlu Emniyet Sokağı Karşısı 
Daire-i Mahsusa 
Telgraf Adresi: İstanbul Alemdar 
Telefon Numarası: 286. 

17 Basın tarihimiz veya basın tarihimizde yer alan gazetelerle ilgili hem Türk Dünyası Tarih 
Dergisi’nde hem de Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nde daha önceki yıllarda yapılmış 
[Oğuz Çetinoğlu, “Hayat Tarih Gazetesi ve Hürriyet Tarih Dergisi”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
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Refii Cevat, Galatasaray Lisesi’ni bitirdiği yıl Tanin, daha sonra İkdam 
ve yirmi yaşına geldiğinde de İttihat ve Terakki’nin karşısında yer alan 
Hürriyet ve İhtilaf Fırkası’nın yayın organı Şehrah gazetesinde yazarlık 
yaptığı gibi hatta Şehrah gazetesinin yazı işleri müdürü dahi oldu.19 
1911 yılına geldiğinde 21 yaşındaydı ve Alemdar gazetesini çıkarmaya 
başladı. Alemdar gazetesinin ismi, kendisinden önce yayın hayatında 
olan ve yayını sık sık sekteye uğrayan Şehrah gazetesinden gelmektedir. 
Çünkü yayını, muhtelif aralıklarla kesilen Şehrah’ın kullandığı isimler-
den biri de Alemdar’dır. Refii Cevat, kendisi gibi hem İttihat ve Terakki 
Fırkası’nın karşısında, hem de Hürriyet ve İhtilaf Fırkası mensubu Meh-
met ve Tahir Hayrettin kardeşlerin çıkarmakta oldukları bir gazetenin 
(Şehrah) ismini devam ettiriyor.20 Yani Alemdar yeni bir isim değildir.21 
Refii Cevat’ın Alemdar gazetesi, kısa süreli kopukluklarla birlikte 1921 
yılına kadar yayın hayatına devam etmiştir. Sıkıyönetim tarafından za-
man zaman kapatıldığı için muhtelif adlar altında da yayımlanmıştır.22 
                                                                                                                                        
Dergisi, Şubat 2008, Sayı: 254, s. 58 ve Haluk Harun Duman, “1908-1928 Yılları Arasında 
Erzurum Basını”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Haziran 1990, Sayı: 42, s. 42-49] ve H. 
Harun Duman, “Anadolu Basını’nın Öncüsü Envar-ı Şarkiye Gazetesi”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Nisan 1989, Sayı: 59, s. 103-109 gibi çalışmalar mevcuttur. 
18 Alemdar gazetesinin nüshaları, Atatürk Kitaplığı [diğer adıyla Belediye Kitaplığı], Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Hakkı Tarık Us, İzmir Milli Kütüphane, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, Milli Kütüphane, TBMM Kütüphanesi, Tercüman [Ak-
şam] Gazetesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Fakat, Hakkı Tarık Us Kütüphanesi kapa-
tıldığı için burada bulunan koleksiyonlar Beyazıt Devlet Kütüphanesi üçüncü katına nakle-
dilmiş orada okuyucuya hizmet vermektedir. 
19 Şehrah: 27 R.Ahir 1327; 27 Nisan 1911, Hergün neşr olunur, Sahib-i İmtiyaz: Mehmet 
Hayrettin, Müdürü Mesul: Tahir Hayrettin. Mahal-i İdare; İstanbul’da Ebussuud Cadde-
si’nde 62 numaralı daire-i mahsusadır. Umur u idare ve abone ve ilanat-ı ciddiyeye müteal-
lik ve sair malumat için sahib-i imtiyaza müracaat olunur. Nüshası 10 paradır. Millet-i İsla-
miyye ve Devlet-i Osmaniye menafinie hadim asar ve makalat-ı meal iftihar neşr edilir. Derc 
olunmayan evrak iade olunmaz. Basım Yeri: Matbaa-i Ahmedi, İstanbul. Fransızcası: CHEH-
RAH, Directeur: Mehmed Khaireddine. Yol, mecra anlamına gelen bir isim taşıyan bu gaze-
teyi yayımlayan Mehmet ve Tahir kardeşler, Tunuslu Hayrettin Paşa’nın oğullarıdır. İttihat 
ve Terakki Fırkası’nın totoliter yönetimine karşı çıkan, aynı zamanda Hürriyet ve İhtilaf Fır-
kası’na taraftar olan bir gazete olduğu için 158 sayı çıktıktan sonra Mahmut Şevket Paşa’-
nın öldürülmesi üzerine Şehrah’ın sahipleri ilk önce tutuklanmış daha sonra da ülkeyi terk 
etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sahipleri yurt dışına çıkmadan önce yani normal yayın 
hayatına devam ederken 14 defa kapatılan bu gazete; Hemrah, Darbe, Alemdar, Nevrah, Ye-
niyol, Meslek, Bedahet, Mukavemet, Hedef, Necdet, Yeni Şehrah isimleriyle de yayın hayatı-
na devam etmek istemiş, fakat başarılı olamamıştır. 
20 Şehrah’ın yayın hayatında kullandığı isimlerden biri de Alemdar’dır. 
21 Şehrah’ın çıkış tarihi: Nisan 1911; Alemdar’ın çıkış tarihi: Ağustos 1911. Aralarında dört 
ay gibi bir zaman dilimi var. Zaten Şehrah da 158 sayı çıkmış ve yayın hayatına son vermiş-
tir. Dört ay 160 gün olduğuna göre, Şehrah da 158 sayı çıktığına göre arada bir paralellik 
vardır. Buradan hareket ile Alemdar, Şehrah’ın devamıdır diyebiliriz. 
22 Şehrah; I, I/68-2/69, 5/73, 7/75, 9/77-12/80, 17/85, (1327R/1911) Hemrah; I, I/86 
(1327R/1911) Darbe; I, 9/100-11/102, 13/104, 16/107, 20/111 (30 Agustos 1327R/1911-
1327R/1911) Alemdar; 1, 113-155 (1327R/1911), Nevrah; 1, 25/116, 29/120, 33/124, 35/ 
126, 40/131-41/132, 46/137-47/138, 52/143, 55/146, 58/149, 76/176, 79/179 (1327R/ 
1911) Alemdar; 1, 3/210-4/211 (1327R/1911) Nevrah; 1, 1/212-2/213(1327R/1911) Yeni-
Yol; 1, 1/124-3/216 (1327R/1911) Meslek; 1, 6/247, 13/254 (1327R/1912) Bedahet; 1, 2/ 
258, 11/267 (1327R/1912) Mukavemet; 1, 10/284, 16/290, 23/297, 26/300 (1327-1328R/ 
1912) Hedef; 1, 30 (1328R/1330H) Azim; 11, 107/2, 16 (15 Teşrinievvel 1328R/1912) Teş-
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Refii Cevat, A. Rıfkı, Mehmet Atıf, Selahattin Ali, Süleyman Hüsnü, Ha-
san İlhami, İsmail Faik, Hasan Sadi, A. Rasim Avni, Celalettin Arif, Meh-
met Burhanettin, Halide Nusret, Halil Nihat Tahir Nadi, Yusuf Ziya, Neş-
det Rüştü yazarlarından bazıları olduğu gibi Çapanzade, Nasrettin Hoca, 
Aydede gibi müstear isimle yazan yazarları da mevcuttur. 

Gazetenin 1327/1911 yılındaki ilk nüshasında Sahib-i İmtiyaz ve 
müdürü, Başmuharriri: Refi Cevad [Ulunay], Ahmed Kadri, Tahir Said 
olarak yazılıdır. Ama bu durum zaman zaman da değişikliğe uğramıştır. 
Örnek olarak 1919/1335 yılında Sahib-i imtiyaz: Refii Cevad [Ulunay], 
Müdür-ü Umuru: Ahmed Kadri olarak geçer. Hatta 1920/1336 yılında 
Ahmed Kadri kısa bir süre mesul müdür olur daha sonra onun yerine 
Tahir Said geçer. 1921/1337 yılından itibaren ise yayın faaliyetlerine son 
verinceye kadar mesul müdür Ahmed Kadri olarak kayıtlıdır.23 Hatta ba-
zı kaynaklarda “Başyazılar uzun süre Hüseyin Şükrü [Babanzade Şükrü] 
tarafından yazıldı” ibaresi de geçmektedir.24 

Ama bu gazeteyi diğerlerinden farklı kılan bir durum da kanaatimizce 
belli bir dönem Milli Mücadele aleyhinde olması, daha sonra saf değişti-
rerek Milli Mücadele yanlısı olması yani Milli Mücadele safına geçmesi-
dir. Fakat Milli Mücadele karşısında olduğu günlerde Ankara Hükümeti 
aleyhine yazılan en ağır yazılar bu gazeteye aittir. Ne kadar büyük bir te-
sadüftür ki bu gazeteyi yayım hayatına ilk hazırlayan kişilerin her ikisi-
nin de25 zaman içinde 150’lilikler içine dahil edilip Milli Mücadele’den 
sonra yurt dışına gönderilmiş olmalarıdır. Çünkü İstanbul Hükümeti ve 
İngilizlerle -özellikle İngiliz Muhipler Cemiyeti ile- birlikte hareket eden 
ve Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan Ankara Hükümeti’ne karşı 
en ağır ifadeleri kullanan bir yayın organının sahiplerinin bu yurt dışına 
                                                                                                                                        
rih; II, 117/226 (1328R/1912) Alemdar; II, 118/227 (1328R/1912) Takvimli Gazete; II, 136/ 
246 (15 Kanunısani 1329R/1912) Alem; III, 36, 61, 76, 88, 93 (1329R/1331H) Azim; IX-X, 
7/1316-706/3006 (1335R/1918-3 Kanunısani 1336/1920), XI-XIII, 7/70-6/1911 (1336/ 
1920-1921) Alemdar. (Hasan Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri 1828-
1928, C. I, s. 126). 
23 Hasan Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri 1828-1928, C. I, s. 124. 
24 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. 1, s. 104; Yalçın Toker, 150’liklerden Portreler, s. 
182; Alemdar gazetesinin bazı dönemlerdeki idarecileri: 

TARİH:  SAHİB-İ İMTİYAZ: MÜDÜR:                       BAŞYAZAR: 
     Ağustos 1327          Refii Cevat                Ahmed Kadri         Tahir Said 
     17 Mart 1328         Refii Cevat  Ahmed Kadri  
     6 K.Sani 1335         Refii Cevat  Ahmed Kadri 
     5 Şubat 1335         Refii Cevat  Babanzade Nüzhet 
     Temmuz 1335         Ahmet Kadri  Refii Cevad 
     23 Mayıs 1336         Refii Cevat  Ahmed Kadri 
     13 Haziran 1336       Ahmed Kadri   Refii Cevad  
     Eylül 1336         Tahir Said  Refii Cevad 
     2 K.Evvel 1336         Ahmed Kadri  Refii Cevad 
     Haz-Tem 1336         Ahmed Kadri   Refii Cevad 
     5 K.Sani 1337        Refii Cevat  Ahmed Kadri 
     28 Mart 1338        Refii Cevat  Tahir Said 
     Nis-Haz 1338           Refii Cevat  Ahmed Kadri (Kapanıncaya  kadar) 
25 Refii Cevat Ulunay ve Ahmed Kadri [Pehlivan Kadri] Beylerdir. 

129



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12 

gönderilmesi kadar doğal bir olay olamazdı diye düşünüyorum.1924 yı-
lında hazırlanan 150’likliler listesine26 dahil edilen bu iki gazete kurucu-
sundan birincisi Refii Cevat [Ulunay] yıllar sonra 1938 yılında çıkan af 
kanunundan istifade ederek yurda döndüğü halde diğer kurucu olan 
Ahmed Kadri veya diğer tabir ile Pehlivan Kadri yurda bir daha geri dön-
memiş ve gurbet illerinde [Mısır] hayata veda etmiştir. 

Fakat bu gazete ile ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bul-
duğumuz bir dosyada yer alan iki tane belge, Alemdar gazetesi ile ilgili 
bilinenlerin daha da aydınlanmasına yardımcı olduğu gibi şu ana kadar 
bilmediğimiz bazı gerçeklerin de ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki tek dosya içinde yer alan belgelerden 
ilkinde, Alemdar gazetesinin hakkında istenilen bir inceleme üzerine 
Matbuat Umum Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu bir rapor yazısıdır.27 
                                                           
26 Hazırlanan 150’lilikler listesinde 100 numaralı kişi Refii Cevat [Ulunay], 101 numaralı ki-
şi Ahmed Kadri Bey’dir. 
27 “Bu işe ait dosyanın tetkikatından muâmileyh Refii Cevat Bey’in Dahiliye Nezareti’ne ver-
diği 28 Teşrinisani 1326 tarihli beyannâmede Alemdar nâmı tahtında olmak ve sermuharrir-
liği kendisi tarafından ifâ edilmek üzere yevmi Türkçe bir gazete neşri arzusunda bulundu-
ğundan bahs ile Matbuat Kanunu’na tevfîkan muâmele-i lazîmesinin ifâsını talep etmiş ol-
duğu ve Matbuat-ı Dahiliye Müdüriyeti’nin tahkikat-ı lazime-yi bâd‘el-icra mumâileyhe yaz-
dığı 30 Kanunıevvel 1326 tarihli tezkirede mumâileyhe 20 yaşında olmasına ve Matbuat Ka-
nunu’nun 2. maddesinin fıkra-i ulâsında müdür-i mesullerin 21 yaşını ikmâl etmiş olması 
meşrût bulunmasına nazaran diğer bir müdür ü mesul irâesi lüzum geldiğinden beyan edil-
miş bulunduğu anlaşılmaktadır. Fakat müstediye ruhsat ilmuhaberi verildiğine ve müstedî 
tarafından diğer bir müdür i mesul irâe olunduğuna dâir dosyada bir gûne mamulat mevcut 
değildir. Mamafih müdüriyet-i mezkureden dersaadet Bîdayet Mahkemesi birinci ceza daire-
si riyâsetine yazılan 17 Mart 1327 tarihli tezkire-i cevâbiyyede Refii Cevat Bey’in sahip ve 
müdür ü mesul kendisi olmak üzere Alemdar Gazetesi için beyanname vermiş ve mukabilin-
de ilmuhaber almış olduğu dosyadan müstebân olmakta deyu Alemdar’ın sâlifüzzikr 1326 
tarihli istidanâmesinin bila-taraf tervîc edildiğine delâlet eylemektedir. Dosyada bu babda 
mâlumat-ı makzut olmakla beraber zâhir hâle nazaran Alemdar’ın 5 Şubat 1335 tarihinden 
mukaddem Babanzade Recai Nüzhet Bey’i müdür ü mesullükle irâe etmiş ve bu da mumâi-
leyh tarih-i mezbur da dahiliye nezareti aleyhine keşîde almış bulunduğundan porotestonâ-
meden istidlâl edilmekte bulunmuş ve Refii Cevat’ın 23 Mayıs 1336 tarihli istidânâmesinde 
müdür ü mesul olarak Ahmed Kadri Bey’i irâe eylemiştir. 

Tebeddülâtın Hükümet-i Seniyyece bilinmesinde menfaat vardır. Hususi maddede tama-
mı Refii Cevat Bey’in uhdesinde bulunan Alemdar Gazetesi’nin mîr-i mûmâileyh tarafından 
sülüsünün Şükrü, diğer sülüsünün Hikmet Beylere terk edilmiş olduğu mukavelenâme 
münderecâtıyla bizzat mezkur gazetenin neşriyatından müsteban olmaktadır. Fakat gazete-
nin mülkünce vuku bulan bu tebeddülat Refi Cevat Bey tarafından olbâbdaki taahhüdüne 
rağmen beş gün zarfında dahiliye nezaretine bildirilmemiştir. Halbuki taahhüdünden kat-ı 
nazar mumâileyh gazetenin sahibi olmak hasebiyle salifüzzikr 7. madde mûcibince zaten bu 
muâmeleyi ifâya mecbur idi. Binaenaleyh mumâileyh mezkur madde ahkâmına nazaran 4. 
maddede münderic mücazâta kesb-i istihkak etmiştir. Refii Cevat Bey’in mebhususuna mu-
kalevenâmenin mevcut olan tarik-i kanuniye tevessül suretiyle iptali mümkün olduğu zan-
nında bulunmuş olduğu fırsat edilse bile (Kendi tarafından akd edilmiş bir mukavelename 
ortada mevcut olduğundan) hukukunun mahfuz olduğu kaydının ilave ederek kanuna ve 
salifüzzikr mukaveleye nazaran mecbur olduğu vecih ile gazetenin hak-ı mülkiyetince karar-
laştırılmış olan tadilât-ı dahiliye hakkında reisine bildirilmesi iktiza eder idi. Hergün mua-
meleyi müteâkip kendisi diğer akitler aleyhinde mahkeme-i aidesine müracaat ederek mu-
kavelenâmeyi hükmünden ıskat ettirdikten sonra Dahiliye Nezareti’nce gazetenin kaydını 
hazıran sahibi olduğu suretinde tashih ettirebilir idi. İşte mir-i mumâileyh için bu suretle 
hareket ettiği takdirde Matbuat-ı Kanun ahkâmına riâyet etmiş olur idi. Mürurdan anfaya 
nazaran mezkur gazeteyi tatil ve Refii Cevat Bey’in bervech-i mezkur cezayı takdim ile teczi-
yesi zımnında aleyhinde ikâme ve dava etmek ve Şükrü ve Hikmet Beyleri de ya mîri mu-
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Bu yazıdan hareketle Refii Cevat’ın Alemdar gazetesini çıkarmak için 
Dahiliye Nezareti’ne 28 Teşrinisani 1326/11 Aralık 1910 tarihinde dilek-
çe verdiğini fakat dilekçesine Matbuat-ı Dahiliye Müdüriyeti tarafından 
verilen cevap ile Refii Cevat’ın gazete çıkarmak için 21 yaşında olması 
gerektiği hatırlatılmış ve bu sebepten gazete çıkartamayacağı ifade edil-
miştir. Dolayısıyla bu ifadeden Refii Cevat’ın ilk defa gazete çıkarmak 
için 28 Teşrinisani 1326/11 Aralık 1910 tarihinde Dahiliye Nezareti Mat-
                                                                                                                                        
mâileyh aleyhinde mahkeme-i aidesine müracaat veya kendisiyle akd-i itilaf hususlarından 
birini tercihte muhtar bırakmak ve işin bu babda müsait bir netice alması halinde gazetenin 
ruhsat-ı ilmuhâberini üç kişi nâmına tebdil etmek icab eder. Fakat bu yolda hareket bir 
mevki sahibi bulunan ve bir müddet âdem-i intişârı Dahiliye Nezareti’nce arzu edilmemiş 
muhtel olan bir gazeteden matbuat-ı mahalliyeyi mahrum etmek mahzurunu havî olup, bu 
cihetin takdiri Matbuat-ı Müdüriyet-i Umumiyyesi’ne aittir. Diğer taraftan tarîk-i mezkurun 
takibi halinde Şükri ve Hikmet Beyleri kendilerinin bu babda bir gün hakları olmadığı halde 
Refii Cevat Bey aleyhinde dava ikâmesiyle masârıf ihtiyarına ve vakit izâsına mecbur edilmiş 
olacaklarından buna meydan vermemek için Refii Cevat Bey tezkire tahriri suretinde olma-
yacak üzere dava edilerek Matbuat Kanunu’nun 4 ve 7. maddelerine binâen gazetesinin tâ-
dil ve kendisinin ceza-ı nakdi ile tecziye edilmesi mümkün olduğundan bahs ile akd etmiş 
olduğu mukavelenâmede mevzubahs olan istidanâmenin tevfîkan Dahiliye Nezareti’ne itâ et-
mesinin kendisine şifâhen tavsiye edilmesi cihetine gidilebilir. Mumâileyh kısa bir müddet 
zarfında bu tavsiyeyi imza etmediği takdirde kendisiyle Şükrü ve Hikmet Beylerin gazeteye 
islâsen (3/3) sahip olduklarına dâir ruhsat ilmuhaberi itâ ve salifüzzirk mukavelenâme mu-
mâileyh gazetedeki hak mülkiyetinin sülüse tenezzül eylediğinin kendisine tebliğ edilmesi 
münasip olur. Matbuat-ı Müdüriyet-i Umumiyyesi’nde bu tarîkin takib-i kanuna muhâlif 
hareket etmiş olan Refii Cevat Bey hakkında müsamahâkârane bir hareket olur. Matbuat-ı 
Mahaliye’nin idaresinden mesul olan müdüriyet-i müşarünileyhânın Matbuat Kanunu’nun 
harfiyen tatbikinin bazı ahvalde netâyic-i muzırra tevlîd edeceğini ve bir mevki-î siyasi olan 
bir gazeteden âlem-i matbuatı mahrum etmeksizin saliffüzzikr mukaveleyi akd ettikleri za-
rardan vikâye edecek bir hat-ı hareketin takibinde isabet bulunduğu ve memuriyet-i idare-
nin kanunen ikâme hakkına hâiz oldukları deâvi-i cezâiyyeyi menfaat-i devlete muvâfık gö-
rülmediği takdirde ikâme etmekten feragat edebileceklerini derpiş etmesi icab eder. 

Mamafih, şak-ı sanînin ihtiyar ve terhisi halinde Şükrü Bey tarafından itâ edilen 500 li-
raya müteallik olmak üzere Hikmet Beyi ve diğerisi üzerine mevzu imzanın her ihtimale kar-
şı katip Abdullah Bey’e tasdik ettirilmesi ve mumâileyhimâ Hikmet ve Şükrü Beylerin her-
hangi bir sebepten dolayı gazetede hak mülkiyetinin hâleldâr olması halinde Hükümet-i Se-
niyye aleyhine olarak bir gün müracaatta bulunmayacaklarına Refii Cevat Bey tarafından 
Hükümet-i Seniyye-i Aliyye daire-i imkana ikâmesi deâviden dolayı Hükümet-i Seniyye man-
zuru olur ise bu zararı hemen alacaklarına dair kendilerinden teminat alınması münasiptir. 
İş bu matbuattan bir yed-i umumînin husûlü mevzudur. Salifüzikr istidâyı taahhüdü vech 
ile Dahiliye Nezareti’ne itâ etmemiştir. Binaenaleyh Şükrü ve Hikmet Beyler 19 Kanunıevvel 
1336 tarihli istidanâmelerinde Kadıköy’ünde Moda caddesinde 24 numaralı hanede mukim 
Behçet Bey’i müdir-i mesul intihâb ettiklerini beyan etmişler ve Şükrü Bey Refi Cevat Beyin 
salifüzikr istidâyı âdem-i îtada devam ettiğini görerek 5 Kanunısani 1337 (1921) tarihinde 
mâr‘ül-beyan mukavelenâmenin suret-i musaddakasını teblig ve gazetenin üç kişi namına 
kaydını talep etmiştir. Nihayet Behçet Bey 7 Kanunısani 1337 tarihli istidanâmenin kendisi-
ne tevdî edilen vazifeyi kabul ettiğini beyan etmiş bu ahval üzerine matbuat-ı müdirriyet-i 
umumiyyesi salifüzikr üç zat nâmına ruhsat ilmuhaberinin itâsı câiz olup olmadığını isti‘zâr 
eylemiştir. (Alemdar Gazetesi’nin her gün intişâr eden nüshalarına mevzu imzadan istidlal 
edildiğine nazaran gazetenin Müdir-i Mesulu Ahmed Kadri Bey’in elyevm uhdesindedir.) 16 
Temmuz 1335 tarihli Matbuat Kanunu’nun birinci maddesinde her gazete ve risale-i yevmi-
ye ve mevkûtenin bir müdür-i mesulü olmak icap ettiği ve 3. maddesinde gazete yahut resâ-
il-i yevmiye ya mevkûte neşr etmek isteyen kimsenin kendisiyle beraber müdür-i mesulun 
imzalarıyla munzi ve ezcümle kendisiyle mesulün resm ve şöhret ve mahalli ikâmet ve tetâbıkı-
nı nâtık bir beyanname itâ edeceği ve 4. maddesinde mezkur beyanname itâ olunmadan neşr 
olunan ve gazete veya risâlenin derhal tatil olunacağı ve bu takdirde mahkemece 5 liradan 50 
liraya kadar ceza-yı nakdî alınacağı ve 7. maddesinde 3. madde ahkâmınca itâsı menfî-i be-
yannamede muharrer mevatta tebeddülât vukuunda keyfiyet nihayet 5 gün zarfında mercia 
bildirilerek neşriyata devam edilecek olur ise 4. maddede beyan olunan mücazatın tatbik ola-
cağı zikr olunmuştur.” (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.HMŞ.İSO, 1340-BI, 135/49). 
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buat-ı Dahiliye Müdüriyeti’ne başvurduğunu ama yaşından dolayı izin 
alamadığını anlıyoruz.28 Fakat Refii Cevat’ın bu red cevabı üzerine vaz-
geçmediğini 17 Mart 1327/03 Mart 1911 tarihinde -21 yaşına girdikten 
sonra- tekrar dilekçe vererek sahibi ve mesul müdürü kendisi olmak 
şartıyla Alemdar isminde bir gazete çıkarmak için tekrar başvurduğunu 
ve bu başvurusuna olumlu yanıt aldığını anlıyoruz. 

Aynı belgenin devamında bütün kaynaklarda da ifade edildiği gibi Re-
fii Cevat Bey’in ilk sürgün döneminden sonra İstanbul’a gelince Alemdar 
gazetesinin tekrar çıkarmaya başladığı ifade edilmektedir.29 Fakat bu 
belgede şimdiye kadar ne Refii Cevat Bey ne de Alemdar gazetesi ile ilgili 
bilinen kaynaklarda hiç bahsedilmeyen Alemdar gazetesinin yönetiminde 
yapılan bazı değişikliklerin yanında Refii Cevat’ın gazetedeki hisselerinin 
3/2’sini Nazım Hikmet Ran’ın babası Hikmet Nazım Bey ve Babanzade 
Şükrü Bey’e devretmesiyle ilgili bilgidir.30 Belgeye göre, Refii Cevat ilk 
sürgün dönüşünden sonra Alemdar gazetesini tekrar yayımlamaya baş-
ladığında 5 Şubat 1335/5 Şubat 1919 tarihinde Alemdar’ın mesul mü-
dür koltuğunda Babanzade Recai Nüzhet Bey’in, 23 Mayıs 1336/23 Ma-
yıs 1920 tarihinde de aynı koltukta Ahmed Kadri Bey’in oturmakta oldu-
ğu anlaşılmaktadır. 

Bu belgeye göre; 
İlk olarak Refii Cevat Bey, ilerleyen günlerde Alemdar gazetesinin 1/3 

hissesini kendisine, 1/3 hissesini Babanzade Şükrü31, 1/3 hissesini 
                                                           
28 Ayrıca bu belgeden hareketle Osmanlı Devleti zamanında gazete çıkarmak, gazete sahibi 
olmanın Matbuat Kanunu adı altında yer alan bir kanun ile belli şartlara bağlandığını ve 
Matbuat Kanunu şartlarından biri olan 2. maddeye göre de gazete sahibi olacak kişinin 21 
yaşını doldurmuş olması gerektiğini anlıyoruz. 
29 1913-1918 arasını kapsayan Sinop ile başlayıp Çorum ile devam eden ve Konya ile niha-
yet bulan ilk sürgünlük dönemi. 
30 Gazetenin 3/1’ini almak için girişimlerde bulunan Babanzadelerin zaten Alemdar ile iliş-
kisi mevcuttur. 5 Şubat 1335 tarihinde Alemdar’ın mesul müdürü Babanzade Recai Nüz-
het’tir. Ayrıca Dergah yayınları tarafından yayımlanan Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 
C. 1, s. 104’de ifade edildiğine göre Alemdar’ın başyazıları uzun süre Babanzade Hüseyin 
Şükrü tarafından yazılmıştır. Yani Hüseyin Şükrü almak istedi Alemdar gazetesinde bir za-
manlar başyazarlık da yapmıştır. Fakat Hüseyin Şükrü, Alemdar’ı almak istediği dönemde 
Tercüman-ı Hakikat gazetesinin başyazarlığını yapmaktadır. 
31 Babanzade Hüseyin Şükrü: Ord. Prof. Dr. Şükrü Baban. Mustafa Zihni Paşa’nın oğlu 
olup 1889 yılında dünyaya geldi. Babanzade İsmail Hakkı ve Babanzade Ahmet Naim’in kar-
deşleridir. Babanzade Ahmet Naim aynı zamanda İstanbul Darülfünun Emini yani rektörlü-
ğü de yapmıştır. Babanzade Şükrü, Paris’te okumuş ve diploma almıştır. Uzun boylu, daima 
koyu renk elbise giyen, uzun siyah paltolu, yakası mutlaka karanfilli bir yazardı. Bab-ı Ali 
yokuşundaki adı ‘Karanfilli Şükrü’ idi. Bir süre Matbuat Umum Müdürlüğü’nde çalıştı. As-
lında gerçek bir ilim adamıydı. Hem hukuk, hem iktisat fakültelerinde ders vermiş, ender 
Ordinaryüs profesörlerden biriydi. Osmanlıca, Arapça ve Fransızca bilirdi. Bağdatlı meşhur 
Babanzadeler ailesindendi. O ve kardeşleri, yakınları zâdeliği bırakıp, sadece Baban soyadı-
nı almışlardı. Osmanlı İmparatorluğu adına, Mısır Fevkalade Komiser Muavinliği ve birçok 
üst görevde bulunmuş, sonra üniversite, sonra da basında görev almıştı. Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından bir ara İktisat Bakanlığı’na getirilmek istendiyse de, kendisi bu vazifeye 
arzulu olmadı. Ünlü bir dış politika yazarıydı. Kısa ve özlü yazardı. Yeni Sabah ve Tercü-
man’da yazdı. (Ünal Sakman, Babıali Hatıraları, s. 19); Tayfun Er’e göre Hüseyin Cahit Yal-
çın’ın Tanin gazetesinde yazdığı gibi Tercüman-ı Hakikat gazetesinin de sahibidir. (Tayfun 

132



ABDULLAH ACEHAN / REFİİ CEVAT ULUNAY VE ALEMDAR GAZETESİ 15 

Hikmet Nazım32 Beylere devretmek üzere anlaşmıştır. Fakat bu devir iş-
lemini yasal koşullarda olmasına rağmen Refii Cevat Bey, Matbuat Ka-
nunu’nun 7. maddesine göre beş iş günü içerisinde bildirmesi gerektiği 
halde bunu yapmamıştır. 

İkinci olarak Refii Cevat Bey’in bu durumu bildirmemesine binaen 
Şükrü ve Hikmet Beyler isterlerse Refii Cevat Bey’i mahkemeye verebilir-
ler. Eğer mahkemeden müspet karar çıkarsa da gazetenin yetki belgesi 
üç kişi adına dahi çıkartılabilir. 

Üçüncü olarak da eğer Refii Cevat Bey, bu tutumunu devam ettirirse, 
hem gazetedeki 1/3 hakkının düşeceği, hem kanuna muhalefet etmiş 
olacağı kendisine bildirilmelidir. Ayrıca Şükrü ve Hikmet Beylerin her-
hangi bir sebepten dolayı gazetedeki hakları zarar görecek olursa Hükü-
met-i Seniyye aleyhine bir davada bulunmayacaklarına dair bir teminat 
alınması istenmiş fakat bu teminat verilmemiştir.  

Daha sonra Şükrü ve Hikmet Beyler 19 Kanunıevvel 1336/19 Aralık 
1920 tarihli bir dilekçe vererek Kadıköy Moda caddesinde 24 numarada 
ikamet eden Behçet Bey’i, mesul müdür olarak atadıklarını açıklamışlar-
dır. 

Dördüncü olarak ise gazete ortaklarından Şükrü Bey, Refii Cevat 
Bey’in aralarındaki ortaklık belgesini işleme koymadığını ifade ederek 
Matbuat Umum Müdürlüğü’ne dilekçe verip Alemdar gazetesinin ruhsa-
                                                                                                                                        
Er, Ergüvaniler, s. 188); Dergah Yayınları tarafından yayımlanmakta olan Türk Dili ve Edebi-
yatı Ansiklopedisi, C. I, s. 104’te Alemdar gazetesinin uzun süre başyazılarını yazdığı da ifa-
de edilmektedir. Basın şeref kartı sahibi olup 10 Şubat 1980 günü vefat etti. Babazandeler 
zaten matbuat ile çok yakın ilgilidirler. Hem Matbuat Umum Müdürlüğü’nde idareci olarak 
hem de bazı gazetelerde yazar veya sahibi olarak. Bugüne kadar Babanzadaler içinde gaze-
tecilikle ilgili olarak en çok adı geçen kişi Cihat Baban’dır. 
32 Hikmet Nazım Bey: 1876 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Uzun süre valilik yapmış 
olan Mevlevi şair Mehmet Nazım Paşa’nın oğludur. Hikmet Nazım Bey’in iki tane de kız kar-
deşi vardır. Galatasaray lisesinde okudu ve 1898 yılında pekiyi derecesiyle mezun oldu. Ba-
bıâli’de yabancı işlerine bakan büroda çalıştı. Daha sonra, Hariciye Nezareti Matbuât-ı Hari-
ciye mütercimliği görevini üstlendi. Uzun süre, Selanik’te, Umur-ı Ecnebiye Müdürlüğü’nü 
yönetti ve aynı yere müdür oldu. 1900 yılında Enver Paşa’nın Ressam kızı Celile Hanım ile 
evlendi (Beşir Ayvazoğlu-Yahya Kemal, Eve Dönen Adam, s. 122); Bu evliliğinden Nazım Hik-
met Ran dünyaya geldi. Nazım Hikmet, 15 Ocak 1902’de Selanik’te doğduğunda Hikmet Na-
zım Bey o sıra Kalem-i Ecnebiye Müdürü’dür. Özgürlükçü düşüncelere bağlı bir kişidir. Hik-
met Nazım Bey, babası Nâzım Paşa’nın Halep valiliği döneminde verilen görevle, Halep’te 
ikâmete memur edildi. Nazım Paşa Diyarbakır valiliğine atanınca Hikmet Bey de ailesiyle 
oraya gitti. Ancak orada fazla kalamadı ve ailesini alıp İstanbul’a döndü. İttihat ve Terakki 
Fırkası’na yakınlık duyduğu için Hariciye Nezareti’nden sonra Matbuat-ı Umumiye çevir-
menliğine atandı. 1913 yılı sonunda Matbuat Umum Müdür Muavini, 1914’te Matbuat 
Umum Müdürü oldu. 1918 yılında tekrar hariciyeye geçti ve Hamburg Başkonsolosluğu’na 
tayin edildi. 1919’da emekliye ayrılarak gazeteciliğe başladı. Gazeteciliğe başlayan Hikmet 
Bey, Yeni Şark’ın müdürlüğünde bulundu. Daha sonra, Kadıköy’ündeki Hale Sineması’nı iş-
letti. Son yıllarında, aynı semtteki Süreyya Paşa Sineması’nın müdürlüğünü yaptı. 19 Mart 
1932 günü vefat etti. Vefatıyla ilgili iki tane iddia vardır. Bunlardan ilki; kalp krizinden öl-
düğü, diğeri ise köpeği tarafından ısırıldığında ilk önce kuduz, arkasından tetanoz aşısı ol-
duğu için öldüğü şeklindedir. Hikmet Bey, neşeli ve edebi kültürü güçlü, güzel yazı yazan, 
ressamlığı ve fotoğrafçılığı olan bir kişiydi. Hikmet Bey, Nazım Hikmet’in annesi Celile Ha-
nım’dan Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında boşandıktan sonra ikinci evliliğini Cavide Ha-
nım ile yaptı (Seyit Kemal Karaalioğlu, Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü, s. 385; Mahmut 
Çetin, Boğazdaki Aşiret, s. 42; Tayfun Er, Yalıdakiler, s. 341). 
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tının üç kişi adına tanzim edilip edilemeyeceğini sormuştur.33 Şükrü 
Bey’in bu suali üzerine 16 Temmuz 1335/16 Temmuz 1919 Matbuat Ka-
nunu’nun birinci maddesine göre mutlaka mesul müdür olması gerekti-
ği, üçüncü maddeye göre yayımlamak isteyen kişinin hem kendisinin 
hem mesul müdürünün ikamet kaydının olması gerektiği, dördüncü 
maddesinde bunlar olmadan yayımlanacak olursa gazetenin derhal ka-
patılacağı veya 5 ile 50 lira arasında bir ceza verilebileceği, yedinci mad-
desinde 3. maddeye uyulmadığı takdirde durumun beş gün içinde bildi-
rilmesi gerektiği eğer hâlâ yayımlamaya devam edecek olursa dördüncü 
maddenin derhal uygulanacağının yazıldığı ortaya çıkmıştır. Fakat belge-
deki bütün bilgilere rağmen Refii Cevat Bey, ilerleyen günlerde gazete-
sindeki 3/2’lik hisseyi Şükrü ve Hikmet Nazım beylere devretmemiştir. 

Bu konu ile ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde ettiği-

miz aynı dosya içinde bir başka belge daha vardır.34 Bu doküman Bab-ı 

Ali Hukuk Müşavirliği’ne hitaben yazılmış olup, yukarıdaki paragraflarda 

da üzerinde durduğumuz yazının bir devamı niteliğindedir. Bu evrakı in-
                                                           
33 Ayrıca Şükrü Bey’in bu dilekçeyi verdiği tarihte Alemdar gazetesinin mesul müdürü ola-
rak Ahmed Kadri Bey’in adı geçmektedir [Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.HMŞ.İSO, 1340-
BI, 135/49]. 
34 “No: 41513             

Tarih: Şubat 1337 
Nev-i Müsvedde: Müzekkir 
Hülasa: Alemdar gazetesi ruhsat-ı ilm u haberinin üç kişi nâmına tebdil işine dâir mat-

buat-ı müdürriyet-i umûmiyyesinin 18 Kanunısani 1337 tarihli müzekkeresi. 
     Bâb-ı Ali Hukuk Müşavirliğine 

Alemdar gazetesi ne ait ruhsat ilmuhaberinin gazetenin sahibi olan Refii Cevat Bey’e Ter-
cüman-ı Hakikat ser muharriri Babanzâde Şükrü ve Hamburg Şehbenderi Hikmet Beylere 
teşmîli suretiyle tebdili talep edilmekte olduğuna dâir Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi’nin 
18 Kanunısani 337 tarih ve 12 numaralı müzekkiresi havale buyrulmakla mütalaa olundu. 
Tezkire-i Mezkure’de mumâileyhin 3 zat meyânında akt olunan mukavelenâmenin suret-i 
musaddakasıyla mukavelenâmenin ikinci maddesine tevfikân Alemdar Gazetesi’nin 3 kişi 
nâmına ruhsat ilmuhâberinin tebdili Şükrü Bey imzasıyla verilen arzuhalin mezkur mukâ-
vele mûcibince sahibi oldukları Alemdar Gazetesi’ne Behçet Bey namında bir sermesul tayin 
edildiğine dâir keza Şükrü ve Hikmet Beylerin imzalarıyla verildiği bir arzuhalin mezkur ga-
zete müdür-i mesullüğünü kabul ettiğini mübeyyin Behçet Bey tarafından verilen istidânın 
leffen huzur u âli nezaret penâhilerine takdim edildiğinden bahs ile mumâileyhim nâmına 
ruhsat ilmuhâberi itâ ve ser-i muâvenet olmayıp tayini hakkında beyân-ı âli hukuk müşa-
virliğince beyan-ı mütalaa edilmesi lüzumu ifade kılınmaktadır. Mumaileyh Refii Cevat Bey 
6 Kanunıevvel 1336 tarihinde Babanzâde Şükrü ve Hikmet Nazım Beyler ile imzaları kâtib-i 
adilce musaddak iki şahit huzurunda bir mukavele akd etmiş ve bu mukavelenin birinci 
maddesinde -Alemdar Gazetesi’nin imtiyazı Hikmet, Cevat ve Şükrü Beyler arasında müşte-
rek olmak üzere Refii Cevat’ın tarafından Hikmet ve Şükrü Beyler nâmına muamele-i devri-
ye-i resmiye icra ve bu babda bugünkü tarih ile dahiliye nezaretine istidâ takdimi mumâi-
leyhe deruhte eyler- ve ikinci maddesinde -Şükrü Bey imtiyazın bervechibâlâ üç nâme kaydı 
istidâsının takdimiyle beraber Alemdara mütehassıs olmak üzere Hikmet Bey’e gayr-i kâbil 
istirdat olmak üzere 500 lira verilecektir.- ve üçüncü maddesinde -gazetenin meslek-i siya-
siyyesini tayin ve bilcümle umur u tahririyeyi murâkabe münhasıran Babanzâde Şükrü 
Bey’e ve umur u emriyenin rü‘yeti Hikmet Nazım Bey’e aittir denilmiş ve Şükrü Bey’in aynı 
günde sâlifüzzikr 500 lirayı Hikmet Bey’e vererek teahhüdünü ifâ eylemiştir. Mezkur gazete-
nin 2 Kanunıevvel 1336 tarihli nüshalarında da “gazetemiz cumartesiden itibaren yeni bir 
heyet-i muharriyeyi, yeni bir heyet-i istihbariye ve tamamıyla yeni eller ile intişar edecektir. 
Gazetenin siyasiye-i umumiyyesi ve meslek-i bittabi külliyen değişecektir” suretinde bir fıkra 
derc edilmiştir.” (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR.HMŞ.İSO, 135/49). 
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celediğimizde bir önceki yazının değerlendirmesinin yapıldığını anlıyoruz. 

Muhtemelen bu sayfa, aynı dosya içinde yer alan bir önceki yazının de-

ğerlendirilip, yorumlanıp Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği’ne gönderilen bir 

üst yazıdır. Bu belgenin en üstünde tarih, numara gibi kısımların altın-

daki hülasa; yani özet kısmında “Alemdar gazetesinin ruhsatının üç kişi 

adına düzenlenmesi” yazmaktadır. Belgenin genelini okuduğumuzda da 

anlatılan konunun hülasa yani özet kısmında belirtilenle aynı olduğunu 

anlıyoruz. 
Belgede özetle, baş tarafından Matbuat Umum Müdürlüğü’nden 18 

Kanunısani 1337 tarihli ve 12 numaralı yazısında ifade edilen ve Alem-
dar gazetesinin ruhsat ilmuhaberinin Refii Cevat, Babanzade Şükrü ve 
Hikmet Nazım Beyleri kapsayacak şekilde değiştirilmesi ile ilgili dilekçe-
nin okunduğu ve değerlendirildiği ifade edilmektedir. Atıfta bulunulan 
dilekçede üç kişi adına imzalanan sözleşmenin ikinci maddesinde Alem-
dar gazetesinin ruhsatının üç kişi adına değiştirilmesi gerektiği ve bun-
dan dolayı Behçet Bey adında bir başyazarın gazeteye atandığı ve başya-
zar Behçet Bey tarafından Huzur u Ali’ye dilekçe verildiği anlaşılmakta-
dır. Ayrıca Refii Cevat Bey, 6 Kanunıevvel 1336/6 Aralık 1920 tarihinde 
Babanzade Şükrü ve Hikmet Nazım Beylerle iki şahit ve katip huzurun-
da imzaladıkları mukavelenin birinci maddesine göre Alemdar gazetesi-
nin imtiyazı Hikmet, Cevat ve Şükrü Beyler arasında paylaştırılacak ve 
bu konu ile ilgili dilekçe verileceği, ikinci maddesinde Şükrü Bey’in gaze-
tenin imtiyazı üç kişi adına paylaşımı yapıldıktan sonra Hükmet Bey’e 
500 lira vereceği, üçüncü maddesinde gazetenin devir işlemi yapıldıktan 
sonra siyasi çizgisinin ve bütün işlerinin yürütülmesinin Hikmet Nazım 
Bey tarafından yapılacağı yazılmış ve aynı gün Şükrü Bey, Hikmet Nazım 
Bey’e 500 lira vererek görevini yerine getirmiştir.35 En ilginç olanı da Ba-
banzade Şükrü Bey’den, Tercüman-ı Hakikat gazetesi sermuharriri diye 
bahsedilmesidir.36 Belgenin devamında Alemdar gazetesinin 1 ve 2 Ka-
nunıevvel 1336/2 Aralık 1920 tarihli nüshalarında yapılan bu devir işle-
minden ve imzalanan sözleşmeden dolayı “Gazetemiz Cumartesi’den iti-
baren yeni bir heyet-i muharririye, yeni bir heyet-i istihbariye ve tamamıy-
la yeni eller ile intişar edecektir” ibaresinin yayımlandığından bahsedil-
mektedir.37 
                                                           
35 Refii Cevat, Hikmet Nazım ve Şükrü Beyler arasında 6 Kanunıevvel 1336/6 Aralık 1920 
tarihinde yapılan sözleşmenin ikinci maddesinde belirtilen 500 lira. 
36 Demek ki devir işleminin olacağı dönemde Babanzade Şükrü Tercüman-ı Hakikat gazete-
sinin başyazarı, Hikmet Nazım Bey de Hamburg konsolosudur. 
37 “Gazetemiz Cumartesiden itibaren yeni bir heyet-i muharririye, yeni bir heyet-i istihbari-
ye ve tamamıyla yeni eller ile intişar edecektir. Gazetenin siyaset-i umumiyyesi ve mesleki 
bittabi külliyen değişecektir. Çehremiz tevsi olunarak her gün büyük kıtada dört sahife ola-
rak intişar edeceğiz. Karilerimizi cihan matbuatında neşriyat-ı müfidesinden vakit ve zama-
nında muntazaman haberdar edeceğimiz gibi mahalli istihbarat hususunda da ayrıca itina-
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Fakat 2 Kanunıevvel 1336/1920 tarih ve 705/3005 sayılı Perşembe 
nüshasında, 4 Kanunıevvel 1336/1920 Cumartesi gününden itibaren 
yeni ellerce yayımlanacaktır demesine rağmen, bu sayıdan sonra çıkan 2 
Kanunısani 1337 tarih ve 734/3034 sayılı nüshada da mesul müdür Ah-
med Kadri, basım yeri Alemdar Matbaası olarak kayıtlıdır. Kısacası ya-
zarlarında, yöneticilerinde ve basım yerinde bir farklılık olmamıştır.38 
Her şey eskisi gibidir. 

Fakat bu arşiv belgelerinde bahsedilen sözleşme veya akitlere rağmen 
Refii Cevat gazetedeki hisselerinin 2/3’ünü Şükrü ve Hikmet Nazım Bey-
lere devretmemiştir. Yani Babanzade Şükrü ve Hikmet Nazım Beylerin 
Alemdar gazetesine her birinin 1/3 oranında ortak olmaları ve Behçet 
Bey’in mesul müdür ataması gerçekleşmemiştir. Bu hisse devir işinin 
gerçekleşmeme sebebi hakkında arşiv belgelerinde veya değişik kaynak-
larda bilgi mevcut değildir. Şükrü Bey’in Hikmet Nazım Bey’e 500 lira 
ödemesine, hatta Alemdar gazetesinin 2 Kanunıevvel 1336/2 Aralık 
1920 tarihli nüshalarında yayımlanan ve gazetede meydana gelecek de-
ğişiklikleri haber veren bilgi notuna rağmen Refii Cevat Bey’in devretme-
mesi gerçekten çok ilginçtir. 

Herhalde çok ciddi bir sorun veya anlaşmazlık olmalı ki Refii Cevat 
hisselerini devretmekten vazgeçiyor ve Alemdar’ın yayımlanan son sayı-
sına39 kadar olan hiçbir sayısında imtiyaz sahibi ve mesul müdür olarak 
Babanzade Şükrü ve Hikmet Nazım Beylerin isimleri yer almıyor.40 
                                                                                                                                        
yı mahsus göstereceğimize halkımızı, memleketimizi alakadar eden bütün ciddi ve mühim 
meseleler sahifelerimizde mevzu bahs olacak ve hükümet elimizden geldiği kadar cereyan-ı 
haval hakkında ikaz olunacaktır. Meslek-i hariciyemiz memleketin ve milletin menafi‘-i aliy-
yesini taht-ı temine almağa hadim olacağız. Ayrıca halkımızın fazla ihmal olunan dertlerini, 
düşüncelerini, endişeleri ile meşgul olacağız. Mukadderatını ellerine alan milletler daima 
maarif ile okumakla yükselmiştir. Ahaliyi hem istifadeli hem eğlenceli ve hem de heyet-i içti-
maiyyei nafi‘ malumat sahibi etmek için hazır mesai edeceğiz. Kanunlarımızın tanziminde 
muhtelif vasat-ı menafi‘-i ammenin nokta-i tesaddüm ve insaflarını tetkik ederek milletvekil-
lerimizi tenvir etmeyi bir vazife addedeceğiz. Gazetemiz fimadema her türlü fırka-i siyasiye 
ile külliyen kat‘-ı alaka eylemiştir. Hiçbir cemiyetin hiçbir hizbin hiçbir fırkanın hatta hiçbir 
sınıf-ı halkın vasıta-yı neşr-i efkarı değildir. Ancak umum halkın, milletin, memleketin men-
faati rehber-i amaldir. Karilerimizin bu vaadlerimizde mübalağa etmediğimizi bittecrube an-
layacaklarından emin bulunuyoruz.” (Alemdar, 2 Kanunıevvel 1336/1920, Perşembe, sayı: 
705/3005). 
38 15 Kanunısani 1337 N: 747/3047 
     34 Kanunısani 1337 N: 756/3056 
     30 Kanunısani 1337 N: 762/3062 
       5 Şubat       1337 N: 767/3067 vb nüshalarda da mesul müdür Ahmed Kadri Bey, 
Başyazar Refii Cevat olarak kayıtlıdır. Bu tarihlerden de anlaşılacağı üzere farklı eller tara-
fından yayımlanacağının ifade edildiği 2 Kanunıevvel 1336/1920 tarihinden sonra çıkan 
muhtelif sayılarda da yayımlayan ve idareci kadrosunda bir değişiklik yoktur. Yani 2 Kanu-
nıevvel 1336 ile bu tarihten sonraki günlerde yayımlanan sayılardaki idareci ve başyazar ay-
nıdır. Gazetede belirtilen değişiklik olmamıştır. 
39 Alemdar gazetesi son cilt: 12, son sayı numarası: 891/3091, son sayının tarihi: 19 Recep 
1339; 28 Mart 1338/1921’dir. 
40 1 Nisan 1338/1921’den itibaren yayın hayatına son verinceye kadar -yani Refii Cevat ve 
Ahmed Kadri 150’lilikler arasında yurt dışına gönderilinceye kadar- Müdür ü Mesul Ahmed 
Kadri’dir (Hasan Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri 1828-1928, C. I, s. 126). 
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde ettiğimiz bu belgelerden; 
1913 yılında Sinop’ta bulunan sürgünlerden bir kısmının ya kaçtığını 

ya da affedildiğini, 
Refii Cevat’ın Çorum’da sürgünde bulunduğu dönemde affedilmek 

için Dahiliye Nazırı Talat Bey’e ve Ankara Valiliği’ne olmak üzere iki tane 
dilekçe yazdığını, 

Refii Cevat’ın yine Çorum’da menfi bulunduğu yıllarda affedilmek için 
sağlık sebeplerini ihtiva eden iki tane rapor aldığını ve bu raporları bele-
diye hekimlerine onaylattığını, 

Refii Cevat’ın ilk sürgünlük döneminde menfasının neden Çorum’dan 
Konya olarak değiştirildiğini, 

Refii Cevat’ın Alemdar gazetesini çıkarmak için ilk defa 28 Teşrinisani 
1326/11 Aralık 1910’da başvurduğunu ve bu başvurusunun yaşını yir-
mi birin altında olduğundan kabul edilmediğini, 

Refii Cevat’ın ikinci defa Alemdar gazetesini yayımlamak için 17 Mart 
1327/3 Mart 1911’de tekrar başvurduğunu ve bu başvurusu neticesinde 
gerekli olan izni aldığını, 

Gazete çıkarma iznini alan Refii Cevat’ın başvurduğu tarihten beş ay 
sonra Ağustos 1327/1911’de Alemdar’ın ilk sayısını yayımladığını, 

Babanzade Şükrü ve Hikmet Nazım Beylerin Refii Cevat’ın uhdesinde 
bulunan Alemdar gazetesinin 3/2 hissesini almak için teşebbüste bu-
lunduklarını hatta 500 lira avans ödediklerini ve gazeteye mesul müdür 
olarak Kadıköy’ün Moda Caddesi’nde 24 numarada ikamet etmekte olan 
Behçet Bey’i gösterdiklerini, 

Babanzade Şükrü Bey’in gazete devir işlemlerinin gerçekleştiği dö-
nemde Tercüman-ı Hakikat gazetesinde başyazar olduğunu, 

Hikmet Nazım Bey’in Hamburg konsolosuyken daha emekliye ayrıl-
masına bir yıl kala Babanzade Şükrü ile birlikte basın dünyasına atıl-
mak için Alemdar gazetesine talip olduğunu fakat alamadıklarını. Bir yıl 
sonra emekli olduktan sonra Alemdar yerine başka bir gazetede yazarlı-
ğa başladığını hatta 1921 ile 1923 yılları arasında yayımlanan Yeni Şark 
gazetesinin müdürlüğüne kadar yükseldiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Öz 

Doğu Avrupa ve Rusya’yı hâkimiyeti altında tutan Altın Ordu İmparator-

luğu, on üçüncü asrın en parlak Türk devletidir. Halkının büyük ekseriyeti 

onuncu asırdan beri Müslüman olan Altın Ordu, Berke Han’ın 1255’de Müs-

lümanlığı kabul etmesi ile tam bir Müslüman Türk devleti halini aldı. Volga 

Bulgarlarının Müslüman oluşu ve canlı bir İslami kültür hareketine sahip ol-

masında etkili olan Harzem, Altın Ordu bölgesini de süratle etkiledi. Kazan 

şehri ve başkent olarak inşa edilen Saray şehri çok sayıda cami, medrese ve 

tekkelerle donatıldı. Özbek Han zamanına gelindiğinde (1313-1342) Türk-İs-

lam kültürü bölgede hâkim oldu. Bir yandan Özbek Han, İlhanlılarla Azer-

baycan ve Kafkasya üzerinde mücadele halinde iken bir yandan da, Türk-

Memluklular ve Osmanlılarla iyi münasebetlerini sürdürdü. Özbek Han’ın ölü-

münden sonra, Altın Ordu Devleti’nde sarsıntılı bir dönem yaşanırsa da, do-

ğudaki Ak-Ordu hükümdarı olan Toktamış Han (1376-1391) iç çekişmelere 

son vererek ülke birliğini yeniden kurdu. Toktamış Han Altın Ordu tahtına 

oturmakla ülke eski gücüne yeniden ulaştı. Ancak, Timur’un seferlerine mu-

kavemet edemediği için ülkesi yıkılmaya doğru yüz tuttu. 

Altın Ordu’nun devlet ve idare teşkilatı geleneksel Türk yapısına göre 

şekillendi. Dolayısıyla ülke hanlar arasında paylaştırıldı. Ülke siyasi ola-

rak güçlü olduğu dönemde canlı iktisadi ve ticari bir hayata sahip oldu. 

Nitekim bu dönemde Altın Ordu’da yirmi beş kadar büyük şehir olduğu 

belirtilmektedir. Öte yandan kültürel hayatın da canlı olduğu bu bölge, 

Çağatay lehçesinin gelişme sahalarından biri haline geldi. 

Anahtar kelimeler: Doğu Avrupa, Volga Bulgarları, Özbek Han, 

Türk-İslam Kültürü, Toktamış Han, Altın Ordu. 
                                                           
* Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü. 
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Abstract 

Altın Ordu Empire 

Altın Ordu Empire who dominated Eastern Europa and Russia is the 

most brilliant Turkish state of the thirteenth century. Altın Ordu the vast 

majority of people of whom had been Muslim since the tenth century be-

came an exact Muslim Turkish state when Berke Khan adopted Islam in 

1255. The fact that Volga Bulgarian people adopted Islam as well as Ha-

rezm which was influential in having a lively Islamic culturel movement 

influenced Altın Ordu region quickly as well. City of Kazan and city of Sa-

ray which was constructed as the capital city were equipped whit many 

mosques, medreses (Islamic theological schools) and tekkes (dervish lod-

ges). When the era of Uzbek Khan (1313-1342) came, Turkish-Islamic cul-

ture dominated the entire region. While on one hand Uzbek Khan strugg-

led against the Ilhanlı on Azerbaijan and Caucasia, on the other hand 

Turkish Memluks sustained their good relations whit the otoman. Althou-

ugh Altın Ordu state had a shaking era after his death, Toktamish Khan 

(1376-1391), ruler of Ak-Ordu ended the internal conflicts and establis-

hed the unity again. Toktamish Khan, sitting on the throne of Altın Ordu 

reached its former power again. However since he failed to resist against. 

Timur’s campaigns, his country almost destroyed. 

State administrative organization of Altın Ordu was formed according 

to traditional Turkish structure. Consequently the cuntry was shared bet-

ween the khans. The countryhas a lively economic and commercial life in 

the era when it was powerful in political terms. As a matter of fact it is 

stated that there were approximately twenty five big cities in Altın Ordu. 

On the other hand, this region where culturel life was lively became one 

of the fields where Çağatay dialect developed. 

Key words: Eastern Europa, Volga Bulgarian, Uzbek Khan, Turkish-

Islamic Culture, Toktamish Khan, Altın Ordu. 

Giriş 

Cengiz Han’ın 1227’de ölümünden sonra oğulları ve torunları onun 
fütuhatını devam ettirerek büyük bir Moğol-Türk Hakanlığı kurdular. Bu 
fütuhatın 1237-1241 yıllarında cereyan eden Doğu Avrupa istilası hem 
Altın Ordu Devleti hem de onun bakayası olan Kırım, Kazan, Astırhan, 
Nogay ve Sibir hanlarının tarihini yakından ilgilendirmektedir. 

Cengiz’in ölümünden sonra, büyük hanlık makamına Ögeday oturdu. 
Onun hâkimiyeti, Türk-Moğol Hakanlığının teşkilatlandırılması bakımın-
dan önemlidir. Bu maksatla kurultaylar toplanıp bazı umumi kaideler 
tespit edildi. Bu dönemde Cengiz’in “yasa”sı tatbik edilmekle beraber, 
şehirli ve köylü ahalinin ihtiyacına göre bir idare kuruldu. 1235’te devlet 
işlerini alakadar eden yeni müesseseler münasebetiyle toplanan büyük 
kurultayda Batı Seferi, yani Doğu Avrupa’nın istilası kararlaştırıldı. Bu 
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maksatla bilhassa Türklerden olmak üzere büyük bir ordu toplandı. Sa-
yısı tam olarak bilinmeyen Moğol-Türk ordusunun birkaç yüz bin kişi-
den ibaret olduğu muhakkaktır. Bu fütuhatın başlangıcı 1236 yılına 
rastlar.1 

Bu tarihten önce 1227 yılında batıda İrtiş ırmağına kadar olan top-
raklar Cengiz Han tarafından büyük oğlu Cuci’ye göçebe konağı ve orda 
olarak verilmişti. Cuci, Cengiz Han’ın en büyük oğlu olduğundan bu top-
raklar, Büyük Orda olarak kayda geçti. Moğolların bu tarihten sonraki 
askeri hareketleri ordanın batı yönünde genişlemesini sağladı. Batı Si-
birya ve Güney Ural bozkırları ele geçirildikten sonra yukarıda bahsi ge-
çen kurultayda (1229) ordanın sınırlarını Yayik (Ural) Nehri’ne kadar ge-
nişletilmesi kararlaştırıldı. 1232 yılında İdil ve Bulgar’a kadar olan boz-
kırlar ele geçirildi.2 1235 veya bazı kaynaklarda 1237 yılında toplandığı 
ifade edilen kurultayda Don ile Karadeniz Yanı topraklarının fethi karar-
laştırıldı, çok geçmeden de Tuna’nın aşağısındaki topraklar Cuci Ulusu 
adını alan ordaya dâhil edildi. 

Söz konusu topraklarda başta Kıpçaklar olmak üzere farklı kabileler 
hâkimdi. Bundan dolayı da burası doğuda Deşt-i Kıpçak, yani Kıpçak 
bozkırları olarak adlandırılırdı.3 

Arapça kaynaklarda Altın Orda/Altın Orda Hanlığı’nın adı “Kıpçak 
Sultanlığı”, Farsça Türkçe kaynaklarda ise Ak-Orda’dır. Coci/Cuci ailesi-
nin unvanı olan Ak Orda/Altın Orda/Ordu, bu büyük devletin adı oldu.4 
Yine L. Rasonyı’nin de ifade ettiği gibi; Moğol devletinin batı kısmını teş-
kil eden Kıpçak’ın, Coci’nin Batu (1227-1256) ve Orda adlı oğullarının 
ulusu olduğunu ve Kıpçak’ın doğu bölgesinde ailenin Ak Orda adlı bölü-
ğü, batı kısmında Kök Orda bölüğü hüküm sürdüler. Kök Orda daha çok 
Altın Orda veya Altın Ordu diye tanınır.5 

Cuci zamanında ülke, Cuci’nin oğulları ve Cengiz Han’ın torunları ol-
mak üzere 14 ulusa bölünmüş ve her biri orda olarak adlandırılmıştı. 
Birçok araştırmacı “orda” terimini, “göçebe konağı”, han, kağan veya di-
ğer ulus hükümdarının “göçebe konağı” olarak açıklamaktadır. Avrasya’-
nın bütün kuzeybatı topraklarının fethine katılan, Rusya fatihi ve Maca-
ristan galibi olarak tanınan Batu Han’ın aile içinde nüfuzu çok büyüktü. 
Aile içinde en büyüğü olmamasına rağmen, yine baş olarak tanınırdı. 
                                                           
1 Akdes Nimet Kurat, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, Coğrafya-Tarih, Türk Kültürünü Araştır-
ma Yayınları, Ankara, 1992, s. 401. 
2 Alfred Halikov, “Altın Orda Devleti Tarihi”, (Çev. İlyas Kamalov), Avrasya Fatihi Tatarlar, 
Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2007, s. 71. 
3 Alfred Halikov, “a.g.m.”, s. 71. 
4 Umay Türkeş-Günay, Türklerin Tarihi -Geçmişten Geleceğe-, Akçağ Yay., Ankara, 2006, s. 
408-09; Mustafa Kafalı, “Altın Orda Hanlığı”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., s. 
397-411. 
5 Laszlo Rasonyı, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1988, 
s. 218. 
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Mesela, 1251’de Möngke’yi hakanlık tahtına o oturttu. Möngke’nin devle-
ti ile kendi devleti arasında Talas ve Çu nehirleri sınır teşkil ediyordu. 
1252’de Rus Prensi Aleksandr Nevski’ye büyük prenslik unvanı verdi. 
Nevski, hanlara sadakatle hizmet etti. Batı’da Karpatlar ve Aşağı Tuna 
mecrası sınır teşkil etti. Batu Han 1254’de buradan Macaristan’a saldır-
dı. Devletin güç merkezi eskiden Hazar devletinin kuzeyini teşkil eden 
Don ve Volga’nın aşağı mecrası idi. Batu Han’ın yaylası, kuzeyde, şimdi-
ki Saratov çevresinde, kışlağı ise Volga mansabında idi. Batu bugünkü 
Selitrennoya yerindeki Saray’da hükümet merkezini kurdu. Tebaası ken-
disini Sayın Han (iyi han) diye anardı. Muasır düşmanlarını teşkil eden 
Ermeni ve İran kaynakları da onu adil, barışsever, insaniyetli bir hü-
kümdar olarak vasıflandırırlar. Altın Orda çağının değerli araştırmacısı 
Yakubovskiy ise, onun “dahi teşkilatçı” olduğunu kaydeder. Tatar halk 
geleneğine göre ise Batu Han pek azı Moğol olan ahali ile yüce bir ordu 
ve muhteşem bir devlet kurduğu için, keramet sahibi bir azizdir.6 Dört 
oğlu hayatta kalmıştır. En büyük oğlu Sartak erken ölünce Batu’nun ye-
rine amcalarından Berke halef olmuştur.7 

1257 yılında başa geçen Berke Han Müslümanlığı kabul eden ilk Altın 
Ordu hanıdır.8 Deşt-i Kıpçak ili onun idaresine girdikten sonra burada 
İslamiyet hızla yayıldı. Berke Han’ın 13 veya 16 yıl hükümdarlık yaptığı 
belirtilmektedir.9 

Onun döneminde, Cengiz oğullarının birbirleriyle yoğun mücadelesi 
söz konusuydu. Berke Han hâkimiyet süresi içinde, Kubilay ile Arık Bö-
ge arasındaki Büyük Kağanlık mücadelesinde Arık Böge’yi destekledi. 
Bu mücadelede Kubilay galip çıkınca, Berke’nin Büyük Kağanla ilgisi ta-
mamen kesildi. Berke, bundan sonra, Harezmi işgal eden Çağatay Han’ı 
Algu ile bozuştu. Bu dönemde her ne kadar Harezm tam manasıyla Altın 
ordu ülkesine dâhil görülmemekteyse de, burası Berke Han’a bağlı ola-
rak kabul edilmekteydi. Algu Han, burasını Çağatay Hanlığına bağladığı 
gibi, bir süre sonra (1266 yılından önce), Otrar şehrini de zapt etmiştir. 
Bu sırada Kafkasya’da meşgul bulunan Berke Han bu işgale seyirci kal-
mak zorunda idi. Kafkasya’daki meşguliyet ise Hülagü ile olan mücade-
ledir. Hülagü’nün İran ve Suriye seferine, Berke Han’ın yolladığı kuvvet-
ler de iştirak etmişlerdi. Hülagü’nün bölgeyi ele geçirmek için yaptığı sa-
vaşlar sona erince, Berke Han ile arası açıldı. Buna sebep olan Azerbay-
can’dı. Burası Hülagü’ye aitti. Ancak Berke Han’da, bu zengin bölgeyi 
kendisine almak istiyor, bunu Hülagü’ye yardım için kuvvet göndermiş 
                                                           
6 Laszlo Rasonyı, a.g.e., s. 218-19; Alfred Halikov, “a.g.m.”, s. 72. 
7 Wilhelm Von Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-1255, (Çev: Ergin Ayan), 
Ayışığı Kitapları Kitabevi Yay., İstanbul, 2001, s. 33. 
8 Kamuran Gürün, Türkler ve Türk Devletler Tarihi, Bilge Yay., İstanbul, 1984, s. 528-29. 
9 Ötemiş Hacı, Çengiz-Name, (Hazırlayan: İlyas Kamalov), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 
2009, s. 45. 
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olmasının bir karşılığı sayıyordu. Bu anlaşmazlık daha sonra bir savaşa 
dönüştü. İlk savaşın 1263/64 yıllarında olduğunu ve Hülagü kuvvetleri-
nin tam bir bozguna uğradıkları belirtilmektedir. Hülagü 1265 yılında 
ölünce yerine geçen Abaka Han’ın, Berke Han’a karşı, daha anlayışlı ve 
uysal davrandığı anlaşılmaktadır. O, Berke Han’ın Tebriz’de önce bir ca-
mii arkasından da bir dökümhane yaptırmasına müsaade verdi. Ancak 
bir süre sonra, bu ikisinin arası açıldı ve yeniden savaş başladı. Berke 
Han kuvvetli bir ordu ile Azerbaycan’a ilerlerken öldüğünden dolayı as-
keri geri çekildi. Berke Han’ın, İlhanlılarla olan mücadelesi, Altın Ordu 
ile Mısır Kölemen Sultanlığı arasında bir yakınlaşma doğurdu. Berke 
Han’ın Hülagü ile arası bozulur bozulmaz, Altın Ordu Han’ın Hülagü or-
dusundaki kuvvetlerin Kölemen devletlerine gitmeleri emrini verdiği riva-
yet edilmektedir.10 

İran’da devlet kuran İlhan’lı Moğol sülalesi ile o çağdaki İslam âlemi-
nin rehberi olan Mısır arasında cereyan eden savaşlarda Müslüman Ber-
ke, Mısır’ın tarafını tuttu. Berke ve Baybars karşılıklı birbirine elçiler 
gönderdiler. İyi ilişkiler Berke Han’ın Baybars’a kızını vermesiyle daha 
da pekişti. Öte yandan İlhan Hülagü, 1221-1223 seferlerinde Coci nesli-
ne ait ulusun sahalarını işgal ettiği için, Berke ve varisleri bunu tecavüz 
saydılar. Bu suretle Altın Ordu ile, varlıkları için mücadele eden Mem-
luklar arasında menfaat birliği meydana geldi. Yine Cengiz’in akrabaları 
arasında diğer bir sahada da savaş çıktı. Orta Asya’da Çağatay’ın torunu 
Algu, iktidarı elde etmek için Berke’ye karşı çıktı. Altın Ordu’da Nogay’ın 
ayaklanmasına rağmen ilk yüz elli yıl içinde nisbi bir sükûnet hüküm 
sürdü.  

Berke Han, İlhan Abaka’ya karşı yaptığı savaşta öldükten sonra halefi 
Mengütimur, Abaka’nın küçük kardeşi ve isim adaşı İranlı Mengütimur’e 
karşı savaşı devam ettirdi. 

Büyük siyaset oyunları arasında Kıpçak birçok devletin ilgisini çekti. 
Bizans ve bilhassa Mısır çok defa İlhanlılara karşı Kıpçak’ı tahrike çalış-
tılar. Bizans, boğazlar dolayısıyla önemli yer işgal ediyordu. Ortaçağ’da 
Avrupa’nın iki blok’unu teşkil eden devletler, kendi menfaatlerini ittifak-
larla ahenkli bir şekilde ayarlamaya çalışıyorlardı. 1270 de birinci blokta 
Fransa, Sicilya (Anju sülalesinden Şarl), Papalık ve Ceneviz vardı. Bun-
lar İlhanlılarla mektuplaştılar. Papa’nın hedefi, doğudaki küçük Hıristi-
yan - şövalye devletlerini tehdit eden Mısır’a karşı muvazene sağlamaktı. 
Macar’lar da bu bloka dâhil idi. İkinci blokta Ceneviz’e karşı Venedik, 
Kastilia, Mısır ve Kıpçak bulunuyordu. İki ateş arasında sıkışıp kalan Bi-
zans, hem Kıpçak’la hem de İlhan ile iyi geçinmeye çalışıyordu. Bizans 
imparatoru VIII. Mihail her iki tarafa da haraç ödüyordu.11 
                                                           
10 Kamuran Gürün, a.g.e., s. 529. 
11 Laszlo Rasonyı, a.g.e., s. 220-21. 
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Yukarıda da ifade edildiği gibi; Berke Han zamanında Bizans ile ilgi-
lendiğini görmekteyiz. Bununla birlikte Bulgar Çarı’nın talebi üzerine, 
Berke Han’ın yeğeni Emir Nogay komutasında 20.000 kişilik bir süvari 
kuvvetinin, 1265 baharında, Tuna’nın güneyine geçerek, Bulgaristan’a 
saldırmakta olan Bizans ordusunun tamamını kılıçtan geçirdiği anlaşıl-
maktadır. İstanbul’da bir nevi esir muamelesi gören, Türkiye Selçuklu 
eski Sultanı Keykavus II’nin de bu sefer sırasında kurtarıp Kırım’a götü-
rülmüş olduğu söylenir. Ayrıca Mengü Timur zamanında asıl kaydı gere-
ken olay, Berke Han devrinde isminden bahsetmiş olduğumuz Emir No-
gay’ın, adeta handan daha nüfuzlu bir duruma gelerek, devleti fiilen ida-
reye başlamasıdır. Emir Nogay hemen hemen 40 sene müddetle iktidar-
da kalmış ve Altın Ordu hanlarını tahta çıkaran konuma gelmiştir. Men-
gü Timur’dan sonra başa geçen Tuda Mengü12, 1280-1287 yılları arasın-
da yedi yıl hükümdarlık yaptı. Bunun zamanında Cuci Han’ın torunu 
olan vali Nogay batı Kıpçak bölgesinde hükümdar gibi egemen oldu. 
Hanlar bile oyuncağı oldu. Memluk sultanları tahta geçen Tuda Mengü 
Han’a Müslüman olduğu için değerli hediyeler göndermeye devam ettiler. 
Bu armağanlar arasında Camii yapılması için gereken bazı malzemeler 
gönderildi. Tuda Mengü Han’ın üzerinde 1287 yılında zahidlik belirtileri 
başladı. Şeyhlere ve fakirlere bağlanıp aza kanaat etme halleri gösterdi. 
Devlet idaresini bırakıp tahtan ayrıldı. Kardeşinin oğlu Tula-Buka’yı hü-
kümdarlığa getirmek için tavsiyede bulundu. Soylu kişiler de bu tavsiye-
yi kabul edince yerine Tula Buka Han hükümdar oldu. Tula Buka 
Han’ın hükümdarlığı 1287-1290 yılları arasında üç yıl sürdü. Bu hü-
kümdarın zamanı karışıklar içerisinde geçti. Tümen Bey’i Nogay taht 
üzerinde bazı entrikalar çevirdi. Hükümdar ailesi arasında birbirlerine 
karşı nefret hisleri uyandı. Mengü Timur Han’ın oğlu Tohta (Tohtu) Han 
geçti. Bunu hükümdarlığı 1290-1312 yılları arasında 22 yıl sürdü. Tohta 
Han’ın saltanatının ilk yıllarında Nogay yine memlekette istediği gibi hü-
küm sürdü. Tohta Han’da Nogay’ın emirlerini hiç çekinmeden uyguladı. 
Sonunda Tohta Han’dan kaçan asi emirleri iade etmeyerek aralarında 
savaşın çıkmasına sebep oldu. Tümen Bey’i Nogay hükümdarının bo-
yunduruğundan çıkmak isteyen Tohta Han’ın üzerine yürüdü ve yendi. 
Buna rağmen sülale geleneğine göre Nogay kendisini Han ilan etmedi. 
Nogay’ın Tohta Han’ı peşinden takip etmemesi üzerine bundan faydala-
na Tohta Han yeniden bir ordu topladı. 1299 yılında Kafkas dağları 
önündeki Kökenlikte Nogay’ın ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. 40 
yıldır hükümdarları tahtından indirerek ve savaşlarda ömrünü tüketerek 
siyasi bir kudret olan Nogay burada yalnız kaldı. Tohta Han’ın ordusun-
da görevli olan bir Rus askeri tarafından da tanınarak 1300 yılında öldü-
rüldü. Nogay’ın başını kesip getiren bu Rus askerini Tohta Han ise bu 
                                                           
12 Kamuran Gürün, a.g.e., s. 529-30. 

144



AYDIN ÇELİK - ÖNDER GÜLER / ALTIN ORDU İMPARATORLUĞU 7 

şerefli insanı öldürerek kendisine teslim etmediği için öldürttü. Nogay’ın 
ölümü ile Tohta Han bağımsız bir han olabildi. Rus kaynakları Nogay’ın 
tecrübeli bir asker olarak Altın Ordu topraklarını genişlettiğini, fakat si-
yasi görüşü ile devletin dağılmasına yardım ederek Altın Orda Devletine 
ilk darbeyi indiren kişi olduğunu kabul etmektedirler. Bu mücadele çok 
büyük bir paraya mal oldu. Üstelik 1300-1303 yılları arasında kuraklık 
da olmuştu. Bu yüzden hayvancılık geriledi. Tohta Han Budist olduğu 
halde Müslümanları korudu. Komşu devletlere elçiler göndererek dost-
luk kurdu. 1312 yılında Tohta Han ölünce yerine 30 yaşındaki yeğeni 
Özbek Han ayaklanarak hükümdar oldu.13 

Belirtildiği gibi Özbek Han tahta çıktığında 30 yaşındaydı. İlk günden 
itibaren enerjik ve kararlı bir politika takibine başlamıştır. Pek çok rakip 
ve düşmanları mevcuttu. İktidarı ele almasında14; Mengü Timur’un toru-
nu Toğrulcan’ın oğlu olarak tahta geçmek hakkı olmadığı için Özbek 
Han, han sülalesinden kuvvetli bir emir olan Kutluğ Emir’in yardımıyla 
ayaklandı. Kutluğ Bey’in bu yardımıyla Tohta Han’ın oğlu İlbasmış’ı öl-
dürdü. Böylece tahta geçebildi. Tohta Han’ın yerine hükümdar olan Öz-
bek Han’ın saltanatı 1312-1340 yılları arasında 28 yıl sürdü.15 Bu süre-
nin 20 veya 18 yıl olduğunu söyleyenler de var.16 

Özbek Han, Yeni Saray (Berke Saray) şehrini başkent yaptı. Ülke-
de Müslümanlığın yayılmasını sağladı. Emirler halkın Müslümanlığa 
girişinde zorlanmasını istemedikleri halde Özbek Han hiç birisini 
dinlemedi ve bütün tebaasını tek vücut haline getiren bir vasat ya-
rattı. Bu sayede harice karşı da daha müessir bir kuvvet sağladı. Bu-
nunla birlikte Şaman ve Budist lamalarını (rahiplerini) ölümle tehdit 
etti.17 

Böylece hem kendisi Müslüman oldu, hem de Cuci ulusunun kısa za-
manda Müslüman olmasını sağladı. 1314 yılında Memluk sultanı Nasır 
Muhammed’e gönderdiği mektupta Altın Ordu Devleti’nde çok az kâfirin 
kaldığını bildirdi.18 

Rus prenslerine karşı dizginleri sağlam tuttu. Tatar orduları Macar sı-
nırında, Balkanlar’da, Lehistan’da, kalkınma safhasında olan Litvanya’-
da ve Azerbaycan’da savaştılar.19 Ayrıca Tebriz’i ele geçirdikten sonra 
Rus prenslikleriyle uğraşılması, onlara karşı işini sağlam tutması ve on-
                                                           
13 M. Orhan Bayrak, Türk İmparatorlukları Tarihi (Hunlar-Osmanlılar; M.Ö. 220-M.S.1922, 17 
İmparatorluk Tarihi), Bilge Karınca Yay., İstanbul, 2002, s. 353-54. 
14 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Yay., İstanbul, 2005, s. 518; Ka-
muran Gürün, a.g.e., s. 530. 
15 M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 355. 
16 Ötemiş Hacı, a.g.e., s. 54-55. 
17 Laszlo Rasonyı, a.g.e., s. 222. 
18 M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 355. 
19 Laszlo Rasonyı, a.g.e., s. 222. 
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lardan Altın Ordu’nun aldığı yıllık vergi sisteminde değişiklik yapması bu 
zamanda devletin kuvvetlenmesini sağladı.20 

Uzun süre hükümdarlık yapan21 Özbek Han, Batu’dan sonra en şöh-
retli ve nüfuzlu bir padişahtı. İlmi, âlimleri pek severdi. Müslüman âlim-
lere olduğu gibi hrıstiyan âlimlere de aynı riayeti yapardı. Adaletiyle Kıp-
çak memleketini rahata erdirdi. Kanunlar ve nizamları güzelce tatbik et-
ti. Zamanında payitahtı Saray şehri pek bakımlı ve süslü oldu. Buraya 
Irak ve Şam’dan tüccarlar gelirdi, onların kaldığı mahalleleri vardı. Diğer 
şehirlerden Macar, Sudak, Kırım, Kefe, Ozak ve Harezm şehirleri o vakit 
dünyanın en mamur şehirlerinden oldu. Bu şehirler gelip geçen seyyah-
ların hayretlerini celbetmişlerdi. Şehirde her milletin tacirleri bir mahal-
de idi. Mallarını muhafaza için bu mahallelerin birer müstakil duvarları 
vardı. Han’ın saraylarının da ayrı bir kalesi vardı. Saray şehrinde mescit-
lerden başka 13 cami vardı.22 Özbek Han’ın sarayında Şeyh-el Numan-el 
Harezmi adında bir âlim vardı. Burası kayda değerdir ki, Özbek Han bu 
âlimin üst tarafında değil, alt tarafında otururdu. Ve bu âlim, Han geldi-
ği zaman ayağa kalkmazdı. Buna mukabil Şeyh Numan fakirlere ayağa 
kalkar ve onlara hürmet ederdi. Tanca’lı meşhur seyyah İbni Batuta, Öz-
bek Han’ın zamanında ülkeyi gezip, buralar hakkında geniş bilgiler ver-
mektedir.23 

Özbek Han’ın 1341’de ölümü üzerine Altın Ordu tahtına, önce oğlu 
Tinibeğ, ertesi yıl diğer oğlu Canı Bek geçti. Canı Bek, Altın Ordu Dev-
leti’nin son hükümdarı olarak tanınır. İran’daki İlhanlı devleti Canı Bek 
zamanında dağıldı ve Canı Bek, Tebriz bölgesinde hâkim duruma geçen 
Şeyh Küçük Hasan üzerine yaptığı bir seferde Tebriz’i zapt etmeyi ba-
şardı, ancak burada yerleşmeyerek geri çekildi.24 Canı Bek’i Tebriz’e 
karşı sefer yapmaya zorlayan; Melik Eşref, Azerbaycan’da 1356 yılında 
yapılan savaşta yenildi. Böylelikle Azerbaycan’ın tamamı Altın Ordu’-
nun eline geçti. Canı Bek Han Tebriz’de kendi adına para bastırdı.25 
Canı Bek zamanında Kölemenlerle münasebetler duraksadı. Bunun se-
bebi de; Güney de Osmanlılar 1345’de Çanakkale boğazını geçince Mı-
sır’a olan boğazlar yolu da kapandı. Bizans ve Balkanlar ile olan bağlar 
önemini kaybetti. Bu suretle Altın Ordu cihan siyaseti alanından uzak-
laştırıldı.26 
                                                           
20 M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 356. 
21 Ötemiş Hacı, a.g.e., s. 55; M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 355. 
22 Dr. Rıza Nur, Türk Tarihi, T.C. Maarif Vekâleti Neşriyatı, İstanbul, 1924-1926, s. 164-
165. 
23 İbn Batuta, Büyük Dünya Seyahatnamesi (Tuhfetü’n-Nüzzar fi Garaibi’l-Emsar ve’l-Acai-
bi’l-Esfar), s. 250-53, 269-71; Dr. Rıza Nur, a.g.e., s. 165. 
24 Kamuran Gürün, a.g.e., s. 530. 
25 M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 356. 
26 Laszlo Rasonyı, a.g.e., s. 223; Kamuran Gürün, a.g.e., s. 530. 
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Canı Bek 1357 yılında bir suikast sonucu öldürüldükten sonra Altın 
Ordu devletinde artık devamlı karışıklılar başladı. Canıbek’in oğlu Berdi-
bek’in 1359’da ölmesinden sonra da Batu Han sülalesinin sona erdiğini 
belirten kaynaklar vardır.27 Bazı kaynaklarda Batu Han sülalesinden 
dört han daha çıkmış olduğu yer alsa da 1359’dan itibaren durumun ga-
yet karışık olduğu ve 1380 yılında Toktamış’ın Altın Ordu tahtına çıkma-
sına değin geçen 20 yıl içinde, 14 han’ın28 bazı kaynaklarda ise 1360-
1380 yılları arasında 1929 veya 20 han’ın tahta geçtiği belirtilmektedir.30 

Aslında Berdibek’in ölümünden sonra merkezi hükümet ortadan 
kalkmış, emirlerin her biri, bulundukları bölgelerde bağımsızlıklarını 
ilan ederek, kendi bölgelerinin hanları durumuna gelmişlerdir. Bu döne-
min en kuvvetli devlet adamı ise, vaktiyle Emir Nogay’ın oynamış olduğu 
rolü üzerine almış olan Emir Mamay’dır. O, Özbek Han’ın oğullarından 
Abdullah’ı han ilan ederek, Saray şehrine yürümüş ve orayı ele geçirmiş-
tir. Ancak diğer emirleri itaat altına alamadı. Bu karışık durum, Tokta-
mış’ın 1380 yılında Emir Mamay’ı mağlup ederek Altın Ordu’nun başına 
geçmesine kadar sürdü.31 

Toktamış Han’ın Altın Orda tahtına geçtiği zamana gelince bu dönem-
de Altın Orda devleti fetret devrini yaşıyordu. Bu devir Canı Bek Han’dan 
(1340-1357) sonra tahta çıkan oğlu Berdibek Han zamanında başladı. 
Başta babası Canı Bek Han ve 12 kardeşi olmak üzere bütün akrabaları-
nı öldürten Berdibek’in takip ettiği politika ülkede hoşnutsuzluğa yol aç-
tı ve daha kendisi hayattayken kendisine karşı yedi han rakip olarak or-
taya çıktı. Bundan böyle çeşitli emir ve ulu bekler adamlarını tahta çı-
kartıp kendi politikalarını izlemelerini sağladılar. Hatta Saray şehrini ele 
geçirmek için mücadele etmeye başladılar. Bu durum 1360 ile 1380 yıl-
ları arasında 20 han’ın tahta çıkmasına yol açtı. Ancak gerçek hâkimiyet 
Mamay Mirza’nın elindeydi. Bu durum 1380 yılına kadar devam etti. Ba-
bası Tüy Hoca Oğlan, o dönemde Coci Ulusu’nda hüküm süren Urus 
Han tarafından katledilince Toktamış sıranın kendisine geldiğini anladı 
ve Çağatay Ulusu’nda hâkimiyeti ele geçiren Emir Timur’a sığınmaya ka-
rar verdi. Koçkar mevkiinde seferde bulunurken Toktamış’ın kendisine 
sığınmak istediğini öğrenen Timur, Emir Tuman Timur Özbek’i onu kar-
şılaması için gönderdi. Toktamış’a “bir padişah’ın şehzadeye nasıl dav-
ranması gerekirse” öyle davrandı.32 Nizamüddin Şami’ye göre, Timur 
Toktamış’a Otrar ve Sarban şehirlerini verdi.33 
                                                           
27 Halil İnalcık, “Giray”, İslam Ansiklopedisi, s. 783-789. 
28 Kamuran Gürün, a.g.e., s. 530. 
29 M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 356. 
30 İlyas Kamalov, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2007, s. 101-03. 
31 Kamuran Gürün, a.g.e., s. 530; Dr. Rıza Nur, a.g.e., s. 168-169. 
32 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 103-04; M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 356-57. 
33 Nizamüddin Şemi, Zafernâme, (Çev: Necati Lugal), Ankara, 1987, s. 89. 
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Böylece Timur Doğu Deşt-i Kıpçak’ta güçlenen Urus Han’a karşı Tok-
tamış’la karşı koyacaktı. Ancak Toktamış’a verilen yerler Urus Han’ın 
elinde bulunmaktaydı ve Toktamış’ın bu toprakları kılıç yoluyla elde et-
mesi gerekiyordu. Toktamış Han hiç vakit kaybetmeden ve Urus Han’ın 
da bir seferde bulunmasından faydalanarak Sığınak’a yürüdü. Yapılan 
savaşta Sığınak’ta bulunan Urus Han’ın oğlu Kutluk Boğa öldü. Ancak 
bu Urus Han’ın askerlerinin hiddetini artırmaktan başka bir işe yarama-
dı. Toktamış bu savaşı kaybetti ve tekrar Timur’a sığınmak zorunda kal-
dı. Timur onu tekrar iyi karşılayarak ona öncekinden daha fazla asker 
verdi. Bu askerlerle ikinci kez Altın Ordu’ya dönen Toktamış bu sefer 
Urus Han’ın diğer oğlu Toktaki ile savaştı ve yine yenildi.34 

Bu savaştan zor kurtulan Toktamış, yaralı olarak kurtuldu ve yeni-
den Timur’un yanına gitti.35 

Timur’un Ak-Ordu’da bir vassal bulundurmak arzusu o kadar kuv-
vetli idi ki Toktamış’a karşı hiçbir memnuniyetsizlik göstermiyordu. Bu 
arada Urus Han, Timur’a Tovlu Can ve Köpek Mankik isimli iki elçi gön-
dererek kendisinden oğlunun katilini teslim etmesini, aksi halde savaşa-
cağını bildirdi. Timur ise kendisine sığınan birinin teslim edilmesinin örf 
ve adetlerine aykırı olduğunu bildirerek savaşa hazır olduğunu cevabını 
verdi ve elçileri gönderdikten sonra ordusunu topladı.36 

1376 yılı kışında Timur Otrar’a, Urus Han ise Sığınak’a geldi. Aniden 
soğuyan hava karşısında her iki taraf da memleketlerine dönmek zorun-
da kaldılar. Bu olayı müteakip Urus Han vefat etti ve Timur bu durum-
dan faydalanmak için Toktamış’ı tekrar Deşt-i Kıpçak’a gönderdi. Tokta-
mış bu kez Urus Han ve oğlu Toktakia’dan sonra tahta geçen Timur Me-
lik’le savaştı, ancak bir kez daha mağlup oldu. Timur Melik zaferi kutlar-
ken Toktamış yine Timur’un yardımını alarak beşinci kez yola çıktı. Ti-
mur Melik, Karatal’da kışladığı için Toktamış Sığınak’ı ele geçirmeyi ba-
şardı (1378/79). 1379 yılının baharında ise Toktamış nihayet Timur Me-
lik’i mağlup ederek galibiyeti tattı. Toktamış, Urus Hoca vasıtasıyla zaferi 
Timur’a bildirdi.37 

Böylece Toktamış Doğu Deşt-i Kıpçak’ı ele geçirdi. Bunu kendi adına 
basılan paralar da kanıtlamaktadır. Ertesi yılı hazırlıklar yaparak geçi-
ren Toktamış, bütün Coci Ulusu’na hâkim olabilmesi için Batı Deşt-i 
Kıpçak’a hâkim olan Mamay Mirza’yı bertaraf etmek zorundaydı. Yukarı-
da da ifade edildiği gibi Mamay Mirza, Altın Ordu Devleti’nde fetret dev-
rinde fiilen hâkimiyeti eline geçirmiş ve büyük nüfus elde etmişti. Ancak 
                                                           
34 A.YU. Yakubovskiy, Altın Ordu ve Çöküşü, (Çev: Hasan Eren), T.T.K. Ankara, 2000, s. 147. 
35 Mustafa Kafalı, Altın Ordu Hanlığının Kuruluşu ve Yükseliş Devirleri, İstanbul Üniversitesi 
Yay., İstanbul, 1976, s. 415; A.YU. Yakubovskiy, a.g.e., s. 147; Dr. Rıza Nur, a.g.e., s. 168. 
36 Nadir Devlet, “Altın Ordu”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, IX, Çağ Yay., İstan-
bul, 1992, s. 115. 
37 Nizamud-din Şami, a.g.e., s. 92-93; Mustafa Kafalı, a.g.e., s. 414. 
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şans yine Toktamış’ın yanındaydı. Mamay Mirza’nın ordusu 8 Eylül 
1380 tarihinde Kulikovskaya Muharebesi’nde alınan zaferden çok Tatar-
ları da yenebileceklerinin farkındadırlar. Gerçekte ise Don Nehri’nde Al-
tın Ordu ordusunu mağlup ettikten sonra kendisine “Don Muzafferi” an-
lamına gelen Donskoy unvanı verilen Knez Dimitri galip gelmesine rağ-
men en iyi Knezlerini ve ordusunun büyük bir kısmını kaybetti. Altın Or-
du’ya vergi ödemeye ve Saray’dan yarlık almaya devam etti.38 Mağlubi-
yetten sonra Kırım’a dönen Mamay Mirza, Ruslar üzerine yeni sefer ha-
zırlıklarına başladı. Ancak Toktamış’ın kendisine karşı gelmekte olduğu-
nu öğrenince Rusya seferinden vazgeçerek Toktamış’la savaşmak zorun-
da kaldı. Altın Ordu’nun iki ordusu 1380 yılının sonbaharında Don neh-
rine dökülen Kalka ırmağı boyunda karşılaştı. Bu savaşı Toktamış Han 
kazanırken Mamay Mirza; Kefe şehrine kaçtı. Her ne kadar Mamay Mir-
za, Cenovalı halk tarafından başta iyi karşılansa da sonradan Cenovalı-
lar ona karşı cephe alarak onu öldürdü ve mallarını paylaştılar.39 

Toktamış için olduğu gibi Altın Orda devleti için de bu savaş gerçek-
ten çok önemliydi. Netice de Toktamış Han 20 yıldır devam eden Harez-
mi ve Azerbaycan hariç, evvelce Altın Orda hanlığına bağlı olan toprakla-
rın hepsini ele geçirdi. Bu zaferden sonra Toktamış Han, Litvanya Knezi 
Yagelon’a ve Moskova Knezi Dimitri’ye elçi göndererek Mamay’ı yendiğini 
bildirdi. Kulikovskaya zaferine rağmen Ruslar da hediyelerle itaatlerini 
bildirdiler. Fakat Rus prensliklerinin zahiren boyun eğmelerini sağla-
mak, Rus şehirlerinden daha büyük ganimetler elde etmek ve Kulikovs-
kaya Muharebesi’nde alınan darbenin intikamını almak için Toktamış 
Han 1382 yılında Moskova’ya doğru sefere çıktı. Bulgar’ı ele geçiren Tok-
tamış, sefer haberini gizlemek için bütün gemilere el koyup tüccarları da 
esir aldı. Toktamış’ın Orta Volga’nın sağ tarafında gözükmesi Rusları 
şaşkına çevirdi. Ryazan Knezi Oleg ile Suzdal Knezi Dimitri derhal Tokta-
mış Han’ın kuvvetlerine katıldılar. Don muzafferi Dimitri ise halkı şehri 
savunması için teşvik etti. Ancak kendisi asker toplama gerekçesiyle 
Kostroma’ya gittikten sonra Moskova’da kargaşa başladı. Bu arada Tok-
tamış’ın ordusu 23 Ağustos 1382 tarihinde Moskova’yı kuşattı.40 

Her ne kadar Moskova’yı kuşatma altında tutmuş ise de ele geçirmeye 
muvaffak olamadı. Rus kroniğinde yazıldığına göre “birtakım fena kimse-
ler bahçelerde dolaşmaya başlayarak bodrumlardan beylerin içkilerini, 
gümüş kaplarını ve değerli sürahilerini çıkararak bol bol içiyorlardı”. Bu 
şekilde sarhoşlar tehlikenin ağırlığını unutmuş, düşmanın zayıf olduğu, 
tehlike teşkil etmediği düşüncesine kapılarak zaferin kolayca kazanılaca-
ğını zannettiler. Daha sonra Toktamış hileye başvurarak Moskovalıların 
                                                           
38 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 105-06. 
39 A.YU. Yakubovskiy, a.g.e., s. 149. 
40 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 107. 
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az miktarda para vermelerine karşılık kuşatmayı kaldıracağına dair söz 
verdi. Moskovalılar şehrin kapılarını açacak kadar şaşkındı. Şehre giren 
Toktamış’ın ordusu şehri yerle bir etti ve büyük ganimetler elde etti.41 
Devlet hazinesini de ele geçiren Toktamış’ın ordusu yağmadan sonra 
şehri terk etti. Bu muharebe dolayısıyla şehirde 24.000 kişi öldü. 1383 
yılında bütün knezler Toktamış’ın yanına gelerek Toktamış’tan yarlık al-
dılar. Moskova Knezi Dimitri ise yıllık vergi bağlılığını bildirmek için oğlu 
Vasiliyi Toktamış Han’a rehin olarak gönderdi. Bu dönemde Suzdal Kne-
zi’nin oğlu, Tver Knezi’nin oğlu, Nijegorod Knezi’nin oğlu da Toktamış’ın 
sarayında esir olarak kaldıkları bilinmektedir.42 Böylece Toktamış Altın 
Ordu’nun nüfuz alanında olan Knezliklere de üstünlüğünü kabul ettirdi. 
Geriye Altın Ordu’nun ilgi sahasında olan Azerbaycan ile Harezmî kalı-
yordu. Artık büyük bir kudrete sahip olan Toktamış, vakit kaybetmeden 
bu memleketlere de el atmanın gerektiğine inanıyordu. Fakat Harezmî 
ülkesi Toktamış’ın hamisi Emir Timur’un hâkimiyeti altına girmişti. An-
cak meşru bir asalet unvanı bulunmayan Timur, Cengiz oğlu meşrulu-
ğunu temsil eden Toktamış karşısında bir üstünlük göstermek istedi. Ti-
mur’un İran ile meşguliyeti dolayısıyla ve artık kendi kudretine inandığı 
için Toktamış 785/6 Mart 1383-24 Şubat 1384’te Harezmî’de kendi adı-
na para bastırdı.43 Timur buna ses çıkarmayınca, Toktamış, Azerbaycan 
meselesine daha da çok önem verdi. Canı Bek Han’ın, Azerbaycan’ı Altın 
Ordu’ya bağlamasına karşın oğlu Berdibek Han devrinde Tebriz şehri 
ahalisi Altın Ordu birliğinin baskısından kurtulmak maksadıyla Altın 
Ordu’ya karşı ayaklanması ile İlhanlı Devleti ümerasından olan Cela-
yiriler (760/1358-814/1411) Azerbaycan’da hâkimiyeti ile ele geçirdi-
ler.44 

Bununla birlikte Toktamış, Azerbaycan’da olup bitenleri iyi takip etti 
ve eski Altın Ordu Hanlarının Mısır Memluk sultanlarıyla ortak düşman-
ları İlhanlılara karşı yaptıkları dostluk anlaşmalarının bir benzerini, Ti-
mur’a karşı yapmak üzere elçiliklerini Kahire’ye göndermişti. Bunun 
üzerine Memluk Sultan’ın desteğiyle ya da desteği olmaksızın Toktamış 
Han büyük bir orduya ve zengin maddi kaynaklara dayanarak Tebriz se-
ferine çıkmaya karar verdi. O sıralarda Timur, Azerbaycan’dan yeni git-
miş, Sultan Ahmet ise geri dönmemiştir. Dolayısıyla Tebrizlilerin bir lide-
ri yoktu. Fakat Tebriz’in ileri gelenleri halkın düşmana karşı mukavemet 
göstermeye teşvik ettiler ve Toktamış’ın askerleri sekiz gün boyunca şeh-
re giremedi. Bu yüzden Toktamış, Tebriz’de bundan birkaç yıl önce Mos-
kova’da tatbik ettiği taktiğe başvurdu. Tebriz halkı 250 tümen altın mu-
                                                           
41 A.YU. Yakubovskiy, a.g.e., s. 151-52. 
42 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 108. 
43 Mustafa Kafalı, a.g.e., s. 105. 
44 A.YU. Yakubovskiy, a.g.e., s. 153-54. 
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kabilinde barış antlaşmasını kabul etti.45 Fakat Toktamış Han, rivayete 
göre antlaşmayı bozarak ordusunu şehre soktu ve Tebriz’i yağmaladı.46 

Toktamış’ın burada ganimetin yanında halkın düşmanlığını ve Timur 
gibi güçlü bir rakip kazanmış oldu. Timur 1387 yılı başlarında Karadağ’a 
2 Şubat 1386-26 Ocak 1387’de geldi. Bu arada Toktamış’ın askerleri de 
Derbend’den geçerek Samur ırmağına çıkmışlardı. Timur bunu haber 
alınca onlara karşı birkaç tümenlik bir öncü yolladı, fakat aralarındaki 
anlaşmaya dayanarak birliklerinin kumandanına Toktamış ile muhare-
beye girişmelerini, ilk olarak Toktamış’ın askerlerinin hücum ettiği tak-
dirde geri dönmelerini ve esas kuvvetlerle iltihak etmelerini emretti. Fa-
kat bu birlikler Toktamış ordusunun saldırısına maruz kalınca taarruza 
mecbur kaldı. Kısa bir süre sonra Timur’un ordusu, oğlu Miran Şah’ın 
komutasında gelerek muharebeye dâhil oldu. Toktamış ise geri çekilerek 
Derbend’e doğru uzaklaştı.47 

Toktamış Han, Timur’un İran’a geldiğini ve Maveraünnehir’de kuvvetli 
bir ordu bırakmadığını haber alınca Timur’un Orta Asya’daki toprakları-
nın sınır kalesi olan Sarban şehrini kuşattı. Fakat bu kaleyi alamadı 
(790/1388). Daha sonra Otrar yakınlarında Timur’un oğlu Ömer Şeyh’i 
mağlup ederek birçok şehir ve köyü yağmaladı. Buhara’yı almak istediy-
se de bu amacına ulaşamadı. Bütün bu olaylardan sonra Timur, artık 
Toktamış’ı cezalandırmanın zamanı geldiğini anlayarak süratle Semer-
kand’a yöneldi. Ancak bunun için çok geçti, çünkü Toktamış kuvvetleri-
ni alarak Deşt-i Kıpçak’a dönmüştü.48 

Toktamış Han ile Timur arasındaki karşılaşma yine ertelenmiş oldu. 
Fakat uzun süre geçmeden 15 Recep 794/18 Haziran 1391’de Timur ile 
Toktamış’ın orduları Kundurça (Kunduzca) Irmağı Boyu’nda karşılaştı. 
Toktamış ordusunu harp nizamına sokarken Timur’da ordusunu yedi 
kısma ayırdı ve her birinin başına şehzadelerinden ve ümerasından biri-
ni tayin ederek “yedi kol düzeni” adını verdiği bir muharebe nizamını tat-
bik etti. Toktamış Han’ın ordusunu dağıtan Timur muazzam ganimetler 
elde etti. Yenilgiye rağmen Toktamış, Deşt-i Kıpçak’taki hâkimiyetini ko-
rudu ve yeni bir mücadele için hazırlanmaya başladı.49 Timur, 798/1394 
yılı sonbaharında Kuzey Azerbaycan’da iken Toktamış kuvvetlerini Der-
bende geçerek Şirvan topraklarına girdiğini duydu. Bunun üzerine Ti-
mur, yeni bir sefer için ordusunun hazırlanmasını emretti. İki ordu 14 
Nisan 1395 tarihinde Terek Irmağı Boyu’nda karşılaştı. Zafer yine Ti-
                                                           
45 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 110. 
46 Mustafa Kafalı, a.g.e., s. 107. 
47 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 110-11, A.YU. Yakubovskiy, a.g.e., s. 155; Mustafa Kafalı, a.g.e., 
s. 107. 
48 Mustafa Kafalı, a.g.e., s. 155-56; İlyas Kamalov, a.g.e., s. 111; Justin Marozzi, Timurlenk 
(Hülya Kocaoluk), Y.K.Y., İstanbul, s. 184. 
49 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 111-12. 
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mur’un tarafındaydı.50 Timur, bizzat Toktamış Han’ı takip ederek İdil bo-
yunda Ükek şehrine kadar giderek buraları yağmaladı.51 Fakat bununla 
da kalmayıp Moskova yakınlarına kadar ilerleyerek buraları da yağmala-
yarak tahrip ettirdi.52 Timur daha sonra Kuzey Kafkasya ve Deşt-i Kıp-
çak’ı da harabeye çevirdikten sonra Azerbaycan’a döndü.53 Bu muharebe 
öncesi Toktamış’ın diplomatik faaliyetlerde bulunduğu da belirtilmekte-
dir. Timur Mısır’ı tehdit etmeğe başladığı ve Toktamış da Timur’a tek ba-
şına karşı koyamayacağını anladığı zaman, Memluk Sultanı el-Mülik’uz- 
Zahir Seyfeddin Berkuk (1382-1399)’un yanına bir elçi heyeti göndererek 
ortak düşman olan Timur’a karşı tek güç halinde hareket etmelerini iste-
di. Buna karşılık Sultan Berkuk da Toktamış’a bir heyet gönderdi. An-
cak Timur’un Toktamış’ı mağlup etmesi üzerine; Sultan’ın elçileri de Ti-
mur’a esir düşmemek için bir an önce Saray’dan uzaklaşmanın yollarını 
aradılar. Böylece diğer Altın Ordu Hanlarının İlhanlılara karşı Memluk-
lardan yardım alamadıkları gibi Toktamış’ın bu konudaki çabaları da bo-
şa çıktı. Toktamış peş peşe gelen yenilgilerden sonra Rus politikasını de-
ğiştirme yoluna gitti. Bundan önce Toktamış en büyük dört knezlik 
(Moskova, Tver, Ryazan, Nijegorod-Suzdalsk) arasında dengeli politika iz-
leyerek Moskova’nın güçlenmesine engel olmaya çalışıyordu. Moskova’ya 
karşı Toktamış özellikle Nijegorod Knezliğini kullandı. Bu knezliğin başına 
Toktamış, Moskova’nın bir numaralı düşmanı Boris’i getirdi. 1375 yılında 
Moskova Knezi tarafından ele geçirilen Tver, 1382 yılından itibaren Tokta-
mış’ın yardımıyla tekrar bağımsızlığına kavuştu. Timur karşısında aldığı 
mağlubiyetlerden sonra Toktamış’ın, en azından Doğu Rusya’yı kontrol al-
tında tutmak için Moskova ile iyi ilişkiler kurması gerekiyordu. Moskova 
Knezi Vasiliyi de durumun farkındaydı ve hiç vakit kaybetmeden Tokta-
mış’ın yanına gelip kendisinden Nijegorod Knezliğinin Moskova Knezliğine 
bağlanmasını istedi. Bu istek karşısında olumlu yanıt alan Vasiliyi buna 
karşılık olarak Toktamış’a çeşitli hediyelerle bağlılığını ispatladı.54 

Ancak Moskova her geçen gün büyümüş ve Doğu Rusya’nın birleşmesi 
doğrultusunda ilk adım atılmıştı. Timur’un çekilmesinden sonra, Tokta-
mış Han’ın Coci Ulusu’nda hâkimiyeti tekrar ele geçirmek için teşebbüsle-
re giriştiği belirtilmektedir. Arap ve Rus kaynaklarına göre, Toktamış 1396 
yılında Cenevizli Kefe hâkimine karşı sefere çıktı ve şehre hâkim oldu. Ce-
nevizliler, Timur’un Altın Ordu’yu tahrip etmesinden sonra hüküm süren 
karışıklık ve anarşi günlerinde Kırım hâkimiyetini ellerine almışlardı.55 
                                                           
50 Y. Yücel, Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-1402), T.T.K., Ankara, 
1989, s. 34; Mustafa Kafalı, a.g.e., s. 112-13. 
51 Nizamud-din Şami, a.g.e., s. 192-197. 
52 Mustafa Kafalı, a.g.e., s. 112. 
53 Nizamud-din Şami, a.g.e., s. 192-197. 
54 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 113. 
55 A.YU. Yakubovskiy, a.g.e., s. 113-14. 

152



AYDIN ÇELİK - ÖNDER GÜLER / ALTIN ORDU İMPARATORLUĞU 15 

Bundan başka Toktamış, Emir Edigey’in yardımıyla hanlığını ilan 
eden Timur Kutluğa karşı savaşmak zorunda kaldı, fakat ona yenildi ve 
Litvanya Prensi Vitovt’un yanına sığındı. Toktamış Han’ı iyi bir şekilde 
karşılayan Vitovt, Toktamış Han’ın idaresine Lida şehrini verdi. Toktamış 
Han kaybettiği topraklarını geri almak için knezden askeri yardım istedi 
ve knezle bir antlaşma yaptı. Antlaşmaya göre, şayet Toktamış Han Sa-
ray’da tahta geri çıkabilirse Knez Vitovt’a Moskova Knezliğini verecekti. 
Fakat 802/12 Ağustos 1399 yılında Vitovt ile Toktamış’ın birleşik ordu-
su Timur Kutluk Han’ın meşhur Emiri Edigey tarafından bozguna uğra-
tıldı. Ardından Timur ve Toktamış kısa bir süre sonra vefat ettiler.56 

Altın Ordu Devleti’nin bu karışıklık dönemleri devam ederken 1445 
yılında hükümdar olan Seyyid Ahmet Han’ın saltanatı 1445-1465 yılları 
arasında 20 yıl sürdü. Onun zamanında Kırım ve Rusya ile mücadele 
dönemi başladı. Altın Ordu’dan ayrılmayı düşünen Kırım Han’ı Hacı Gi-
ray ile Moskova Knezi (beyi) ise Altın Ordu devletine karşı birleştiler. 
1447 yılında birleşen Lehistan-Litvanya ile Altın Ordu Devleti’nin yaptığı 
anlaşmalardan bir sonuç alınamadı. Hacı Giray Han’da 1449 yılında 
kendini Kırım Han’ı olarak ilan etti. 1451 yılında Moskova’ya karşı sefere 
çıktı. Şehrin varoşlarını yakıp yıktı. 1455 yılında Litvanya’ya yaptığı bir 
seferde Kiev Prensi Semen Olelkoviç ile savaş yaptı. Fakat bu savaşta ye-
nildi ve esir düştü. Esaretten ancak 1457 yılında kaçabildi. 1459 yılında 
Ruslara karşı bir sefer yaptı. 1465 yılında son kez Moskova seferine çık-
tı. Bir sonuç alamadan döndü. 1465 yılında ölünce yerine Seyyid Mu-
hammed Han’ın oğlu Ahmet Han hükümdar oldu. Ahmet Han’ın hüküm-
darlığı 1465-1481 yılları arasında 16 yıl sürdü. Fakat ülke de 1471 yılın-
da karışıklıklar iyice arttı. Kuzeydeki Vyatka boyundan gelen yağmacılar 
Başkent Saray’ı yağmaladılar. Osmanlıların 1475 yılında Gedik Ahmet 
Paşa tarafından ülkenin güneyini ele geçirilmesine karşı bir şey yapama-
dı. Zira Osmanlıların getirdikleri toplardan çekinerek bir savaş yapma-
dan geri döndü. Osmanlılarla dost olarak yaşamak zorunda kaldı. 1480 
yılında Lehistan Kralı IV. Kazamir ile anlaşarak Moskova Knezi’nin sal-
dırması üzerine beklediği yardım gelmeyince kaçan Rus ordusunu takip 
edemedi. Böylelikle Ruslar da bağımsızlıklarını ellerine almış oldular. 
1481 yılında Ahmet Han Don Nehri kıyısında Aybek ile yaptığı savaşta 
öldürülünce Ruslar, Altın Ordu egemenliğinden tamamen kurtulmuş ol-
dular.57 

Ahmet Han’ın ölümü ile yerine geçen oğlu Şeyh Ahmet Han Altın Or-
du Devleti’nin son (45.) hakanı oldu. Onun hükümdarlığı 1481-1502 yıl-
ları arasında 21 yıl sürdü. Bu son hükümdarın dönemi de karışıklıklar 
içinde geçti. Taht kavgaları yine devam etti. Litvanya, Moskova ve Kı-
                                                           
56 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 114-15; Mustafa Kafalı, a.g.e., s. 113-14. 
57 M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 363-64. 
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rım’ın kendi aralarında yaptıkları askeri ve siyasi mücadeleler Altın Or-
du’yu çok etkiledi. 1502 yılında 266 yıllık Altın Ordu Devleti parçalandı. 
Kırım’ın ilk hanı Mengli Giray 1502 yılında Altın Ordu’yu yenerek ağır 
şekilde tahrib etti. Son hakan Şeyh Ahmet Han ise Astrahan’a sığındı. 
Fakat Astrahanlılar Şeyh Ahmet Han’ı istemediler. Kardeşi Abdülkerim 
Astrahan’a getirildi. Şeyh Ahmet de eski dostu Litvanya büyük Prensi 
Aleksandr’a sığındı. 1505 yılında Aleksandr, Kırım Han’ı Mengli Giray’a 
hoş görünmek için Şeyh Ahmet Han’ı öldürdü.58 

Böylelikle Timur’un güçlü seferleri, Toktamış Han’dan önce yaşanan 
fetret devirleri, emirlerin hanlara karşı isyan ederek itaat etmemeleri, 
1380 yılında Ruslara karşı alınan mağlubiyet ve Rusya’nın her geçen 
gün güç kazanması gibi sebeplerden dolayı Altın Ordu Devleti parçalan-
ma sürecine girmiş ve yıkılmıştır.59 

Parçalanan bu Altın Ordu ülkesinde Kırım (1428-1783), Kazan (1437-
1552), Astrahan (1502-1554)60, Nogay (1502-1584) ve Sibirya gibi han-
lıklar yer aldı.61 

Kültür ve Medeniyet 

Altın Ordu Devleti; içinde bulunduğu siyasi faaliyetlerinin yanında 
kültür ve medeniyet bakımından da büyük gelişmeler göstermiştir. Sa-
nat, ticaret ve mimari; bu üç temel medeniyet öğesinin de kültürel taban 
da gelişme göstermesini sağlayarak uzun yıllar hâkimiyet sahibi olabil-
mesini sağlamıştır. 

Bu sebeple 922’den beri Müslüman olan Altın Ordu’da Batu’nun kü-
çük biraderi Berke Han’ın (1255-1266) Müslümanlığı kabul etmesiyle, 
bu ülke, Türk-İslam devleti haline gelmiştir. Zaten bu çevrede 922’den 
beri (yani Bulgarların İslamiyet’i kabullerinden itibaren) İslam kültürü 
yayılmıştı. Saray şehri kurulduğunda da Türkistan’la ticari münasebet-
ler tekrar güçlendi. Altın Ordu’da Müslüman tesiri başka tesirlere galebe 
çaldı ve netice itibarı ile Saray hanları Müslüman oldular. Berke Han’ın 
hâkimiyet zamanı, Altın Ordu’nun, Büyük Hakanlıktan ayrıldığı, yani is-
tiklalini ilan ettiği zamana tesadüf etmektedir. Berke Han kendi namına 
sikke bastırmakta ve tamamıyla müstakil bir hükümdar gibi hareket et-
meye başladı. Dolayısıyla onun zamanı Altın Ordu’nun en parlak devri 
olarak tanınmaktadır; yeni bir “Saray” (Yeni Saray) Şehri’nin kuruluşu 
da bunu teyit etmektedir. Özbek Han (1313-1342) zamanında İslam dini 
büsbütün kuvvetlendi. Saray şehri, diğer İslam memleketlerinin büyük 
                                                           
58 M. Orhan Bayrak, a.g.e., s. 363-64. 
59 İlyas Kamalov, a.g.e., s. 115. 
60 Nadir Devlet, “Kazan, Kasım ve Astırahan Hanlıkları”, Tarihte Türk Devletleri II, Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara, 1987, s. 571-83. 
61 Ş.K. Seferoğlu-Adnan Müderrisoğlu, Türk Devletleri Tarihi (Etnolojik Bir Deneme), Azerbay-
can Kültür Derneği Yayınları: No. 21, İstanbul, 1986, s. 118-21. 
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şehirleri gibi camiler, medreseler ve tekkelerle süslenmeğe başlandı; hü-
kümdar sarayında âlimler, şeyhler, seyitler ve hocalar itibar kazandılar; 
medreseler ve mektepler açıldı. Muhtelif İslam memleketlerinden ustalar 
yetiştirilmeye başlandı. Meşhur İslam âlimlerinden Kutbettin-ur-Razi, 
Şeyh Sadettin Teftezi ve başkaları Canı Bek zamanında (1340-1357) Sa-
ray şehrinde kaldıkları malumdur.62 

Bununla birlikte 1288 yılında Mısır Memluklularıyla kurdukları iyi 
ilişkilere bağlı olarak Memluk Sultanı Baybars Kırım’da bir cami yaptır-
mıştır. Özbek Han ve devletin ileri gelenleri de külliyeler inşa ettirmiştir. 
Moğol istilasından önce önemli kültür merkezlerine sahip, İdil-Bulgar 
topraklarında, Orta Asya ve Harezmî’de, Moğol istilasında yakılıp yıkılan 
ve ulemanın katledilerek zarar gören eğitim ve öğretim, Özbek Han’dan 
itibaren hızla gelişme sürecine girmiş ve yüksek Altın Ordu kültürü doğ-
muştur. Türk-İslam yazı dili ve bu dille Altın Ordu Edebiyatı şekillenmiş-
tir. 14. yüzyılın başlarındaki eserler arasında Rabguzi’ye ait “Kısas ül En-
biya” ve “Mu’in ül-Mürit” önde gelen çalışmalardandır. Bu bölgede bazı 
yarlıklar Moğolca yazılmakla beraber, bu hanlığın bürokrasi dili Türkçe 
olmuştur.63 

Yönetici seçkinlerin 13. yy. sonları gibi erken bir tarihte bile Türkçeye 
aşina ve onu kullanıyor olmalarına rağmen, Altın Ordu’nun resmi dili ta-
rihinin çoğunda Moğolca olarak kalmıştır. Altın Ordu’nun Memluklarla 
diplomatik yazışmalarının çoğu Moğolca yapılmıştır. Moğolcanın yanın-
da, Uygurca veya Uygur harfi Doğu Türkçesi de kullanılmıştır. Hatta Ça-
ğatay Türkçesi’nin gelişimi, Altın Ordu’nun kültürel ortamı ve etkisi dâ-
hilinde değerlendirilmelidir. Ayrıca diğer Türk dillerinin etkisinden uzak 
kalmayan Kıpçakça, kaynaklarda belirtildiği kadarıyla bu bölgenin en 
yaygın olarak kullanılan dilleri arasındaydı. Özellikle Özbek Han’ın hü-
kümdarlığı sırasında (1312-1341) İslam ile birlikte Arapça da bir edebi 
vasıta olarak kullanıldı.64 

Altın Ordu’nun XIII-XIV. yüzyıllarda siyasi, iktisadi ve kültürel ba-
kımdan yalnız Şarki Avrupa’nın değil, genel olarak Türk dünyasının en 
mühim mevkie sahip devletlerindendir. Bu devletin büyük bir kısmı       
-Rus yurdu hariç- Türk’tü; ancak üst tabakada Moğol unsuru mevcuttu. 
Bu unsur da kısa bir zaman içinde tamamıyla Türkleşmişti. Devlet teşki-
latı, Cengiz’den çok önce teşekkül eden devlet sisteminden ibaretti. Gök-
Türk ve Uygur teşkilatının mühim unsurlarının Altın Ordu (ve genel ola-
rak bütün diğer Türk devletlerince) mevcut olduğuna kesin gözüyle ba-
kılmaktadır; bunun içindir ki, Altın Ordu ve sonraki hanlıkların devlet, 
                                                           
62 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 404. 
63 Umay Türkeş-Günay, a.g.e., s. 409-10. 
64 Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, (Çev: Osman Karatay), Karam Yayınları, An-
kara, 2002, s. 247. 
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iktisat ve sosyal teşkilatlarını öğrenmek, Moğolların kendi iç teşkilatları-
nı daha evvelki Türk devletleri ve heyetlerinin vaziyetlerini bilmekle 
mümkündür. Mevcut kaynaklara göre (Timur-Kutluk, Hacı-Giray ve Sa-
hip-Giray hanlıkların yarlıkları) Altın Ordu’da askerlik, ziraat, ticaret, 
vergi ve her çeşit sorumlulukları tanzim eden kanunlar mevcuttu. Cen-
giz tarafından kurulan teşkilatta; siyasi ve sosyal hayatın her safhasını 
tanzim eden birçok nizamlar tatbik edilmekte idi. Bu itibarla da Altın Or-
du Devleti “yasalı” (kanunlu) bir siyasi varlık olarak tanınmaktadır. Bu 
devlet altında yaşayanların yalnız göçebe olmadığı, şehirlerin ve köylerin 
çokluğu ile de yerleşik bir yapısı mevcuttu. Zaten Orta İdil boyundaki 
Türklerin çok erkenden köyler ve şehirler kurdukları, İdil’in aşağı kıs-
mında bulunan Türk-Moğol unsurunun da yavaş yavaş şehirlere yerleş-
tikleri bilgisi de çeşitli kaynaklarda mevcuttur.65 

Ayrıca konuyla ilgili olarak el-Umari; “Ülke”, der, “çok güzel inşa edil-
miş ve kalabalık şehirler yönünden zengindir ve dağları bol ve gür bir bitki 
örtüsüyle kaplıdır. Buğdayın boy verdiği ve sütün aktığı bir topraktır; ne-
hirler bu toprağı sulamakta ve meyveler bol miktar da yeşermekte” de-
mektedir. Süt, hububat ve şehirler: işte el-Umari’nin gözüne çarpan üç 
önemli unsur. Hayvan sürüleri; göçebe yaşamın ayrılmaz parçası. Fakat 
“buğday” ifadesine dikkat çeken yazar; bunu şöyle ifade ediyor; Güney 
de Rus prenslikleri buğday üretiyordu ve Kafkasların kuzeyi de tüm İs-
lam dünyasında hasat yönünden ünlüydü. Aslında o zamanların büyük 
buğday ambarı, Volga Nehri yoluyla iki Saray’ın gereksinimini karşılayan 
ve bunun da ötesinde büyük miktarlarda ihracat yapan Kama Bulgaris-
tan’ıydı.  

Şehirlere gelince, Kırım’da ya da Karadeniz üzerindeki Kerç ve Azak 
ya da Bulgaristan’daki Bolgar ve doğal olarak Harezmî’deki Urgenç gibi 
bazıları, Moğollar döneminden de önce, eskiden beri vardı; diğerleri ise, 
iki Saray ve Astırhan gibi yeniydi.66 

Fakat bu şehirlerin dışında; Azerbaycan, Batçin, Bakü, Büler, Der-
bent, Gülistan (Saray banliyösü) Kırım Cedit, Macar, Macar-Cedit, Mah-
mud Abat, Muhşı, Ordu, Ordu-Cedit, Ordu-Bazar, Recan, Saray, Saray-
Cedit, Saraycık, Sığnak-Cedit, Tebriz, Ükek, Hacı-Tarhan (Zeci-Tarhan), 
Şabran, Şamaha gibi şehirlerde Altın Ordu Devleti şehirlerindendir. De-
mek ki, Altın Ordu sadece bir “step imparatorluğu” değildi.67 Bu şehirle-
rin çoğu, özellikle uluslararası ticaret sayesinde oldukça büyük bir geliş-
me göstermişti.68 Bu gelişme büyük ticaret merkezleri, “ihracat ve itha-
lat” iskeleleri ve transit istasyonları sayesinde olmuştur. Bilhassa Saray 
                                                           
65 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 404. 
66 Jean Paul Roux, Moğol İmparatorluğu Tarihi, (Çev: Prof. Dr. Aykut Kazancıgil-Ayşe Bere-
ket), Kabalcı Yayınları, Ankara, 2001, s. 474-75. 
67 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 405. 
68 Jean Paul Roux, a.g.e., s. 475. 
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şehrinin büyüklüğü ve güzelliği hakkında şehri bizzat gezen69 el-Umari 
bize bu yerleşimin oldukça ayrıntılı bir tasvirini vererek onun hamamla-
rı, çarşıları, medreselerinden ve şehre “gelen çok sayıda ticari maldan” 
söz etmektedir.70 Ünlü seyyah İbn Batuta ise; “olağan üstü büyüklüğün-
den”, “dolaşmak için tam bir güne ihtiyaç olan”, “sıkışık ev kümelerin-
den”, on üç büyük camisinden ve “her bir uyruğun kendi semtinde oturup 
kendi çarşısından alışveriş ettiğinden”, Moğollar, Asesler, Kıpçaklar, Çer-
kezler, Ruslar, Bizanslılar ve Mısır, Irak ve Suriye Müslümanlardan olu-
şan kozmopolit nüfusundan dem vurmaktadır. Kendine özgü ifade tarzı-
na sadık kalarak yazısına şöyle son vermektedir: “varolan en güzel şehir-
lerden biri.”71 

Bu tür kayıtlar yapılan kazı çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca 
yapılan bu kazılarda; Saray şehrinde mükemmel bir su tesisatı olduğu, 
bahçelere, evlere varıncaya kadar su borularıyla su getirildiği meydana 
çıkmıştır; Çini tezyinatı, yapıcılık ve bilhassa maden işleme hususunda 
önemli bulgular elde edildiği, çıkan eserlerle sabittir. Yine bu kazılarda 
ortaya çıkarılan çok sayıda eşya, tabak, çanak ve bardak kalıntıları, de-
riler, kesilmiş deri plakaları, ipekliler, silahlar, aletler, leğenler, dökme 
tencereler, şamdanlar, mücevherler bulunmuştur ki bu da el sanatları 
ve özellikle de metal işlemeciliğinin ne kadar geliştiğini ortaya koymakta-
dır. İçlerinden birinde de yetmiş körük deliği olan sekiz büyük fırın gün 
ışığına çıkarılmıştır.72 Özellikle dokuma, maden işçiliği, deri ve gedik teş-
kilatı fevkalade yüksek seviyede idi. Bununla birlikte, İki Sarayın ambar-
larında Rus ve Mordva (Fin kavmi) toprağından gelen deriler, Mısır ve Bi-
zans’tan gelen ağır kumaşlar, fildişinden mamul eşya, Mısır’dan gelen 
cam eşya, İran ve Çin’den gelen ipekler, Buhara’dan gelen pamuk men-
sucat ile halılar, Hint’ten gelen inci ve mercanlar, sıcak memleketlerden 
gelen baharat yığılı dururdu. Bir deponun harabeleri arasında, Balodis 
adlı Leton arkeologu kahve taneleri bile bulmuştur.73 

Ayrıca bozkır sanatının etkisiyle birlikte, Harezmî etkisinin de belirgin 
olarak ortaya çıkarılması ve bu iki sanatı bir sentez haline getiren; Ur-
genç’teki Mübarek Hatun’un güzel türbesini süsleyen seramikler bu ba-
kımdan önemlidir. Bu eserler de; Harezmîn karakteristik kırmızısı üzeri-
ne mavi ya da türkuaz, beyaz, yeşil ve sarı renklerle aynı renk oyunu 
oluşturulmuştur. Burada İslamiyet’in öngördüğü biçimde daha çok bit-
kilerden, ama hayvanlar ve hatta insanlardan da oluşan aynı tip süsle-
me ve teknikler söz konusudur. Bu baskın Harezmi ve elbette ikincil 
                                                           
69 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 405. 
70 Jean Paul Roux, a.g.e., s. 474. 
71 İbn Batuta, a.g.e., s. 270; Laszlo Rasonyı, a.g.e., s. 223; Jean Paul Roux, a.g.e., s. 474. 
72 Jean Paul Roux, a.g.e., s. 475; Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 405. 
73 Laszlo Rasonyı, a.g.e., s. 223. 
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bozkır sanatı etkisine, politik ilişkilerin gelişmesi ve Nil Vadisi’nde üreti-
len şaşalı hediyelerin (Leningrad Ermitage Müzesi’nde korunan harika 
mermer şamdan) gönderilmesinin ardından Mısır etkisi ve ithal ya da 
bronz aynaların ve yine bronzdan yapılmış yüksek kabartma sfenkslerin 
ortaya koyduğu Çin etkisi de eklenmişti.74 

Saray şehrinde (bilhassa Saray Berke’de) İtil ve Bulgar şehirlerinin 
ananesi yalnız muhafaza edilmekle kalmamış, daha da ileriye götürül-
müştür. Saray aynı zaman da Türkistan, İran, Anadolu, Bizans, Rus, 
Ceneviz ve Orta Avrupa’dan gelen tüccarların buluştukları bir merkez ol-
ması ve75 Venedik, Cenova ve Pizza gibi denizcilikle uğraşan ve Karade-
niz kıyısı boyunca ticaret kolonileri bulunan İtalyan Cumhuriyetleri ile 
ticaret yaparak zenginleşmiş ve büyümüştür. Bu sebeple de başlangıçta 
belirttiğimiz gibi de 14. yüzyılda yükselen Türk-İslam kültürüne ev sa-
hipliği yapmıştır.76 

Altın Ordu’da din serbestliği bakımından da yalnız müsamaha ile kal-
mayıp, Ortodoks kilisesinin hamisi idi. Metropolitler kilise haklarını ve 
kilise haklarına dokunulmazlığı sağlayan yarlıkları (fermanları) hanlar-
dan veya Özbek’in Taydula’nın yaptığı gibi hanların zevcelerinden aldılar. 
Kilise emlakına tecavüz ölümle cezalandırılıyordu. Hrıstiyan dini ile alay 
edenler de aynı şekilde ağır cezaya çarptırılıyordu. Bu himaye dolayısıyla 
kilise, mimarlık, ikon ressamlığı ve dini edebiyat bakımından çok gelişti. 
Rus din adamlarına daima saygı gösterildi. Berke 1261’de Saray’da pis-
koposluğu kendisi kurdu. Theognost’u Mengütimur birkaç defa harice 
elçi olarak gönderdi. Ortodoks kilisesi, başlangıçta Tatar’lara olan şük-
ran borcunu, sadakat ile ödedi. Papazlar vergi ödemekten muaftılar ve 
ancak metropolite karşı sorumlu idiler. Metropolitlik Altın Orda Tatar’la-
rının menfaatlerini Rus prenslerine karşı da koruyordu. Ayrıca ferd hu-
kuku, vergi sistemi, askeri teşkilat, posta, daha sonraki Rusya’da hep 
Kıpçak’lardan alınan Türk örneğine göre kurulmuştur.77 

Altın Ordu’nun merkezi olan Saray şehrine “Taht İli” denilirdi. Batu 
zamanında tesis edilen Saray şehri, Berke Han zamanında daha müsait 
bir yere nakledilerek Yeni Saray, yahut Saray Berke adını aldı (İdil’in sol 
kollarından biri olan Tsares mevkiine yakın). Hanlar Saray Şehri’nin 
“Gülistan” denilen banliyösünde yaşıyorlardı; burası bilhassa hanların 
kış’ı geçirdikleri bir yerdi; yazları ise eski bir adet üzere “yaylağa” çıkar-
lar, Don ve Özü arasında kalırlardı. Hanların “yaylak”lardaki ordugâhla-
                                                           
74 Jean Paul Roux, a.g.e., s. 476; Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 405; Pavel Bırnya-Tatyana 
Ryaboy, “Altın Ordu’ya Ait Dinyester ve Prut Nehirleri Arasında Bulunan ‘Şehr Al-Cedid’in 
XIV. Asırdaki Durumu”, (Çev: Petri Çebotar), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mayıs 1994, 
Sayı: 89, İstanbul, s. 55-61. 
75 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 405. 
76 Umay Türkeş-Günay, a.g.e., s. 409. 
77 Laszlo Rasonyı, a.g.e., s. 225-26; İlyas Kamalov, “Saray”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansik-
lopedisi, C. 36, İstanbul, 2009, s. 122. 
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rı da büyük bir şehir manzarası arz ediyor; hanım ve büyüklerin süslü 
çadırları geniş bir sahayı kaplıyordu. Keçeden yapılan çadırların (yurt) içi 
kıymetli halılarla süslü idi; hanın tahtı altın ve kıymetli taşlarla bezen-
miş, ayakları gümüşten idi. Bayram ve yortu günlerinde yabancı elçiler 
merasimle kabul edilirdi; bu münasebetle hanın tahtı etrafında hatunu 
ve hanedan azasına mensup büyükler bulunuyor; han zadeler tahtın 
ayakları yanında ve han kızları da tahtın önünde yer alıyorlardı. Hanın 
birkaç karısı olurdu; fakat biri Ulu-Hatun, yani baş kadın sayılırdı. Ulu- 
Hatunların mevkileri gayet yüksek olup, devlet idaresine bilfiil iştirak 
ederler, hatta, hanın muvaffakiyetiyle, kendi adlarından “yarlık” verdik-
leri olurdu. Ulu Hatun Osmanlı sultanlarının saraylarındaki Baş-kadın 
efendi ve Valide Sultana çok benzemektedir; yalnız Valide Sultanın sala-
hiyetleri daha geniştir. Hanlar, yalnız Tatar büyüklerini kızlarını değil, 
Bizans imparatorlarının ve Rus knezlerinin kızlarını da alıyorlardı; nite-
kim Özbek Han’ın karısı Rum Kayseri Andronik Paleologos’un kızı idi.78 

Genel olarak Altın Ordu Devleti’nde kadınların sosyal mevkileri yük-
sekti ve hususta eski Türk ananeleri devam ettiriliyor, Müslümanlık ve 
Şark memleketlerinin kadınları ezici tesirleri henüz kökleşmemişti. 
Han’ın hatunları ayrı saraylarda yaşıyorlar, göç ederken kendilerine 
mahsus çadırları bulunuyordu; hatta kendilerinin mescit ve camileri, 
hoca ve imamları olduğu gibi umumi hayatta ayrı muhafız kıta’ları da 
vardı; Altın Ordu kadınları peçe taşımadıkları gibi, genel hayatta görü-
nürler, hatta han hatunları şairler ve âlimler meclislerine bile katılırlar-
dı.79 

Altın Ordu idaresine gelince: Bunun eski Türk esaslarına istinat etti-
ğini söylemiştik; bu esaslarda bilhassa bozkır ananesi ve teşkilatı mü-
him bir yer tutuyordu. Ahalinin gittikçe toprağa bağlanması, ziraat, tica-
ret ve sanayinin ortaya çıkması üzerine devlet idaresinde bu esaslarda 
dikkate alınmıştır. Altın Ordu’nun resmi ismi “Orduyu Muazzam”dır, ya-
ni “Büyük Ordu”. Bu devlet birkaç kısma yahut “Ulus”a bölünürdü; dola-
yısıyla Rusya bile birkaç “Ulus”tan ibaret olduğu gibi, Başkurt, Bulgar, 
Mokşı elleri de birer ayrı ulus teşkil etmişti; bundan başka Kafkas ve Ka-
radeniz sahaları da ayrı uluslara bölünmüştü. Ulus onun başında bulu-
nan türe (büyük memur)lerin adını alırdı. Ulus içinde de, Cengiz’in tespit 
ettiği ve tamamıyla askeri önemi olan bir bölüm vardı; böylece: Tümen 
(10 bin), bin, yüz ve on beylikleri; tümen beyi, on bin kişilik kuvveti çıka-
ran bölgenin başbuğu, bin beyi, bin kişilik kuvvetin başı v.s. Bu bakım-
dan Altın Ordu gayet intizamlı bir askeri ve mülki idare teşkilatına ma-
                                                           
78 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 405-06. 
79 İbn Batuta, a.g.e., s. 246-53, 255-58, 269-271; Jean Paul Roux, a.g.e., s. 476-77; Akdes 
Nimet Kurat, a.g.e., s. 406; Abdürrahim Dede, “İbn Batuta’ya Göre Kırım Türklerinin Gele-
nek ve Görenekleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. I, Sayı: 4, İstanbul, 1980, s. 95-
98. 
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likti. Türk olan ulusların en yüksek idare (sivil) memuruna Daruga deni-
lirdi ki valilerin dengi sayılır; Rus uluslarındaki en yüksek Tatar valisi de 
Başkak adını taşırdı; Başkakların idari merkezine de “yurt” denirdi. Baş-
kaklar bulundukları yerde, Rus knezleri ve ahalisinin Altın Ordu’ya bo-
yun eğmelerine nezarete memurdu; bu maksatla onun emrinde asker de 
bulunurdu. Rus ahalisinden “baş vergisi” alındığından, nüfus sayımı ya-
pılır (ilk sayım 1257’de) ve ona göre Başkaklar vergi alırlardı; mal ve 
mülkten ayrıca aşar (onda bir) da toplanmakta idi. Darugaların da aynı 
şekilde icra faaliyette bulundukları görülmektedir; yerli Türk ahalisinin 
birçok mükellefiyetlere tabi olduğu, yarlıklardan ortaya çıkarılmaktadır. 
Ancak “Tarhan” olan kimseler, her nevi mükellefiyetten ve vergilerden 
kurtuluyorlardı. Tarhanlık hakkı da han tarafından verilir ve “Tarhanlık 
yarlığı” ile tasdik olunurdu. Hana devlet idaresinde “Divan” adını taşıyan 
bir meclis yardım ederdi. Ekseri Türk-İslam devletlerinde bu müessese-
nin Altın Ordu’daki önemi kesin olarak bilinemiyor; bilhassa bu divanın 
yazıcıları (Divan bitikçileri) tabiri kaynaklarda ifade edilmektedir. Dış 
memleketlere gönderilen elçilere ve yardımcılarını “elçi-keleci” denirdi. 
Ayrıca yol, vergi, ticaret işlerine nezaret eden memurlar mevcut olup 
bunların vazifeleri tayin ve tespit edilirdi. Ticaretin Altın Ordu’da önemli 
ölçü de gelişme gösterdiği ve buna bağlı olarak para sistemi de munta-
zamdı; maden para ile birlikte, kâğıt para da vardı.80 

Sonuç 

Altın Ordu devleti hem yer aldığı coğrafya ve hem de yaşadığı dönem 
itibariyle son derece geniş bir ilişkiler ağı içerisinde yer aldığı görülmek-
tedir. Bu bakımdan Altın Ordu devleti bir yandan Orta Asya’dan berabe-
rinde getirdikleri değerler, diğer yandan da mevcut kültürlerin yenileri ile 
buluşması sonucunda ortaya çıkan olgular söz konusudur. Altın Ordu 
Devleti’nin, Doğu Avrupa’ya ve Rus yurduna belli bir düzen ve devlet teş-
kilatının yerleşmesinde olduğu gibi iktisadi ve mali alanlarda da tesirleri 
görüldü.  

Bu sayede Rusya’ya ilk defa vergi ve para sistemi, posta ve ulak teşki-
latının Moğollar tarafından getirildiği belirtilmektedir. Devlet teşkilatı, 
askerlik, vergi, avcılık ve elçilik merasimleri, giyim-kuşamla ilgili kelime-
ler hep bu etkilerin işaretleridir. 

1257 yılında başa geçen Berke Han’ın Müslümanlığı kabul etmesiyle 
birlikte bölgede İslamiyet hızla yayıldı. Bunun siyasi etkileri yanında da-
ha sonraki hükümdarların da İslamiyet’e hizmetleri sayesinde burada 
farklı bir medeniyetin doğmasına vesile oldular. Özellikle şehirleşme ve 
ticaretle birlikte İslam kültürünün buralarda yerleşmesinde Altın Ordu 
devletinin önemli rol oynadığı aşikârdır. 
                                                           
80 Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 406-07. 

160



AYDIN ÇELİK - ÖNDER GÜLER / ALTIN ORDU İMPARATORLUĞU 23 

Kaynakçalar 

Batuta, İbn, Büyük Dünya Seyahatnamesi (Tuhfetü’n-Nüzzar fi Garai-
bi’l-Emsar ve’l-Acaibi’l-Esfar), Yeni Şafak Yayınları, İstanbul. 

Bayrak, M. Orhan, Türk İmparatorlukları Tarihi (Hunlar-Osmanlılar; 
M.Ö. 220-M.S. 1922, 17 İmparatorluk Tarihi), Bilge Karınca Yay., İstan-
bul, 2002. 

Devlet, Nadir, “Kazan, Kasım ve Astırahan Hanlıkları”, Tarihte Türk 
Devletleri II, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yay., Ankara, 1987. 

Golden, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş, (Çev: Osman Karatay), 
Karam Yay., Ankara, 2002. 

Günay, Umay Türkeş, Türklerin Tarihi -Geçmişten Geleceğe-, Akçağ 
Yayınları, Ankara, 2006. 

Gürün, Kamuran, Türkler ve Türk Devletler Tarihi, Bilge Yayınları, İs-
tanbul, 1984. 

Hacı, Ötemiş, Çengiz-Name, (Hazırlayan: İlyas Kamalov), Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 2009. 

Kafalı, Mustafa, Altın Ordu Hanlığının Kuruluşu ve Yükseliş Devirleri, 
İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 1976. 

Kamalov, İlyas, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 
2007. 

Kurat, Akdes Nimet, Türk Dünyası El Kitabı, C. I, Coğrafya-Tarih, 
Türk Kültürünü Araştırma Yayınları, Ankara, 1992. 

Marozzi, Justin, Timurlenk (Çev: Hülya Kocaoluk), Y.K.Y., İstanbul. 
Nur, Dr. Rıza, Türk Tarihi, T.C. Maarif Vekâleti Neşriyatı, İstanbul, 

1924-1926. 
Rasonyı, Laszlo, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitü-

sü Yayınları, Ankara, 1988. 
Roux, Jean Paul, Moğol İmparatorluğu Tarihi, (Çev: Prof. Dr. Aykut 

Kazancıgil-Ayşe Bereket), Kabalcı Yay., Ankara, 2001. 
Rubruk, Wilhelm Von, Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-

1255, (Çev: Ergin Ayan), Ayışığı Kitapları Kitabevi Yayınları, İstanbul, 
2001. 

Seferoğlu, Ş.K. - Müderrisoğlu, Adnan, Türk Devletleri Tarihi (Etnolojik 
Bir Deneme), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, No. 21, İstanbul, 
1986. 

Şemi, Nizamüddin, Zafer name, (Çev: Necati Lugal), Ankara, 1987. 
Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Yay., İstan-

bul, 2005. 
Yakubovskiy, A.YU., Altın Ordu ve Çöküşü, (Çev: Hasan Eren), T.T.K., 

Ankara, 2000. 
Yücel, Y., Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-

1402), T.T.K. Ankara, 1989. 

161



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 24 

Makaleler 

Bırnya, Pavel - Ryaboy Tatyana, “Altın Ordu’ya Ait Dinyester ve Prut 
Nehirleri Arasında Bulunan ‘Şehr Al-Cedid’in XIV. Asırdaki Durumu”, 
(Çev: Petri Çebotar), Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Mayıs 1994, Sayı: 
89, İstanbul, s. 55-61. 

Dede, Abdürrahim, “İbn Batuta’ya Göre Kırım Türklerinin Gelenek ve 
Görenekleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. I, Sayı: 4, İstanbul, 
1980, s. 95-98. 

Devlet, Nadir, “Altın Ordu”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 
IX, Çağ Yay. İstanbul, 1992, s. 115. 

Halikov, Alfred, “Altın Orda Devleti Tarihi”, (Çev. İlyas Kamalov), Av-
rasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yay., İstanbul, 2007, s. 101-03. 

İnalcık, Halil, “Giray”, İslam Ansiklopedisi, s. 783-89. 
Kafalı, Mustafa, “Altın Orda Hanlığı”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Tür-

kiye Yayınları. 
Kamalov, İlyas, “Saray”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 

36, İstanbul, 2009, s. 122. 
 

162



 

Türk Dünyası Araştırmaları 

 

 

Sayı: 188                 Ekim 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

KAFKASYA VE TÜRKİSTAN’DA KÜRESEL 
PAYLAŞIM POLİTİKALARINA DÖNEMSEL BİR 

BAKIŞ 

Doç. Dr. Ergin AYAN* 

Öz 

SSCB’nin dağılmasından sonra uluslararası sisteme entegre olma gi-

rişimlerinin sürdüğü Kafkasya ve Türkistan1 ülkeleri dünya siyasasında 

jeo-stratejik açıdan önemli bir konuma sahiptir. Bu bölgelerde yeni ba-

ğımsız devletlerin kurulmasıyla, daha önce kapalı alanda dikkat çekme-

yen birçok konu, bu kez sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan bi-

ri ve en önemlisi de bölgedeki enerji kaynaklarının ve askeri bakımdan 

stratejik merkezlerin paylaşımıdır. Bu çalışmamızda tarihsel zemine da-

yalı olarak, söz konusu bölgelerdeki muhtelif sorunları ele aldık. Çünkü, 

bu bölgelerde tarihçilerin geleneksel ilgilerine yakın olan sorunlar demeti 

bulunmaktadır. Kafkasya ve Türkistan devletlerinin eskiden SSCB’ye ba-

ğımlı olmaları konunun karmaşıklığını iyice artırmaktadır. Günümüzde 

Rusya’nın yakın çevre doktriniyle, ABD’nin büyük oyun stratejisi, araştır-

mamızda öne çıkan kavramlardır. Bu araştırma bizi Avrasya tarihine bi-

raz olsun yaklaştırmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kafkasya, Türkistan, Paylaşım, Yakın Çev-

re, Büyük Oyun. 
                                                           
* Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
1 Türkistan kısaca Türklerin ülkesi demektir. Türkçe Türk-İli anlamına gelen ve 1552’-
de Kazan’ın zaptından itibaren de Çarlık Rusya’sının doğu siyasetinin odak noktasını 
oluşturan bu coğrafya 1924’lere kadar Türkistan olarak anılmıştır. Bundan sonra ise 
Central Asia (Orta Asya) denilmiş ve Türk boy ve oymaklarını kendi adlarıyla küçük 
devletçiklere ayırarak, Türkistan birliğini parçalama siyaseti uygulanmıştır. Bkz. O. Ka-
rakurt, “Türkistan’ın Jeopolitiği”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 130, s. 119, 
Şubat, 2001. 
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Abstract 

Periodical View To Politics Of Global Sharing In Turkestan And 

Caucasus 

Caucasus and Turkestan countries trying to inegrate into internatio-

nal system after the demise of Soviet Union have very important geo-stra-

tegic role in the world policy. A lot of subjects that didn’t draw attention 

at that close area has became a problem after the establishment of new 

independent states. The most important one of these problems is sharing 

the strategical military regions and energy sources. In this essay we have 

analyzed these problems according to the historical perspective. Because, 

there are a bunch of problems which are close to historians traditional in-

terests. The dependency of the Caucasus and Turkestan countries to So-

viet Union in the near history is increasing the complexity of the issues. 

Russia’s vicinity doctrine and USA’s big game strategy are prominent 

concepts of our essay. This study promises us to get a bit more closer to 

Eurasian history. 

Key words: Caucasia, Turkestan, Sharing, Vicinity, Big Game. 

Giriş 

Coğrafi keşifler ve son yüzyıldan bu yana havacılık alanında görülen 
gelişmeler, dünyanın jeopolitik dengelerinde önemli değişmeler meydana 
getirmiştir. Eskiden duruma göre vaziyet alınırken bugün jeopolitik, bir 
bilim halinde ortaya çıkmıştır. Dünyanın jeopolitik analizleri objektif ve 
pozitif bir şekilde yapılmakta ve bu konularda kuram ve kavramlar oluş-
turulmaktadır. Jeopolitik tezlerini sağlam temeller üzerine oturtan ulus-
lar ya da uluslararası ittifaklar kendi hedeflerinde başarılı olabilmekte-
dir. Dünya jeopolitiğinde şüphesiz karaların ve denizlerin konumu iki 
önemli stratejik unsurdur. Bir dünya hâkimiyeti kurma veya başka bir 
ifadeyle küresel güç oluşturma hedef alındığında bu iki stratejik unsur 
arasında birleştiriciliğin göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Tarihi perspektiften bakılınca dünyanın stratejik merkezi sayılabile-
cek alanlarından birisi ve belki de en önemlisi olarak Karadeniz ile Ege 
denizi arasında kalan, kara ve su bileşkeleri karşımıza çıkmaktadır. El-
bette ve tabii ki, stratejik merkez sayılabilecek muhtelif başka bölgeler 
de önerilebilir. Keşke mümkün olsaydı da bir kara veya su parçasını, 
stratejik önemi açısından bir matematik veya fizik problemi gibi açık ve 
net bir biçimde tanımlayabilseydik. Sosyal bilimlerin kavram dağarcıkla-
rı ne yazık ki, bu tür kesin tanımlamalara izin vermemektedir, hatta ço-
ğunlukla tanımlar, kavramlar ve stratejiler, sizin onları yaptığınız sürece 
değer kazanmaktadırlar. Ayrıca bu tanımlamaların çoğu sonsuza kadar 
geçerli olmanın uzağında dururlar. Her ülkeden ülkeye, her devirden de-
vire ve her durumdan duruma göre değişmekte ve evrilmektedirler. Stra-
tejiler, her ülkenin hedeflerini gerçekleştirme koşuluna bağlı olarak iste-
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diği biçimde saptamakta özgür ama uygulamada bağımlı olduğu konu-
lardır. Bunun anlamı en basit siyasal, kültürel, ekonomik, askeri vs. 
oluşumların bile, stratejileri hayata geçirecek düşüncenin izlenmesinde 
zorunlu olarak değiştikleridir. 

Bu bakış açısına paralel olarak Asya ile Avrupa arasındaki geçiş gü-
zergâhları olan Kafkasya ile Balkanların bir kısmının stratejik merkez ol-
maya aday olduğu söylenebilir. Çağlar boyu dönemin süper güçlerinin 
egemenlik ya da etki alanında kalan Karadeniz özellikle soğuk savaş dö-
neminin çift kutuplu yapılanmasında Türkiye’nin yakın deniz havzası ol-
maktan çok bloklar arası kutuplaşmanın en keskin şekilde yansıdığı bir 
iç deniz hüviyeti taşımış, kıyı ülkeler için taşıdığı potansiyelin çok geri-
sinde bir öneme sahip olmuştur. Karadeniz havzası etrafındaki jeopolitik 
kutuplaşma Avrasya’nın bu en büyük iç denizinin jeo-ekonomik önemi-
nin yeterince değerlendirilememesi sonucunu doğurmuştur.2 Günümüz-
de pek çok enerji kaynaklarının nakil projelerinde sözü edilen Karade-
niz’in ekonomik potansiyelinin tam olarak kullanılabildiği söylenemez. 
Karadeniz, birtakım şartların oluşması durumunda Türkistan, Avrupa 
ve Ortadoğu küresel ticaretinin ana merkezlerinden birine dönüşebile-
cektir. Bu merkezin yapıtaşları olarak Kırım Yarımadası, Don-İdil Havza-
sı ve Kafkasya Koridoru önem arz etmektedir. 

Tarihten Koparılamayan Üç Bölge 

Tarihsel gelişmenin kökleri bu bölgede yatmaktadır. 
Gerçek dünyanın karmaşıklıklarını göz önüne getirdiğimizde  
kehanette bulunmak tesadüfi bir şeydir. 
Çünkü, bu tür en basit girişimlerin bile ciddi bir karşılığı vardır. 

Karadeniz’in Kıbrıs’ı konumundaki Kırım Yarımadası’nda birçok li-
man ve iskele bulunmakta ve bu doğal yapısı deniz ulaşımına stratejik 
bir anlam kazandırmaktadır.3 Tarihi olarak VIII.-IX. yüzyıllarda Hazar 
Hakanlığı büyüyerek Doğu Avrupa’nın en kudretli devleti olmuştur. Bu 
sıralarda Kama ve Volga boyundaki birçok kavim; Avarlar, Alanlar, On 
Ogurlar ve Kafkasların dağlı kavimleri, Kırım’da Gotlar Volga Bulgarları, 
Volga civarındaki Fin-Ogurlar, Burtaslar ve başka çeşitli Fin kolları, Ku-
ban havalisindeki Macarlar ile Kiev ve çevresi hakanlığın idaresine tabi 
olmuşlardır.4 XI. yüzyılın başlarında Hazar Hakanlığı hem askeri hem 
ekonomik hem de siyasi buhranlara maruz kalmış ve bir devlet olarak 
mevcudiyeti son bulmuştur. Hakanlığa son darbeyi indirenler Kumanlar 
olmuştur. Hazarların bir kısmı bir müddet daha Kırım’da tutunabilmiş-
                                                           
2 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, İs-
tanbul 2001, s. 159. 
3 Kemal Olçar, Karadeniz Politikaları ve Türkiye Ukrayna Stratejik İlişkileri, IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 340. 
4 M. Uydu Yücel, Rus Yıllıklarına Göre Türkler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2007, s. 26. 
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lerse de XI. yüzyıl içinde kaybolup gitmişlerdir.5 Peçenekler X. yüzyılda 
Kırım ve Tuna’ya kadar 20 kilometreden fazla bir alana yayıldıkları za-
man sekiz uruğdan ibaret idiler.6 Peçenekler pek çok sayıda hayvan sü-
rülerine sahip olmaları dolayısıyla, Kırım ve Bizans şehirlerine bazı süt 
ürünleri ile hayvan satmışlar buna karşılık da erguvani boya, kumaş, iş-
lemeli kumaş, baharat, biber ve halis pars derisi gibi malları almışlar-
dır.7 XII. yüzyılda Gürcistan’a gitmeleri dolayısıyla Don ve Kuban dolay-
larını kısmen terk etmiş olan Kumanlardan Kırım Yarımadası’nda kalan-
lar şehirlere yerleşerek ticaret hayatına atılmışlar, hatta bazı küçük ka-
sabalar bile kurmuşlardır.8 Kırım’daki İtalyan tacirler tarafından yazılan 
Codex Comanicus Kuman-Kıpçak devrinin hatırasıdır.9 Moğolistan’dan 
kopup gelen Moğollar 1220’de İslâm ülkelerine girip, Harezm, İran Azer-
baycan ve Gürcistan’ı istilâ ettikten sonra sıra Alan ve Kıpçak diyarları-
na gelmişti. Bu münasebetle Moğollar, Kıpçakları tamamen imha teşeb-
büsüne giriştiler. Karadeniz kıyısındaki ticaret şehri Suğdak10’ı işgal 
edip, halkını darmadağın ettikten sonra 1223’de Kıpçakları ağır bir boz-
guna uğrattılar.11 

Moğolların Kıpçak ülkelerine ve Kırım’a saldırmaları özellikle deniz ti-
careti yollarındaki emniyet ve asayişi bozmuştur. Bu nedenle Kıpçak, 
Bulgar (İtil) ve Rus diyarlarından gelen tacirler Karadeniz’de bütün mal-
larını soydurduklarını, canlarını zorlukla kurtardıklarını Türkiye Selçuk-
lu Sultânı I. Alâaddin Keykubâd’a şikâyet etmişlerdir.12 Suğdak’ın Trab-
zon’a tabi olduğu göz önüne alınırsa Moğolların çekilmesinden sonra sa-
hipsiz kalan Suğdak’a sefer düzenlenmesi Türkiye Selçukluları için uy-
gun düşmekteydi. Kaynaklarda verilen kronolojik malumata göre, Türki-
ye Selçuklularının Suğdak seferi, Moğolların burayı istilâsından dört yıl 
sonra gerçekleşmiştir (1227). Selçukluların bu bölgede Moğollarla karşı-
laşmadıkları tarihen sabit olduğuna göre, İbnü’l-Esîr’deki Moğolların 
                                                           
5 M. Uydu Yücel, a.g.e., s. 32. 
6 M. Uydu Yücel, a.g.e., s. 36. 
7 M. Uydu Yücel, a.g.e., s. 44. 
8 M. Uydu Yücel, a.g.e., s. 63. 
9 Geniş bilgi için bkz. P.B. Golden, Central Asian Monuments, ed. H.B. Paksoy, Isis Press, İs-
tanbul 1992. 
10 Suğdak o sıralarda Kıpçakların her şeylerini temin ettikleri önemli bir şehir olup, Karade-
niz kıyısında idi. Bütün gemiler buraya elbiseler getirirler, Kıpçaklar da gelen bu gemilerden 
her türlü ihtiyaçlarını satın alırlardı. Ayrıca bu aldıkları karşılığında gelen tüccarlara câriye-
ler ve esirler verdikleri gibi, hayvan kürkleri ve özellikle sincap derisi ve memleketlerinde bu-
lunan diğer eşyayı satıyorlardı. İbnü’l-Esîr, XII, s. 346. 
11 İbnü’l-Esîr, El-Kamil Fi’t-Tarih, XII, Çev. A. Özaydın-A. Ağırakça, Bahar Yayınları, İstan-
bul 1987, s. 346; Kalkaşandî, Subhü’l-aşâ, IV, Kahire 1334, s. 308 vd.; Plano Karpini, Moğol 
Tarihi ve Seyahatnâme (Çev. Ergin Ayan), Trabzon 2001, s. 89; Reşîdüddîn Fazlullah (Câ-
mi‘ü’t-tevârîh I, neşr. M. Rûşen-M. Musevî, Tahran 1373 hş., s. 524 vd.), Moğolların Kıpçak 
şehirlerini tahribinden sonra onların bölgelerinin insandan hali kaldığını bildiriyor. 
12 İbn-i Bibî, el-Evâmirü’l-Alâiye fi’l-Umûri’l-Alâiye, (Haz. Mürsel Öztürk), I, Ankara 1996, s. 
316 vd. 
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1223 yılının sonlarında Cengiz Han’ın yanına geri döndüklerine dair 
kaydı doğru olsa gerektir. İbnü’l-Esîr, bu bilgiye Moğolların Kıpçak diya-
rından çekilmelerinden sonra, eski ticari hayatın yeniden canlandığını 
eklemiştir.13 Nitekim Rus Yıllıkları da Moğolların 1223’de Kıpçak-İli’ni is-
tilâ ettikten sonra, 1224 yılında kendi topraklarına geri döndüklerini 
kaydetmektedir.14 Türkiye Selçuklularının Suğdak hâkimiyetinin ne ka-
dar sürdüğü tam olarak bilinmemekle beraber, olayların tarihi seyrinden 
bunun Moğolların burayı ikinci defa olarak istilâsı tarihi olan 1239’a ka-
dar sürdüğü tahmin edilmektedir. 

Kırım Hanlığı, Kırım Altın-Ordu imparatorluğu içinde seçkin bir bölge 
teşkil etmekte idi. XIII. asır sonlarına doğru Nogay, Altın-Ordu hanına 
karşı Karadeniz kuzeyindeki stepler ile Kırım’ı müstakilen elinde tutuyor 
ve Balkanlar ile Bizans üzerinde siyasî üstünlüğünü ve himayesini kur-
mağa çalışıyordu. Nogay’ın bertaraf edilmesinden sonra da (1300), Kırım 
geniş salahiyetli valiler idaresinde mümtaz durumunu muhafaza etti. Kı-
rım’da oturan beyler yarımada dışındaki steplerde dolaşan kalabalık mu-
harip kabilelere dayanmakta idiler ve Cenevizliler ile ihtilafları eksik ol-
muyordu.15 

Altın Orda dönemi İdil (Volga) boyu, Deşt-i Kıpçak ve Kırım’daki Türk 
varlığının nihaî şeklini alması bakımından büyük önem taşır. Ayrıca bu 
halklara yabancılar tarafından umumen Tatar16 adının verilmesi de yine 
bu dönemin bir hatırasıdır. Asıl “Tatar” halkı eski bir Moğol kabilesi 
olup, bu kabileye mensup olanların Cengiz Han devrinde üstlendikleri 
rol dolayısıyla batılı yabancıların Moğolları veya Cengiz Han’a tâbi olan 
bütün kavimleri “Tatar” tesmiye ettikleri anlaşılmaktadır. Altın Orda İm-
paratorluğu’nun taht kavgaları içine düşmesiyle, taht üzerinde iddia sa-
hibi olan Cengiz Han soyundan birçok prensler taraftarlarıyla birlikte 
imparatorluğun belirli bölgelerinde hâkimiyeti ellerine geçirerek hanlık-
larını ilân ettiler. Bunlardan birisi de Kırım’da Hanlığını ilan eden Hacı 
Giray idi (1449).17 1475-1774 yılları arasında Osmanlı Devleti’ne bağlı 
olan Kırım18, 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşlarında çarların sıcak deniz-
lere inme politikası için stratejik hedef haline gelmiş ve en nihayetinde 
                                                           
13 İbnü’l-Esîr, XII, s. 348. 
14 M. Uydu Yücel, s. 472 vd. 
15 Halil İnalcık, “Kırım Hanlığı”, İslam Ansiklopedisi (MEB), VI, s. 746 vd. 
16 Günümüzde 1989’da yapılan nüfus sayımı verilerine göre, Sovyetler Birliği’nde Tatarların 
toplam sayısı 6.650.000 olup bunların 5.520.000’i Rusya Federasyonu’nda ve 1.765.000’i de 
Tataristan cumhuriyetinde yaşadığı belirlenmiştir. Sovyetler Birliği’nin dışında yaşayan Ta-
tarları da hesaba katarsak, 1989 yılında dünyadaki Tatarların toplam sayısının 7 milyon ci-
varında olduğu tahmin edilmiştir. Bkz. L. Şahin, “Rusya Federasyonu 2002 Nüfus Sayımı ve 
Rusya Federasyonu’ndaki Tatar Nüfusa Yansımaları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Temmuz 2003, Sayı: 199, s. 46-51. 
17 A.Y. Yakubovsky, Altın Ordu ve Çöküşü, Çev. Hasan Eren, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 
1992, s. 213. 
18 H. İnalcık, s. 773-750. 
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Rusya tarafından işgal edilmiştir.19 Bu tarihten itibaren de Ruslar yarım-
adanın etnik yapısında oynayarak Ruslaştırma politikalarına başvurmuş 
ve SSCB’nin yıkılışına kadar sistemli bir şekilde bölgedeki Müslüman 
Tatarları sürgün etmişlerdir. Kruşçev zamanında Ukrayna Sovyet Sosya-
list Cumhuriyeti’ne devredilen ve SSCB’nin çöküşünün ardından 1991 
yılında Kırım Özerk Cumhuriyeti halini alan20 yarımada da bugün ciddi 
jeopolitik gerilimler yaşanmaktadır. 

Rusya ile Ukrayna yönetimleri arasında özellikle Turuncu Devrim’den 
bu yana en önemli sorunlardan birini oluşturan, Rus Karadeniz Filosu’-
nun Sivastopol Deniz Üssü’nü kullanması konusu iki ülkenin devlet 
başkanlarının imzaladığı anlaşmayla Rusya’nın istediği şekilde çözüme 
kavuştu. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile Ukrayna Devlet 
Başkanı Viktor Yanukoviç’in Ukrayna’nın Harkov kentinde imzaladıkları 
anlaşma, Rus Karadeniz Filosu’nun Ukrayna’nın Kırım bölgesindeki Si-
vastopol Deniz Üssü’nden 2042 yılına kadar yararlanabilmesini öngörü-
yor. Sivastopol Üssü’nün kullanımı konusunda Rusya ile Ukrayna ara-
sında 1997 yılında imzalanan anlaşma, Rus donanmasının bu üssü 
2017 yılına kadar kullanmasını öngörüyor, ayrıca anlaşmanın uzatılabil-
mesine de imkan tanıyordu.21 Ukrayna’nın ucuz doğalgaz karşılığında 
Rusya’nın Sivastopol deniz üssündeki varlığını 25 yıl daha uzatması Ka-
radeniz’deki askeri dengeyi kısa vadede değiştirmeyecek ancak ABD’nin 
bölgedeki hedefleri için engel yaratacak. ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
Clinton, anlaşmanın önemli olmadığını söyledi. Bunun Ukrayna’nın yeni 
devlet başkanı Viktor Yanukoviç’in ABD ve Rusya’yla kurduğu ilişkilerde 
denge sağlamak için atılmış bir adım olduğunu ifade eden Clinton, “Biz-
ce mantıklı” dedi. Ancak analistler anlaşmanın, Batı’nın Ukrayna’da de-
mokratik bir dönüşüm yaratma çabalarına zarar vereceğini ve yolsuzlu-
ğun pençesindeki enerji sektöründe yapılacak reformları erteleyebileceği-
ni savundu. Analistlere göre ülkede yıllar süren istikrarsızlığın ardından 
yeni bir iç çatışmaya sürüklenmesi de söz konusu. Bazıları anlaşmanın 
Rusya’nın komşuları üzerindeki etkinliğini artıracağını ve NATO’nun Or-
tadoğu ve Türkistan’daki potansiyel düşmanlarına karşı Karadeniz’i üs 
olarak kullanma planlarını engelleyebileceğini ifade etti. Örneğin, Penta-
gon İran’a karşı kullanmayı planladığı füze kalkanlarının bir kısmını Ka-
radeniz’deki gemilere yerleştirmeyi planlıyordu. Yeni anlaşma Karade-
niz’e kıyısı olan diğer ülkelerde, özellikle Gürcistan’da kaygı yarattı. Rus-
ya’nın donanması zayıf bir durumda olsa da, Moskova Fransa’dan aldığı 
Mistral sınıfı helikopter uçaklarıyla durumu düzeltmeye çalışıyor. Kara-
                                                           
19 A.N. Kurat, Rusya Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987, s. 289-292. 
20 S. Giray Bozkurt, “Kırım Tatarları ve Sürgün”, Stalin ve Türk Dünyası, Ed. E.G. Naskali-
L. Şahin, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007, s. 232. 
21 Deniz Berktay, “Ukrayna’daki Rus Üssü Tartışılıyor”, 
    http://www.bbc.co.Uk/turkce/haberler/2010/04/100422sevastopol_deniz.shtml 
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deniz ülkeleri arasında NATO üyesi olan üç ülkeden biri olan Romanya’-
dan savunma analisti Radu Tudor, Rusların Sivastopol’daki varlığını ar-
tırmasının askeri değil siyasi bir sorun yarattığını ifade etti. Tudor, “So-
ğuk Savaş’tan beri güvenlik anlayışı değişmedi, NATO hala düşman ola-
rak görülüyor. Dolayısıyla Karadeniz’in Rus gölünden NATO denizine dö-
nüştürülmesi çok daha zor olacak” dedi.22 

Bundan böyle “NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemesi” Rusya’ya rağ-
men gerçekleşse bile, Rus Karadeniz Filosu’nu bir çırpıda Sivastopol’dan 
“kapı dışarı etmek” mümkün olamayacaktır. Rus Karadeniz Filosu, en 
azından 25-30 yıl üs/barınma kaygısı duymayacaktır. Bu ise Rusya’nın 
Karadeniz’de silahlanma faaliyetlerini bir süre daha erteletebilecektir. Bu 
anlaşma sonucunda Slav dünyasının birbirlerine en yakın iki ülkesinin, 
ayrılmak bir yana, yeniden bir araya gelmekte olduklarını söylemek 
mümkündür. Sınırları farklı, ancak siyasi kararlarda paralellikler bun-
dan böyle daha belirgin hale gelebilecektir. Bunun anlamı ise, bundan 
sonra Ukrayna’da çok önemli değişiklikler olmazsa, “NATO’nun doğuya 
doğru genişlemesi” Ukrayna’ya uğramadan geçecek demektir. Bu siyasi 
konjonktür, NATO ve AB üyesi olmak için çırpınan Gürcistan’ı da olum-
suz etkileyecektir. Bir başka ifadeyle Rusya, ABD’nin Romanya ve Bulga-
ristan’da 2005 sonu, 2006 başlarında kiraladığı kara ve hava üslerine, 
Sivastopol’den cevap vererek, Karadeniz’deki strateji oyununda geride 
kalmak niyetinde olmadığı mesajını vermektedir. Rusya, her iki ülke ile 
bir taraftan stratejik, diğer taraftan da bu stratejiyi destekleyecek ekono-
mik hamleleri peş peşe gerçekleştirmiştir. Ukrayna, 3-4 yıl önceki gibi 
piyasa koşullarının çok altında olduğu gibi, son derece elverişli fiyatla 
doğalgaz alamasa da, yüzde 30’luk iskonto, dünya ekonomik krizinin et-
kilerini bertaraf etmede bu ülkeye önemli rahatlıklar sağlayacaktır. Üste-
lik ödemede sıkışıklık olursa, “Slav Kardeşliği” ile bu ödeme ertelenebile-
cektir. Yeter ki Rusya’ya rağmen ABD ile Karadeniz’deki yeni jeopolitik 
değişimlere gidilmeye çalışılmasın. Ukrayna-Rusya yakınlaşması Türkiye 
açısından şu an itibariyle olumlu görülebilir. Ancak, bunun arkasından 
ABD’nin yeni ve Rusya’yı sıkıştıran bir hamlesi olursa, Karadeniz yeni-
den karışabilir. Muhtemeldir ki ABD, bunun rövanşını, eski Sovyet coğ-
rafyasındaki başka ülkelerden çıkarmaya, satrancın diğer oyuncusu ol-
ma rolünü sürdürmeye çalışacaktır. Bu arada Gürcistan’ın bölgede sığı-
nabileceği tek ve en güvenli liman ise Türkiye olmaktadır.23 

Merkezin yapıtaşlarından ikincisi olan Don ve İdil nehirleri Türkistan 
ile Karadeniz arasında tarih boyu stratejik önemlerini korumuşlardır. 
                                                           
22 http://www.hurriyet.com.tr/planet/14559706.asp; NATO ve Kafkasya hakkında geniş 
bilgi için bkz. Ramil Memmedov, Güney Kafkasya’nın Dış Güvenlik Seçenekleri ve NATO, İs-
tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2003. 
23 C. Yavuz, “Sivastopol Üssü ve Güney Akım’da Hareket: Rusya’dan Stratejik Hamleler”, 
    http://www. turksam.org/tr/a2007.html. 
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Gerek Türkistan bölgesinin gerekse Hazar Denizi’nin sıcak denizlere çıkı-
şının olmaması eski zamanlardan beri bu iki nehri önemli kılmaktadır. 
Rusların deyimiyle, ‘tabiatın hatasını’24 düzeltme adına ilk girişim, Sul-
tan Selim (II, 1566-1574) döneminde gerçekleşmiştir. Projeyi ortaya atan 
kişilerden birisi olan Kefe Beylerbeyi Çerkez Kasım Bey, Osmanlı Devle-
ti’nin Türkistan istikametinde yayılmasını temin etmek üzere sunduğu 
öneride “Azak Denizi’ne dökülen Don Nehri ile Hazar Denizi’ne dökülen 
Volga (İdil) nehrinin birbirine yaklaştığı yerde 4 fersah (20-25 km.) kadar 
bir yer kazılsa Karadeniz’den Hazar denizine gemi ile geçilmek mümkün 
olacağından Türkistan tarafları Osmanlı ülkesine katılabilir” şeklinde gö-
rüş bildirdi. Neticede Astrahan’a bir seferi kaçınılmaz gören Osmanlı 
Devleti bu projenin seferi daha anlamlı ve kalıcı kılacağı düşüncesiyle 
derhal harekete geçti.25 Fakat Astrahan’ı kurtarmak için yapılan seferle 
birlikte kanal projesi de başarısızlıkla sonuçlandı.26 Bu projeye benzer 
bir girişim Çar Deli Petro (I, 1672-1725) tarafından yapılmış, fakat İsveç’-
le cereyan eden savaş nedeniyle durdurulmuştur.27 Sovyetler Birliği dö-
neminde Rusların deyimiyle ‘Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın (1941-1945)’ 
öncesinde Sergey Zhuk’un Su İşleri Projesi Enstitüsü tarafından inşaata 
başlanmıştır. Ancak II. Dünya Savaşı savaş nedeniyle durdurulmuştur. 
1948-1952 yılları arasında Don ve Volga nehirlerini birleştiren 101 km. 
uzunluğundaki Lenin Kanalı tamamlanmış ve 1 Haziran 1952’de kulla-
nılmaya başlanmıştır. Volga-Don kanalı ile Rusya’nın 5 deniz su taşıma 
sistemi (Karadeniz, Azak, Hazar, Baltık ve Kuzey Buz Denizi arasında) 
Avrupa’nın tek derin su taşıma sistemi linki Rusya tarafından tamam-
lanmış oldu.28 

Türkistan’ın en büyük çıkmazı olan denizlere kapalı oluşunun ne za-

man sona ereceği ülkeler tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda Avras-

ya suyolu projesi bölge için hayati önem arz ediyor. 
Karadeniz ile Hazar Denizini birleştirme projesi, son günlerde tekrar 

gündeme geldi. Özellikle de Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev, projeyi hayata geçirmek için özel gayret sarf ediyor. Nazarba-
yev, 2007 Haziran’ında St. Petersburg’da yapılan uluslararası ekonomik 
                                                           
24 http://vetert.ru/sights/24-volgo-don.html. 
25 Mustafa Nuri Paşa, Netayicü’l Vukuat, Haz. Neşet Çağatay, Türk Tarih Kurumu, Ankara 
1987, s. 109. 
26 Geniş bilgi için bkz. H. İnalcık, “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı 
Teşebbüsü (1569)”, Belleten, 1948, Sayı: 46, s. 349-402; A.N. Kurat, a.g.e., s. 160; Karş. Mi-
hail Hudyakov, Kazan Hanlığı Tarihi, Çev. Ayaz İshaki-Haz. İlyas Kamalov, Türk Tarih Kuru-
mu, Ankara 2009, s. 149; F. Ünal, “Geçmişten Günümüze As-Tarhan (Astrahan/Hacı Tar-
han)”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2008, Sayı: 38, s. 241 vd. 
27 http://vetert.ru/sights/24-volgo-don.html. 
28 http://www.insaathaberleri.net/haber/1745-sektor-haber-kazakistan-cumhurbaskani-
nazarbayevin-hazar-karade.html (12 Aralık 2009). 
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forumundaki konuşması sırasında konuyu gündeme getirerek, projenin 
hayata geçirilebilmesi için gerekli olan 6 milyar doların kolaylıkla bulu-
nabileceğini ifade etmişti. Türk cumhuriyetlerinin suyolu ile açık deniz-
lere çıkma çabalarına Rusya temkinli yaklaşıyor ve kanalın kendi top-
raklarından nehirler yoluyla gerçekleştirilmesini istiyor. Bu ise projenin 
1000 km. daha uzaması demek olduğundan Kazakistan yönetimi tara-
fından kabul edilmiyor. Kazakistan tarafı Putin yönetiminin tepkisini 
azaltmak için Rusya’yı projenin hayata geçirilme çalışmalarına katılmaya 
davet etti. Bu bağlamda Kazakistan ile Rusya ulaştırma bakanlıkları ta-
rafından oluşturulan çalışma grubu Astana’da konu ile ilgili bir toplantı 
düzenledi. Toplantıda Hazar Denizi ve Azov-Karadeniz havzaları arasında 
suyolu nakliyat/ulaşım kanalının inşaatı projesinin, Kazakistan ile Rus-
ya ortaklığı ile başlatılması konusu masaya yatırıldı. 

Bu projelerden ilki, Hazar Denizi ve Azov-Karadeniz havzaları arasın-
daki suyolu projesinin Kumo-Maniç Avrasya çukurunda kazılması, ikin-
cisi ise Volga-Don gemi nakliyat kanalının ikinci kolunun inşasıdır. Ya-
yınlanan bildiride, ortak çalışma gurubunun, Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev’in, 10 Mayıs 2007 de Vladimir Putin’in Astana’-
ya resmi ziyareti sonunda verdiği emrin yerine getirilmesi için oluşturul-
duğu hatırlatılıyor. Rusya’nın iki denizin birleştirilmesi için ortaya attığı 
Volga-Don kanalı projesine göre, Nazarbayev’in bilim adamlarına hazır-
lattığı yine Rusya toprakları üzerinden geçecek olan Avrasya kanalı 1000 
km. daha kısa29. 

Hazar Denizi Don ve Volga nehirlerinin kollarına eklenen kanallar 
aracılığıyla Karadeniz ve Baltık Denizi’ne bağlanmaktadır. Günümüze 
kadar Hazar30’ın statüsü konusuna doğrudan açıklama getiren herhangi 
bir belge söz konusu değildir. Hazar’a ilişkin hukuki statünün belirlen-
mesinde sorun iki yolla ortaya konmaya çalışılabilir. Bunlardan birisi ta-
rihi süreç, diğeri ise en gelişmiş deniz hukuku kurallarını ortaya koyan 
1982 (BMDHS) Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayalı 
açıklamalardır. III. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı’nda körfezle-
rin, havuzların veya birçok ülke tarafından kapatılmış dar geçitli denizle-
rin, kapalı ya da yarı kapalı denizler olduğu deklere edilmiş ve bu durum 
1982 BMDHS’inde de yenilenmiştir. Bu sözleşme hiçbir kıyı devletin iste-
mediği bir bölgesel rejimi kabule zorlanamayacağını öngörmektedir. 16 
Kasım 1994’te yürürlüğe giren bu sözleşmeyi Hazar’a kıyıdaş hiçbir dev-
let henüz onaylamamıştır. Hukuki statünün belirlenmesi açısından ilk 
                                                           
29 A. Aydoğan Kalabalık, “Hazar-Karadeniz Kanalı Tekrar Gündemde”, 
     http://www.ulusalstrateji.com/Detay.aspx?item=115 (20 Ocak 2008); 
     http://www.insaathaberleri.net/haber/1745-sektor-haber-kazakistan-cumhurbaskani-
nazarbayevin-hazar-karade.html (12 Aralık 2009). 
30 Bu tartışma hakkında bkz. R. Tacibayev, “Tarihi Açıdan Hazar’ın Statüsü”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 130, s. 3, Şubat 2001. 
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olarak Hazar’ın bir deniz mi bir göl mü olduğunun tespiti gerekmektedir. 
Hazar bir deniz olarak kabul edildiği takdirde 1982 sözleşmesinin uygu-
lanması ve buna göre her kıyıdaş ülkenin kendi bölgesindeki doğal kay-
nakları işleme hakkını kullanabilmesi gerekmektedir. SSCB’nin dağılma-
sının ardından kıyıdaş devlet sayısının beşe yükselmesiyle ortaya çıkan 
tartışmaların temelinde enerji kaynaklarından kimin ne kadar yararla-
nacağı, dolayısıyla kimin bölgede nüfuzunu artıracağı sorunu yatmak-
taydı. Hazar’ın statüsü tartışmasında Rusya Federasyonu ilk başta açık 
denizlere doğal bağlantısı olmayan Hazar’a deniz hukukunun uygulana-
mayacağını belirterek, Hazar’ın bir göl olduğu ve kıyıdaş ülkelerin eşit 
ortak kullanımda olması gerektiği görüşünü benimsemişti.31 Sözleşme-
deki tanıma göre kapalı veya yarı kapalı deniz, bir okyanusa çıkışı olan 
su havzasıdır. Denizi gölden özellikle açık denizlere çıkış, hacim ve tuz 
ayırmaktadır. İşte Hazar’ın Volga-Baltık Deniz Kanalı yolu ile Baltık De-
nizi’ne bağlanması “deniz-göl” tartışmasının odak noktasını oluşturmak-
tadır. 1982 sözleşmesine göre, Hazar’ı Karadeniz ve Baltık Denizi’ne bağ-
layan Don-Volga ve Volga-Baltık kanallarının uluslararası suyolu rejimi-
ne bağlı olması gerekecektir ki bu durumda diğer kıyıdaş ülkeler bu ka-
nallardan transit geçiş yapma hakkına sahip olabileceklerdir. Bu durum 
bu kanalları eskiden beri kendi yetki alanında gören ve kullanan Rusya’-
nın 1982 Sözleşmesi’ne karşı duruşunun temel nedenleri arasındadır. 
Rusya’nın Hazar’ın statüsü ile ilgili olarak yürüttüğü ortak egemenliğe 
dayalı politikada Hazar sularının sektörel bölünmesini önleme girişimi 
birbirini tamamlayan iki stratejiyle ilgili görünmektedir ki bu sayede gü-
ney cumhuriyetlerindeki Rus nüfuzunun kuvvetlenmesi amaçlanmakta-
dır. Böylece Rusya bir yandan Hazar’ın sektörel bölünmesine karşı çı-
karken diğer yandan bölgesel çıkarlarına uygun şekilde fiili durumdan 
da istifade etmektedir. Rusya Hazar’ın bir deniz olarak kabul edilmesiyle 
Don-Volga ve Volga-Baltık suyollarının uluslararası denizciliğe açık hale 
getirilmesinden çekinmektedir. Bu doğrultuda açık denizlere çıkışı olma-
yan Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan için Don ve Volga kanalla-
rının kullanımı elbette oldukça önem taşımaktadır.32 Çin demir yolu ağı-
nı, Rusya boru hatlarını tercih ediyor. Türkistan ülkeleri ise, Hazar’dan 
Karadeniz veya İran Körfezine deniz yolları açarak okyanuslara açılmayı 
hedefliyor. Türkistan bölgesinin hayatını idame ettirebilmesi adına ge-
rekli olan bu projeler faaliyete geçtikten sonra Hazar-Karadeniz bağlantı-

                                                           
31 Hazar’ın statüsü konusunda daha geniş bilgi için bkz. Burçin Canar, Soğuk Savaş Sonra-
sında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikaları 
(1991-2005), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 33-36; Ayrıca bkz. Cynthia M. Croissant-Michel P. Cro-
issant, “Hazar Denizi Statüsü Sorunu: İçeriği ve Yansımaları”, Avrasya Etüdleri, Kış 1996-
1997, Sayı: 4, s. 37. 
32 İ. Hakkı İscan, “Uluslararası Enerji Güvenliği Açısından Hazar Bölgesi Enerji Ekonomisi 
ve Hazar Denizi’ni Paylaşım Sorunu”, Sosyoekonomi, 2010 EN, Özel Sayı, s. 66-77. 
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sı pekişecek ve bölgesel kalkınma, bütünleşme (entegration) projeleri için 
uygun zemin oluşacaktır. Bu doğrultuda Avrasya içi karşılıklı jeo-ekono-
mik bağlılıkların artması da uzun vadede Avrasya Birliği’nin temellerini 
atabilir.33 

21. yüzyılda Türkiye’nin bu sorun hakkındaki stratejisi konusundaki 
en ateşli tartışmalar neler yapıldığı değil neler yapılması konusunda yo-
ğunlaşmaktadır ve sorun çok yönlü olduğundan karmaşıktır. Şimdi bu 
tartışmalarda ele alınan çok yönlü sorunların bazılarına bakalım. Aslın-
da bu sorunlara şimdiye kadar uygulanan stratejilerin verilerinden hare-
ket ederek yanıt verilemez, çünkü bu sorunların içeriği gerçekleşmemiş 
politikalar hakkındadır. Bu çerçevede ve hiçbir tereddüt duymadan Tür-
kiye’nin Türk dilli cumhuriyetlerin statülerini muhafaza ve müdafaa ko-
nusunda olumlu rol oynaması gerektiği kaçınılmaz bir tezdir. Bugün ha-
la tüm Avrasya’yı saracak bir milli bütünleşmenin hülyasını kuran Tu-
rancılar, çok kalabalık bir taraftar kitlesi bulabilmiş durumdadır. Bu rü-
yanın destekleyicisi şüphesiz ekonomik, kültürel ve siyasal stratejilerdir. 
Bunlardan birisi de enerji hatlarının ulaşımı münasebetiyle Türkiye’nin 
jeo-stratejik kontrolü ele geçirmeye başlamasıdır. Kuşkusuz, alternatif 
durumlarla ilgili sorunlar bu şekilde diğer Türk dilli ülkelerle birlikte 
Türkistan-Karadeniz koridorunda Türkiye’nin kontrolü ele geçirmek iste-
mesiyle neler olabileceğini düşünerek çözülemez. Bu koridordaki iktidar 
sorunları Türkiye için birincil dereceden önem arz etmektedir. Soğuk 
savaştan sonra Sovyetlerin birbiriyle mücadele eden parçalara bölün-
düğü bir gerçeklik olduğuna göre tarihçilerin elinden bu konuda spe-
külasyon yapmaktan başka bir şey gelmez. Ancak, Sovyetlerin tarihine 
yaklaşık yüz yıllık bir perspektiften bakıldığında tarihin şekillenmesi 
açısından dağılmasının muazzam bir değişiklik meydana getirdiğini gö-
rebiliriz. 

Merkezin ele alınması gereken sonuncu köşe taşı Kafkas koridorudur. 
Kafkasya dil, din ve etnik gruplar açısından dünyanın en zengin, çok 
kültürlü bölgelerinden birisidir. Dolayısıyla, Kafkasya bir kültürler mo-
zaiği coğrafyaya sahip, heterojen yapıda bir bölgedir34. 20’nci yüzyılın 
uluslararası ilişkileri incelendiğinde, bu ilişkileri belirleyen en temel un-
surun, Doğu-Batı ayrışması olduğu görülmektedir. 1917 yılında, Bolşe-
vik İhtilali ile başlayan bu süreç, 1991 yılında, Sovyetler Birliği’nin dağıl-
ması ile son bulmuştur. 1991-2001 arasında yaşanan güç boşluğu nede-
niyle, bölgedeki çekişmeler artmış ve bu durum ABD’nin küresel ege-
                                                           
33 F. Temur, “Jeopolitik Gerçekler ve Küre Hakimiyet Kuramı”, BİLGESAM, http: 
//www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=449:jeopolitik-gercekler-
ve-kuere-hakimiyet-kuram&catid=122:analizler- guvenlik &Itemid=147. 
34 Kafkasya’nın stratejik önemi için bkz. H. Kantarcı, Kıskaçtaki Bölge Kafkasya, IQ Kültür 
Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 58-65; Kafkasya’nın jeopolitik ve jeo-stratejik konumu 
için ayrıca bkz. Habip Yıldırım, Kafkasya’da Etnik Çatışmalar ve Türkiye Açısından Bölgenin 
Önemi, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2007, s. 28-38. 
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menliğini tehdit altına sokmuştur.35 Diğer taraftan Rusya Federasyonu’-
nun, dağılan SSCB’nden ayrılan devletler üzerinde yeniden nüfuz kurma 
mücadelesi sürmektedir. Bu yeni durumla tek büyük güç olarak öne çı-
kan ABD, 1998 yılında Afganistan, Sudan ve Irak’a karşı yapılan hava 
harekatı, 2002 yılı Afganistan Harekatı ile 2003 yılı Irak’ın işgali ile bu 
hususu dünyaya ilan eden bir devlet olarak, bölge ile, zengin ve çeşitli 
enerji kaynakları ve jeopolitik önemi nedenleriyle yakından ilgilenmekte 
ve bölgeye askeri, ekonomik ve siyasi olarak girerek, hakimiyetini kur-
mak istemektedir. Bu kapsamda; ABD, bölgede Rusya’ya karşı, kendine 
yakın yönetimleri (Gürcistan) tesis etmek, askeri üsler kurmak (Gürcis-
tan ve Azerbaycan) ve stratejik ortaklıklar tesis etmek için gayretlerini 
sürdürmektedir.36 

Kafkasya; Avrupa Rusya’sı, Türkistan ve Anadolu’yu Orta Doğu’ya, 
Türkistan’ı da Anadolu vasıtası ile Avrupa’ya bağlar. Doğu batı yönünde 
de Türkistan’ın denizlere ulaşmasını mümkün kılan en kısa ve uygun is-
tikametler üzerindedir. Rusya’nın sıcak denizlere inme yolu üzerindedir. 
Hazar Denizi ve Hint Okyanusu’nu kuzeyden kontrol eder. Bölge yukarı-
da belirtilen; jeopolitik önem, coğrafi konum ve sahip olduğu stratejik 
kaynaklar nedeniyle, küresel ve bölgesel güçlerin de öncelikli ilgi alanı 
içindedir. Mac Kinder’in Kara Hakimiyet Teorisinde; Avrupa Rusya’sına 
sahip olacak bir gücün, Türkistan’ı da kapsayan, “Kalpgah”a egemen 
olacağı ve bu bölgeye egemen olanın dünya adasına, daha sonra da dün-
yaya hakim olacağı belirtilmektedir.37 Kenar Kuşak teorisinde de; dünya-
ya egemen olmak için merkez bölgesini çeviren kuşağa hakim olmak ge-
rektiği görüşü mevcuttur.38 Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası kitabında, 
21’inci yüzyılda en büyük mücadelenin Asya’da yapılacağını belirterek, 

“Avrasya, üstünde küresel üstünlük mücadelesinin sürdürülebileceği 

satranç tahtasıdır. Her ne kadar jeopolitik çıkarların stratejik yöneti-

mi, satrançla kıyaslanabilirse de oldukça oval olan Avrasya satranç 

tahtasında, her biri farklı güçlere sahip sadece iki değil, pek çok 

oyuncu bulunmaktadır. Esas oyuncular satranç tahtasının batısında, 

doğusunda, ortasında ve güneyinde yer almışlardır. Satranç tahtası-

nın doğu ve batı uçları yoğun nüfuslu bölgeleri kapsamaktadır. Av-

rasya’nın küçük batı bölgesinde Amerikan gücü doğrudan konuşlan-

mıştır. Uzakdoğu ise giderek güçlenen ve devasa bir nüfusu yöneten 

bağımsız bir oyuncunun mekanıdır” 
                                                           
35 Ergin Ayan, “Avrasya’da Değişen Dengeler Üzerinde Oynanan Küresel Oyunlar”, ODÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2010, C. 1, S. 1, s. 32. 
36 ABD’nin Kafkasya Politikası için bkz. M. Hasanoğlu-E. Cemilli, Güney Kafkasya’da ABD 
Politikası, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006. 
37 Ramazan Özey, Dünya Hakimiyet Teorileri ve Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi, Marifet Ya-
yınları, İstanbul 2000, s. 91-92. 
38 R. Özey, a.g.e., s. 97. 
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demektedir.39 Avrupa’yı Asya’ya bağlayan ve geçiş güzergâhı olması ne-
deniyle Kafkasya bölgesi bu satranç tahtasında önemli bir hamle yeridir. 

ABD’li bilim adamı Huntington, kültürleri ayıran iki fay hattı belirt-
miştir. Bunlardan ikincisi olan ve medeniyetler çatışmasının yaşanabile-
ceği ileri sürülen fay hattı, bu bölgede bulunmaktadır. Huntington bu te-
zini şöyle temellendirmektedir: 

“Kafkasya’da Türkiye ve Ermenistan tarihsel olarak birbirine düş-

man, Azeriler ve Ermeniler Dağlık-Karabağ üzerinde kontrol sağla-

mak için savaşıyor. Kuzey Kafkasya’da Çeçenler, İnguşlar ve diğer 

Müslüman halklar 200 yıldır Rusya’nın boyunduruğundan kurtulup, 

bağımsızlıklarını kazanmak için zaman zaman savaşıyor. Bu 1994’-

de Rusya ile Çeçenistan arasında başlayan bir savaştı. Savaş ayrıca 

İnguşlarla Ortodoks Osetler arasında da patlak verdi. Volga havza-

sında Tatarlar geçmişte Ruslara karşı savaşmıştı ve 1990’ların baş-

larında sınırlı özerklik için Rusya’yla istikrar kazanmamış bir uzlaş-

ma sağladılar”.40 

Eski Sovyet cumhuriyetlerinin ve Varşova Paktı’nı oluşturan eski 
müttefiklerinin Batı’ya kaydığı düşüncesinde olan Rusya Federasyonu 
“Yakın Çevre” doktrinine odaklanmış ve buna göre “Türkistan ve Kafkas-
ya’yı arka bahçesi” olarak tanımlamış ve bölgede diğer güçlerin nüfuz 
kazanmasını durdurmayı hedeflemiştir.41 Moskova’nın yakın çevre stra-
tejisi eski Sovyet cumhuriyetleriyle ekonomik, siyasal, askeri alanlarda 
mümkün olan en üst düzey entegrasyonu gerçekleştirmeyi ve eski Sov-
yet coğrafyasında güvenlik ve istikrarı sağlamayı içermektedir. Moskova, 
Bağımsız Devletler Topluluğunu bir arada tutmak, ABD ile iyi ilişkiler 
içinde olmak ve uluslararası sistemde SSCB dönemindeki konumunu 
sürdürmek çabası içerisine girmiştir. Gelişmeler Moskova’ya yakın çevre-
nin kontrolünün önünde batılı gelişmiş merkezi ülkelerin özellikle ABD’-
nin engel olarak durduğunu göstermiştir.42 Washington’un dış politika-
daki asıl amacının bölgesel ya da uluslararası alanda potansiyel alterna-
tif güç merkezlerinin gelişmesini engellemek olduğu açıkça ifade edil-
mektedir. Dış politika hedeflerinin önüne engeller konulduğunu gören 
Moskova ise “yakın çevre”siyle Beyaz Rusya ile olduğu gibi bir ilişki kur-
maya çalışmaktadır. Kafkasya’da varlığını kanıtlamak için de bölge ülke-
                                                           
39 Z. Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, Çev. Y. Türedi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2005, s. 
52 vd. 
40 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulma-
sı, Okuyan Us Yayınları, İstanbul 2006, s. 383; M. Hasanoğlu-E. Cemilli, a.g.e., s. 133 
vd. 
41 G. Saynur Bozkurt, “Gürcistan’daki Etnik Çatışmalar Karşısında Türkiye ve Rusya’nın 
Tutumu”, Karadeniz Araştırmaları, Güz 2008, s. 19, s. 1. 
42 J.W. Lepingwell, “The Russian Military And Security Policy In The Near Abroad”, Suvival, 
Autumn 1994, V. 36, No. 3, s. 70-92. 
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lerinde iç istikrarı bozmak dahil her yolu denemektedir.43 Rusya, Aliyev, 
Şevardnardze ve Koçaryan’ı Kasım 1999’da Moskova’da bir araya getire-
rek, Washington’a bölgede halen etkin olduğu mesajını vermeye çalış-
mıştı.44 

Bölge kendi içerisinde Rus-Çeçen, Gürcü-Oset, Gürcü-Abhaz, Azeri-
Ermeni ihtilaflarına sahne olsa da arka planda daha fazla etnik çatışma-
nın yaşanmasını tetikleyecek pek çok öğeyi içinde barındırmaktadır. Son 
Rus-Gürcü savaşı bölgede Rusya’nın NATO’nun yayılmasını engelleyecek 
bir askeri güvenlik sistemi kurma ve tekrar küresel bir güç olma niyetini 
açıkça göstermektedir.  

Şayet kamuoyuna yansıdığı gibi Rusya Abhazya’ya deniz üssü, Güney 
Osetya’ya da kara üssü kurarsa jeopolitik düzlemde Kafkasya’nın deneti-
mini tekrar eline alma şansı artacaktır. Bu da ‘büyük jeopolitik oyunda’ 
gerek bölge içi gerekse uluslararası arenada yeni gelişmelerin yaşanma-
sını körükleyecektir.45 

Zaman Diliminde Gelişmeler Doğrusal Bir Çerçevenin Dışında mı? 

Siyaset, kendi araçlarını dünün gelişmelerine uygulamaya çalışan 
tarihin kurbanı durumunda kalmak istemiyorsa, tarihsel perspektifi  
geliştirmeli ya da yeniden keşfetmelidir. 

Zbigniew Brzezinski’nin “kara delik” olarak nitelendirdiği46 ve yeraltı 
zenginliklerine rağmen, az gelişmiş ve denizlere kapalı (land-locked) olan 
Türkistan bölgesi, Avrasya’nın bütün güç havzalarının kesişme nokta-
sında yer almaktadır. Aslında Bzrezinski’nin kara delik olarak tanımladı-
ğı kavram, küresel güçlerin şu ya da bu şekilde ele geçirdiği güç merkez-
leri sayesinde ülkeleri, birer uydu haline getirmesi ve bir süre sonra da 
küresel kara delik içine çekilip yok edilmesinden başka bir şey değildir. 
Brzezinski 1991’in sonlarında dünyanın toprak bakımından en büyük 
devletinin dağılmasıyla, Avrasya’nın tam ortasında bir kara delik yaratıl-
dığını ifade etmektedir.  

Yazar bu noktada, daha büyük bir Avrupa-Atlantik sisteminin oluş-
turulmasına engel olabilecek bir Avrasya İmparatorluğu’nun yeniden 
ortaya çıkmasının engellenmesi konusundaki endişelerini dile getir-
mektedir. 

Brzezinski’nin de gayet iyi bildiği gibi ABD’nin küresel hakimiyetinin 
karşısındaki esas sorun Avrasya’nın bağımsız bir hareket tarzına yönele-
                                                           
43 A. Migranyan, “Near Abroad İs Vital To Russia-I”, The Current Digest, March 1994, V. 
XLVI, No. 6, s. 4. 
44 Cumhuriyet, 25 Ocak 2000. 
45 F. Temur, “Jeopolitik Gerçekler ve Küre Hakimiyet Kuramı”, BİLGESAM, http: 
//www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=449:jeopolitik-
gercekler-ve-kuere-hakimiyet-kuram&catid=122:analizler- guvenlik &Itemid=147. 
46 Brzezinski, a.g.e., s. 127. 
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bilecek olmasıdır. Dolayısıyla Körfez’in ve Türkistan’ın denetimi geçmişe 
göre daha da önem kazanıyor. Analistler, Basra Körfezi’nin dünya enerji 
üretimindeki muazzam rolünün artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. 
ABD-Birleşik Krallık’ın Türkistan’daki cumhuriyetlere verdikleri destek 
ve boru hatlarının nereden ve kimin nezareti altında geçeceğini belirle-
mek üzere yaptıkları manevralar, yeniden sahneye konan “büyük 
oyun”un bir parçasını oluşturuyor.47 “Büyük Oyun”da, ilkinden farklı 
olarak, AB gibi uluslar üstü oluşumların, NATO gibi uluslararası örgüt-
lerin, Lukoil gibi ulusal, BP gibi çokuluslu şirketlerin, ABD, RF, Türkiye, 
İran, Çin, İsrail, Hindistan gibi devletlerin katılımıyla çok sayıda ve çeşit-
te oyuncu yer alıyor.48 

Türkistan’ın bu konumunun ve sahip olduğu zenginliklerin Batı’ya 
aktarılması için Kafkasya’nın da vazgeçilmez bir değeri vardır. Türkis-
tan’ın hem coğrafi olarak hem de siyasi olarak Batı’ya açılan kapısını 
Güney ve Kuzey Kafkasya oluşturmaktadır.49 Fakat; Kuzey Kafkasya böl-
gesinin Rusya Federasyonu’na bağlı; Adıgey, Karaçay-Çerkes, Kabardin-
Balkar, Kuzey Osetya, Çeçenistan, İnguşetya ve Dağıstan otonom cum-
huriyetlerinden oluşması50 hem siyasi hem de coğrafi olarak Batı’ya yö-
nelik kapı olarak sadece Güney Kafkasya’nın kullanılabilir olmasına yol 
açmaktadır. Başka bir anlatımla, Avrupa ve Asya arasındaki Anadolu’ya 
geçişi sağlayan Güney Kafkasya aynı zamanda Batı’nın Türkistan’a açı-
lan bir kapısıdır. Bu nedenle Güney Kafkasya bölgesini kontrol eden güç 
veya güçler Türkistan’a, Hazar Havzası’na ve Karadeniz’e el atma ve hâ-
kim olma imkânına sahip olacaktır.51 

Güney Kafkasya küresel jeopolitik düzlemde zengin doğal kaynak 
rezervlerinin varlığı ve stratejik ulaştırma hatlarının üzerinde bulunan 
coğrafyası ile Avrasya’nın jeo-stratejik konumuna günümüzde ve gele-
cekte yön verecek önemli bir alandır. Bu nedenle SSCB’nin dağılma-
sından itibaren eski ulaştırma ağlarını değiştirmek için büyük çaba 
harcanmaktadır. Sözü edilen yeni projeler, Rusya Federasyonu’nun 
yeni bağımsız devletler üzerindeki ihracat ağları tekelini kırmaya yöne-
liktir.52 
                                                           
47 Noam Chomsky, Müdahaleler, Çev. T. Doğan-N. Ersoy, Bgst Yayınları, İstanbul 2008, s. 
115. 
48 B. Canar, Soğuk Savaş Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun 
Güney Kafkasya Politikaları (1991-2005), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 2. 
49 G. Saynur Bozkurt, “Gürcistan’daki Etnik Çatışmalar Karşısında Türkiye ve Rusya’nın 
Tutumu”, s. 2. 
50 İ. Demir, “Kafkasya ve Çeçenistan Çatışması”, http://www.comuuit.org/index.php/yazarlar/56-
konuk-yazarlar/242-kafkasya-ve-cecenistan-catismasi 
51 Nesib Nesibli, Azerbaycan’ın Geopolitikası ve Neft, Bakü 2000, s. 110. 
52 J. Radvanyi, “The West Distances The Newly-Independent States From Moscow, Transpor 
And Geostrategy in Southern Russia”, Le Monde Diplomatique, June 1998, 
     http://mondediplo.com/1998/06/11russia?var_s=radvanyi. 
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Hazar Havzası enerji kaynaklarının ulaştırma projelerinden en önem-
lisi, ABD tarafından desteklenen ve AB tarafından yüklenilen Rusya’nın 
güneyinde bir Avrasya koridoru oluşturmayı amaçlayan TRACECA 
(Trans Coprridor Europe-Caucasus-Asia) projesidir. Bu proje çerçevesin-
de kara ve demiryolu ağları, limanlar, boru hatları ve bir hava koridoru 
ile bölgenin yeni bağımsız devletlerine olan ulaşımının, Rusya Federasyo-
nu ve İran’ı dışlayacak şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.53 

Kafkasya bir bütün olarak incelendiğinde, RF’na bağlı, yedi özerk 
cumhuriyetten (Adıgey, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkez, Kuzey Osetya, 
Çeçenistan, İnguşya ve Dağıstan Özerk Cumhuriyetleri) oluşan, “Kuzey 
Kafkasya” ile Soğuk Savaş sonrası bağımsızlıklarını ilan eden, üç cum-
huriyet (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan), üç özerk cumhuriyet 
(Abhazya, Acaristan, Nahçıvan) ve iki özerk bölge (Güney Osetya, Dağlık 
Karabağ)’nin içinde yer aldığı, “Transkafkasya (Güney Kafkasya)” ya da 
diğer bir adıyla, “Kafkasya Ötesi” bölgeleri tanımlanır.54 Aksi halde, Kaf-
kasya’yı sadece Kuzey Kafkasya veya Transkafkasya olarak tek başına 
ele almak yeterli olmaz. Çünkü Kuzey Kafkasya ve Transkafkasya’da ya-
şanan gelişmeler, birbirleriyle bağlantılı ve ayrılmaz şekilde cereyan et-
mektedir. Bu bağlamda; Güney Osetya-Kuzey Osetya ayrımı, Çeçen ge-
rillaların Gürcistan’ın Pankisi Vadisindeki kampları, Rusya’nın Ermenis-
tan ve Gürcistan’daki askeri varlığı, Rusya destekli Abhazya-Gürcistan 
ve Güney Osetya-Gürcistan çatışması, Abhazya ve Güney Osetya’nın 
Gürcistan’dan ayrılarak RF ile birleşme arzusu, bunlara verilebilecek ör-
neklerden bir kısmıdır. Bununla birlikte, ek olarak, siyasi açıdan, Gür-
cistan ve dolayısıyla Transkafkasya’da yer alan Abhazya ve Güney Oset-
ya, fiziki olarak Kuzey Kafkasya’nın ayrılmaz bir parçasıdır.55 Kafkasya, 
tarih boyunca bir sınır ülkesi olmuştur. Azak Denizi’ndeki Taman Yarım-
adası’ndan, Hazar Denizi kıyılarındaki, Apsheron (Apşeron) Yarımadası’-
na kadar uzanan Kafkas Ana Sıradağları, Himalaya sisteminin batı ka-
nadı olarak, Ermenistan ve İran Dağlarını içine alan Ortadoğu Dağ Böl-
gesi’nin tabii sınırını teşkil eder. Kuzeyde Ana Kafkas Sıradağları’nın 
etekleri Kuzey Kafkasya steplerine doğru iner. Bu step, Karadeniz’e akan 
nehirlerin, beslediği otlakların batıya uzanan parçasıdır.56 

Rus Çarlığı ve SSCB döneminin politikaları olarak; bilinçli ve planlı 
bir şekilde, Kafkasya’nın yerli halkına zorla uygulanan göç, asimile ve is-
                                                           
53 A. Rondeli, “TRACECA: A Tool For Regional Cooperation In The Caucasus”, Marco Polo 
Magazine, N4-5, 1999, http://www.traceca.org/tracecaf.htm. 
54 B. Zakir Avşar, “Kafkasya-Rusya Federasyonu ve Türkiye”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk 
Dünyası Özel Sayısı II, Temmuz-Ağustos 1997, S. 16, s. 1875. 
55 N. Devlet, “Kuzey Kafkasya’nın Dünü Bugünü”, Yeni Türkiye Dergisi, Türk Dünyası Özel 
Sayısı II, Temmuz-Ağustos 1997, S. 16, s. 1926. 
56 W.E.D. Allen-P. Muratoff, “Kafkasya’nın Tarihi Coğrafyası”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 
İstanbul, Temmuz 2001, S. 54, s. 52. 
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kan politikaları ile Kafkasya’nın siyasi ve ekonomik yapısı içinden çıkıl-
maz bir hale getirilmiş, bölgede istikrarsızlık yaratılarak, etnik gruplar 
birbirlerine düşman edilmiş, bu grupların birlikte, Rusya’ya karşı müca-
dele etmelerinin önüne başarıyla geçilmiş ve bu politikaların sonucunda 
bu halklar arasında kalıcı düşmanlıklar oluşturulmuştur. SSCB tarafın-
dan; hem İslam kimliği etrafındaki bütünleşmeyi zayıflatmak, hem de 
Kafkasyalılık ve Türklük yapılaşmasının önünü kesmek maksadıyla, da-
ha alt kimlik olan yerel milliyetçilikler desteklenmiş, 1924-1936 yılları 
arasındaki süreçte, Kuzey Kafkasya yedi ayrı özerk cumhuriyet ve özerk 
bölgeye, Kafkas halkları ve Türk kavimler ayrı ayrı değil karma milletlere 
(Kabartay-Balkar ve Karaçay-Çerkez) ayrılmıştır. Ruslar; 19’uncu yüzyıl-
da, Kafkasya’ya tamamen hakim olduklarında, Karadeniz sahillerinde 
yaşayan, yaklaşık 1-1.5 milyon Kafkasyalıyı, Osmanlı İmparatorluğu’na 
sürmüş ve yerine Rusları yerleştirmiştir.57 Kazan’ın zaptıyla (1552) ileri 
harekata geçen Rus yönetimi, ele geçirdiği bölgeleri “düşman ve yabancı 
unsurlar” diye nitelendirdiği genellikle Türk-İslam ya da Osmanlılara 
bağlı olan Müslüman kitleleri imha maksadıyla politikalar düzenlemek-
teydi.58 1864 sürgününden önceki dönemlerde Adıgelerin nüfusu 1 mil-
yondan fazla idi. Ama 1864 sürgününden sonra toplam 50 binden az 
kaldılar.59 Bu nüfusun 418 bini sadece 1863-1864 yılları arasında yerle-
rinden edildiler.60 Bununla birlikte, 19’uncu yüzyıl boyunca, Doğu ve 
Kuzey Rusya’nın Kazan, Orenburg, Ufa ve Kuzey Kuban ile Kazan Tatar-
ları ve Başkurt Türklerinin yaşamış olduğu İdil-Ural bölgesinden, Müslü-
man toplulukları Osmanlı topraklarına göç etmeye zorlanmıştır61. Bu-
nun sonucunda Kuzey Kafkasya’nın toplam nüfusu göçlerden dolayı, 
Rus ve Rus Kazaklarının bölgede iskan edilmelerine rağmen yarı yarıya 
azalmıştır.62 Rusya’nın sürgün politikası, İkinci Dünya Savaşı sonrasın-
da da sürmüş ve 1943-1944 yılları arasında, 2-3 milyon kişi, ihanet su-
çu ile Sibirya ve Urallar gibi yerlere sürülmüşlerdir. Bunların yüzde kırkı 
                                                           
57 S. Yanar, Türk-Rus İlişkilerinde Gizli Güç Kafkasya, IQ Kültür Sanat ve Yayıncılık, İstan-
bul 2002, s. 22; 1864 sürgünü ile ilgili belgeler için bkz. Peter Brock, “The Fall of Circassia: 
A Study in Private Diplomacy”, English Historical Review, Temmuz 1956, C. 71, s. 401. 
58 A. Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997, s. 
63; N. Devlet, “Kazan Hanlığı 450 Yıl Önce Yıkıldı”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Ekim 
2002, S. 190, s. 38-41. 
59 Anzor Kuşhabiyev, “21 Mayıs Sürgünü”, Nart Dergisi, Mayıs-Haziran 2004, S. 21, s. 16; 
Göçlerin en önemli sebebinin Rusların tazyikleri olduğuna dair İngiliz resmi belgelerinde de 
hiçbir şüpheye yer bırakmayacak derecede kesin bilgiler yer almaktadır. A. Saydam, a.g.e., 
s. 77. 
60 Cevdet Hapi, “Kafkasya-III (Tarihsel Nüfus ve Koloni Dönemi)”, Kafdağı, 1987, S. 31-32, 
s. 11. 
61 S. Yanar, a.g.e., s. 22; A. Başer, “Kırım’da Rus Kolonizasyonu”, KARAM, Kış 2010, C. 6, 
S. 24, s. 29-42; H. Çapraz, “XIX. Yüzyılda Çarlık Rusya’sının Kırım Politikası”, KARAM, Güz 
2006, S. 11, s. 57-70. 
62 H. Bice, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1991, 
s. 51-52. 
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daha sürgün yerlerine ulaşmadan, çeşitli nedenlerle hayatlarını kaybet-
mişlerdir. Gürcistan ve Ermenistan ise, göç ve sürgünlerin dışında tutul-
muştur.63 İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanlar ile işbirliği yaptığı gerekçe-
siyle, başta Çeçen ve İnguşlar olmak üzere; Karaçaylar, Balkarlar, Kırım 
ve Ahıska Türkleri Sibirya’ya sürgüne gönderilmiştir. Stalin’in verdiği bir 
kararla, Kafkasya’da başlayan bu geniş çaplı bir soykırım hareketi, Çe-
çenler için 1864 ve 1920’deki sürgünlerin tekrarı olmuş, 400 bin Çeçen 
ve 90 bin İnguş, Türkistan ve Sibirya’ya sürülmüştür. Bu topraklara ise; 
Ruslar, Osetinler, Avarlar, Darginler, Ukraynalılar getirilip yerleştirilmiş-
tir. Özellikle Ahıska bölgesindeki Ahıska (Mesket) Türkleri, Almanlarla 
işbirliği yaptıkları bahanesiyle, toplu halde, Türkistan’da, Özbekistan’ın 
Fergana Vadisine sürülmüş, yerlerine de Ermeniler getirtilerek, bölge 
Cevahiti ismini almıştır.64 Bu politikalar, Stalin döneminde, Rusların, 
Türklük araştırmalarının katkılarıyla, “toprak” ve “dil” esaslı “Milliyetler 
Politikası” adını alarak daha sistematik bir şekilde uygulanmıştır.65 Sta-
lin’in sürgün politikası, bölgenin demografik yapısına yapılan bu müda-
hale sonucunda, Kafkasya’nın yerel halkları arasında bir çatışma zemini 
hazırlamak, gelecekte bağımsızlığın yeniden kazanılması yolunda, ortaya 
çıkabilecek ulusal eğilimlerin gücünü kırmak ve bölgesel sorunları tah-
rik amacıyla yapılmıştır.66 Ayrıca bu sürgünler, 1990’larda da sürecek 
olan, “Oset-İnguş”, “Kabartay-Balkar” sınır anlaşmazlıklarının da temeli-
ni oluşturmaktadır. Çünkü sürülen halkların kendi topraklarına, başka 
etnik gruplar (Rus, Oset, Ermeni, Ukraynalı ve Alman) yerleştirilmiştir.67 
Stalin’in iskan politikası, hiçbir Kafkas halkını tamamen kendi bölgesin-
de tutmamıştır. Kuzey Kafkasya ve Transkafkasya halklarından; Çerkez, 
Abaza, Çeçen, Avar, Azeri, Terekeme, Lak, Dargin vesaireden bir bölü-
mü, Sovyet Rusya’sının çeşitli bölgelerinde iskan edilmiştir. Bunların 
topraklarına, Kafkasya’dan başka halklar getirilmiştir. Bazen bu halkla-
rın yaşadıkları bölgeleri parçalayıp, oluşturduğu idari sınırlarla etnik bü-
tünlüğü bozmuştur. Böylece onlarca coğrafi alanın eski ve yeni sahipleri 
arasında ihtilaf çıkmıştır. Bu yapılanma, ortak menfaat ilkelerini büyük 
ölçüde geçersiz kılmıştır.68 Kafkasya’daki bugünkü anlaşmazlıkları bes-
leyen tohumlar, 1936 yılında Stalin tarafından atılmıştır. Stalin; demog-
                                                           
63 S. Yanar, a.g.e., s. 31. 
64 A. Yalçınkaya, Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler Etnik Düğümden Küresel Kördüğüme, Lale-
zar Kitabevi, Ankara 2006, s. 209-213; B.Z. Avşar-S.Z. Tunçalp, Sürgünde 50. Yıl Ahıska 
Türkleri, TBMM Yayınları, Ankara 2004, s. 68. 
65 M. Aça, “Orta Asya’dan Uluslaşma Süreci ve Türkiyat Araştırmalarında Rus İlminskiy ve 
Ardıllarının Rolü”, Orta Asya’nın Sosyo-Kültürel Sorunları, Gündoğan Yayınları, İstanbul 
2003, s. 34. 
66 H. Aksakal, “Stalin ve İkinci Dünya Savaşı Bağlamında Milliyetler Politikası”, KARAM, 
Bahar 2009, C. 6, S. 21, s. 23-30. 
67 S. Yanar, a.g.e., s. 31 vd. 
68 S. Yanar, a.g.e., s. 32 vd. 
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rafik düzenlemeler yoluyla, halkları bir dengede tutarak kontrol altına 
almak ve bölgedeki Rusların azınlık durumuna düşmesini önlemek iste-
miştir. Stalin, bu hedefine ulaşmak için, daha sonraları çok karmaşık et-
nik sorunlara zemin hazırlayacak olan bir dizi özerk cumhuriyet/bölge 
oluşturmuştur. Bu politikaların (milliyetler, sürgün, iskan ve asimile) 
doğal sonucu olarak da; bölgeye Ruslar, Osetinler, Avarlar, Darginler ve 
Ukraynalılar getirilmiştir.69 SSCB’de en son nüfus sayımının yapıldığı 
1989 yılı itibariyle, Kuzey Kafkasya’da 6-7 milyon, Transkafkasya’da ise 
16-17 milyon olmak üzere, Kafkasya da toplam 22-24 milyon insan ya-
şamaktadır. 1970’lerin başından bu yana Rusların ve diğer Slavların böl-
geden dışarıya göç etmeleri başladığı görülmektedir. Sovyetler Birliği’nin 
çökmesinden beri dışa yönelik göç öylesine hızlanmıştır ki, halen toplam 
16-17 milyon olan, üç Transkafkasya cumhuriyetinde, yarım milyondan 
az Rus ve Slav nüfusu kalmıştır. Kuzey Kafkasya’daki 6 milyonluk top-
lam nüfusunun muhtemel, % 20’si Rus ve Slav’dır.70 Bu tarihsel pers-
pektiften hareketle gerek Çarlık dönemine, gerekse Sovyetler Birliği dö-
nemine baktığımızda, Türkistan ve Kafkasya’daki Müslüman-Türk soru-
nunun, XIX. ve XX. yüzyıl Rusya’sının neredeyse tüm temel meselelerin-
de neden en hassas noktalardan biri olduğu biraz daha netlik kazan-
maktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecine paralel olarak nü-
fuz ve hareket alanı artan Rusya’nın söz konusu coğrafya ve halkları ta-
hakkümü altına alışının kanlı tarihi siyasi tarih literatüründe önemli bir 
yer tutmaktadır.71 

Yani etno-kültürel yapı ve demografik olarak Kafkasya’daki ikinci bü-
yük değişim İkinci Dünya Savaşı yıllarında gerçekleşmiştir. Bugün artık 
1991’lerin öncesindeki Soğuk Savaş yıllarına geri dönüşün ne mümkün 
ne de istenilecek bir şey olmadığı bir gerçek iken Rus siyasetçilerin kendi 
tarihsel bakışlarıyla dünya düzeninin yeni aşamasını yeterince analiz et-
miş oldukları söylenemez. Kaldı ki siyaset dünyasında yer alan en güçlü 
eski komünistlerin Soğuk Savaş’tan sonra kapitalizme gerçekçi bir ba-
kışla yaklaştıkları da bir vakıadır. Rus siyasetçilerin soyut olan şeyleri 
kuramlaştırma eğiliminde belirgin bir canlanmanın görülmesi, kendi et-
raflarındaki ‘yakın çevre’nin gerçekliklerine eğilmedeki beceriksizlikleriy-
le ya da 1944’lere kadar eğilmekten kaçınmalarıyla oldukça rahatsız edi-
ci bir tezat oluşturuyor. Diğer taraftan tarihsel bakımdan yeni bir siya-
sal-yapısal bir gerçekliğin farkına varıldığı kadarıyla bu çabalar özellikle 
marjinal kesimlerden gelmektedir. Günümüzde ‘Amerikan Kapitalizmi’ni 
ve ‘Bolluk Toplumu’nu örnek alan Rusya’nın zaten önceden kalitesiz bi-
                                                           
69 S. Yanar, a.g.e., s. 31. 
70 M. Pamuk, Kafkasya ve Azerbaycan’ın Dünü-Bugünü-Yarını, Harp Akademisi Yayını, İs-
tanbul 1995, s. 135; P.B. Henze, “Kafkasya’da Çatışma, Geçmiş, Sorunlar ve Gelecek İçin 
Öngörüler”, 2023 Dergisi, Kasım 2003, S. 13, s. 53. 
71 H. Aksakal, “a.g.m.”, s. 24. 
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çimde var olan yeni sanayi devletini kurarken, sömürgecilik ekonomisi 
çerçevesinde ‘Pazar’ sorunundan büyük ölçüde bağımsız davranamaya-
cağı açıktır. 

Fakat burada şunu belirtmekte yarar vardır; tarihçiler gelecek birkaç 
yılın veya yüzyılın haber bültenlerini kaleme alacak kahinler değillerdir 
elbette. Bu nedenle burada yaptığımız sadece bir öngörüdür. Fakat bazı 
tarihçilerin tarih sürecini, ülkelerin ya da insanlığın kaderini açıklamak 
olarak gördüklerini biliyoruz. ABD’de sosyal bilimlerde, özellikle düşünce 
kuruluşlarında çok yaygın olarak rastlanan biçimde geleceğin rüyasını 
kurmak gibi bir yaklaşım vardır. Gerçi bu yaklaşımı haklı çıkaran bir yı-
ğın sebep de mevcuttur. Tarihçilerin de gelecek hakkında fikir sahibi ol-
maya ve insanlığın kendi istedikleri yörüngeye girdiğini görmeye hakları 
vardır. Tarihçilerin nereden gelip nereye gittiğimizi açıklığa çıkarma göre-
vi günümüzde artık bir iştir. 

Kafkasya ve Türkistan konusunda stratejistler arasındaki örtük bir 
konsensüsle oldukça yaygın işlerlikli bir tür model vardır. Bu modellerde 
maddi ve tarihsel ortamla başladıktan sonra, ekonomik, siyasi, askeri ve 
kültürel ilişkilere geçilebilir. Daha sonra da kurumları ve görüntüsü ile 
küreselleşmenin arkasında yatan işleyiş belirlenebilir. Böylece stratejinin 
şekli kurulmuş ve ayrıntıları belirlenmiş olur. Genellikle, siyasi sınırlara 
dayanan coğrafi bölge tanımlamaları, sosyo-ekonomik ve siyasi analizler 
için tatmin edici olmaktan uzaktır. Bundan dolayı Türkistan ve Kafkasya 
üzerinde çalışan bir tarihçinin konunun karmaşık bağlantılarının neler 
olduğu konusunda varsayımlar ortaya koyup, öncelikler belirlemesi ge-
rekir. 

Aslında Türkistan bölgesinin jeo-stratejik önemi ipek yolunun hayati 
konumu nedeniyle 19. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Kuzeyden güneye, do-
ğudan batıya içinden geçilen meşhur ipek yolları, Arap, Doğu ve Avrupa 
uygarlıklarını birbirlerine bağlayan ilk önemli ticaret yolları arasındaydı. 
Türkistan 19. yüzyılda, Hindistan’ın stratejik kontrolü için çekişen Rus 
ve İngiliz imparatorluklarının çarpışma noktasıydı. Bölgedeki beş cum-
huriyet, Sovyetler Birliği döneminde de ekonomik, askeri, stratejik ve si-
yasi açıdan önemli olmaya devam etmiştir. Bölgede dünyadaki en yük-
sek petrol ve doğalgaz rezervlerini barındıran ülkeler; Türkmenistan, Ka-
zakistan, Özbekistan yer almaktadır.72 

Türkistan’ın sahip olduğu merkezi konumun bölgenin tarihi üzerinde 
hem olumlu hem de olumsuz etkileri olmuştur. Merkezi konumu saye-
sinde bütün ticari yollara erişim imkânına sahip olurken, tarih boyunca 
sürekli büyük göçlerin saldırısına açık hale gelmiştir. Kuzeyindeki boz-
kırlar önce Hun ve Moğol savaşçıların daha sonra özellikle demiryoluyla, 
Rus tacirlerinin hızlı mobilizasyonuna imkân sağlamıştır. Rus İmpara-
                                                           
72 Ş. Amanov, ABD’nin Orta Asya Politikaları, Gökkubbe Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 70. 
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torluğu doğu ve güney istikametinde sıcak denizlere inmek için yayılma-
ya devam ederken, Türkistan üzerinden Afganistan’ı ele geçirmeyi planlı-
yordu. Türkistan bölgesinin doğusunda her zaman Çin İmparatorluğu’-
nun demografik ve kültürel ağırlığı hissedilmiştir. Çin’deki Moğol Yuan 
hanedanlığı Doğu Türkistan ve Tibet’i işgal ederken, Mançu hanedanlığı 
da aynı bölgeyi bir asır sonra tekrar ele geçirmiştir. Güney-Batı istika-
metinde ise Ortadoğulu güçler Türkistan’ın güney bölgelerine kadar (ge-
nellikle Özbekistan, Afganistan ve Pakistan) ilerlemişlerdir. Pers impara-
torlukları Türkistan’ın bazı bölgelerini ele geçirmişler; antik çağda Helen 
İmparatorluğu Türkistan’ın içlerine kadar gelmişler; iki Arap İslam impa-
ratorluğu bölgenin tümünde nüfuz sahibi olmuşlardır. 

Soğuk Savaş sonrası döneminin Türkistan bölgesi, çatışma potansi-
yeli olan, tarihi-kültürel etmenlerin, kabilesel ve dini faktörlerin karışı-
mından oluşan etnik boylamda kırılgan ve istikrarsız bir yapıya sahip ol-
maya devam etmektedir. Jeopolitik değişiklikler, Hazar Denizi havzasın-
da ve daha genel olarak Türkistan’ın statüsünde olumsuz etkiler doğur-
du. Sovyetlerin çöküşünden önce Hazar Denizi güneyinde İran’a ait kü-
çük bir bölüm haricinde bir Rus gölü idi. Hırslı batılı petrol yatırımcıları-
nın üşüşmesinden güç alan bağımsız, koyu milliyetçi Azerbaycan’ın ve 
aynı şekilde Kazakistan ve Türkmenistan’ın ortaya çıkışıyla Rusya Hazar 
Denizi havzasının zenginliklerinin beş talep karından sadece bir tanesi 
durumuna düştü.73 

Son iki yüzyılın eğilimi olan ve son derece pratik önem taşıyan ‘ulus 
devlet’ kavramı, Kafkasya ve Türkistan tarihiyle ilgili bir dizi sorunu 
gündeme getirdi. Bu sorunlardan biri örneğin Türkistan ve Kafkasya 
uluslarında, Sovyet tipi sanayi ekonomisinin liberal ulus-devlet ekono-
misine dönüşümünün nesnel biçimde ne ölçüde belirlenebileceği konu-
sudur. Bu gereklilikler hem daha önceki toplumsal yapıların-kurumların 
yok edilmesini hem de merkez ile çevre arasındaki bağların belli ölçüler-
de yeniden kurulmasını içermektedir. Burada sorun, ulusların daha ön-
ceki toplumsal yapıların bıraktığı boşlukları doldurmaya yönelik girişim-
leri, öznel ve nesnel gelişmeleri birleştirebilmesidir. Bu sorunların araştı-
rılmasında bu ülkelerin eskiden sömürge-esir olma durumları, Sovyet 
tarihinden daha uygun bir temel sunmaz. Fakat XIX. ve XX. yüzyıl Rus-
ya tarihiyle ilgilenen tarihçilerin bu konuda ciddi çalışmalar ortaya koya-
mamaları karşısında Türkistan tarihinin bir başlangıç oluşturması olası 
görünmektedir. 

Bugün bölge üzerinde plan ve proje tasarlayan sadece Rusya ve Çin 
değil, bunların yanı sıra Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan ve hepsinden 
önemlisi Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır. Rusya hala bölge-
nin stratejik evriminin anahtarı olmaya devam etmekle birlikte, bölgede-
                                                           
73 Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, s. 135. 
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ki nüfuzunun her geçen gün azaldığı kabul edilmektedir. Türkiye bölge 
insanlarıyla paylaştığı etnik, dini, kültürel benzerliklerinden dolayı 
önemli bir etkiye sahiptir ve ayrıca Türkistan’ın petrol ve doğalgazının 
enerji nakil hatlarıyla Akdeniz’e taşınmasında önemli bir köprü rolü oy-
namaktadır. Tarihte birçok imparatorluğa beşiklik yapmış olan, İran’ın 
da bölgeyle tarihsel ve kültürel bağları bulunmaktadır. İran özellikle Ha-
zar havzasındaki petrol zenginliklerinin ve Türkmen doğalgazının Basra 
Körfezi’ne taşınması projesinde kilit öneme sahip bulunmaktadır.74 Doğu 
Türkistan ve Tibet’i kontrol eden Çin, bölgedeki en önemli oyunculardan 
biridir. Çin’in Şanghay İşbirliği Örgütü aracılığıyla izlediği güvenlik, 
enerji ve petrol politikaları bu anlamda dikkate değerdir.75 Büyük ancak 
istikrarsız bir nükleer güç olan Pakistan76, bölge üzerinde güç projeksi-
yonu yapabilecek kapasiteye sahip birkaç ülkeden biridir. Türkistan dev-
letleri için okyanuslara inmenin en yakın ve kolay yolu Pakistan üzerin-
den geçmektedir. Pakistan, Türkistan’ın enerji kaynaklarıyla yakından il-
gilenmektedir.77 Nükleer silaha sahip yüksek güç olan Hindistan, bölge 
üzerinde belirli bir nüfuza sahiptir. İlginç olan nokta Hindistan’ın kalkış 
sürecine girdiğinin aşikâr olduğu, Japonya’dan sonra ve Çin’e oldukça 
yakın bir konumda bulunmak üzere, Asya’nın en büyük endüstriyel güç-
lerinden biri haline geldiğidir. Hindistan aynı zamanda bölgede Çin’e 
karşı bir dengeleyici güç olarak görülmektedir. Amerika Birleşik Devlet-
leri bugün Türkistan’ın uluslararası ilişkilerinde en önemli yere sahip 
bulunmaktadır. ABD bölgedeki askeri varlığıyla ve petrol diplomasisiyle 
dikkat çekmektedir. Afganistan’a müdahalesini bahane ederek Özbekis-
tan ve Kırgızistan’daki hava üslerine yerleşen ABD, bölge politikasını gü-
venlik, enerji ve demokrasi ekseninde şekillendirmeye devam ediyor.78 
                                                           
74 İran, Türkiye ve İsrail’in Ortadoğu’dan Kafkasya ve Orta Asya’ya doğru yayılmaya çalıştığı 
iddiasındadır. İsrail ile Azerbaycan arasındaki işbirliği ve ABD’nin Orta Asya ve Kafkasya ül-
keleriyle imzaladığı anlaşmaları bunun bir göstergesi olarak kabul etmektedir. Bkz. Y.G. Yıl-
dız, Global Stratejide Ortadoğu, Krizler Sorunlar Politikalar, Der Yayınları, İstanbul 2000, s. 
172. 
75 2004’te Moğolistan ve 2005’te Hindistan, Pakistan ve İran’ın da örgüte gözlemci üye ülke 
olarak iştirak etmesiyle Şanghay İşbirliği Örgütü artık Avrasya’nın en büyük ekonomik ve 
güvenlikle ilgili bölgesel teşkilatı haline dönüşmüştür. 2005 yılında Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da düzenlenen örgütün liderler toplantısında uzun yıllardır örgüte üye olmak isteyen 
Hindistan ile Pakistan ve 2005 yılının başında üye olma talebinde bulunan İran gözlemci ül-
ke statüsünü kazanmıştır. Geniş bilgi için bkz. Ergin Ayan, “Avrasya’da Değişen Dengeler 
Üzerinde Oynanan Küresel Oyunlar”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştır-
maları Dergisi, 2010, C. 1, S. 1, s. 34. 
76 Pakistan, bazı öğrenci militanlar tarafından adının konduğu 1932-1933 yılları öncesinde 
akla bile gelmeyen bir isimdi. Bir devlet olarak varlığı ise 1947’ye dayanmaktadır. Bugün 
stratejistler Pakistan’ı beklenmedik bir şekilde nükleer aktör rolünü oynarken buluyorlar. 
Küresel güçler bazen bir gübre atölyesini bir bomba fabrikasına dönüştürebiliyorlar. E. 
Hobsbawm, Tarih Üzerine, Çev. O. Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1999, s. 9 vd. 
77 Ş. Amanov, a.g.e., s. 71-72. 
78 Kamil Ağacan, “ABD’nin Gürcistan’a Asker Göndermesi: Terörle Mücadelede Üçüncü 
Cephe mi, Yoksa Köprü Başının Tutulması mı?”, Stratejik Analiz, Nisan 2002, C. 2, S. 24, s. 
71. 
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ABD tarafından bazı alanlarda Rusya’nın küresel değil ama bölgesel bir 
güç olarak bazı faaliyetlerine göz yumulmuş ancak Türkistan devletleri-
ne de çeşitli alanlarda yardımlar ve yatırımlar yapılarak Rusya’nın bölge-
yi tamamen kontrol altına alması da engellenmeye çalışılmıştı.79 

Bu bağlamda Mayıs 1999’da ABD Kongresi “Yeni Büyük Oyun” adı ile 
de tanınan “İpek Yolu80 Stratejisi Yasası’nı” yaptı. Bu yasa daha sonra 
2003’te ve 2006’da tadil edildi. Yasa, ABD’nin Türkistan’da ve Sovyet ar-
dılı dönemdeki çıkarlarını tarif ediyor. Esasen 23 Ocak 1980 tarihli Car-
ter Doktrini’ne dayanan ve Carter’in ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew 
Brzezinski’nin fikirlerine göre biçimlenen İpek Yolu Stratejisi çok ama 
çok önemli. 

ABD, 1979’da SSCB’nin Afganistan’a askeri müdahalede bulunması 
ve ülkeyi kontrol altına alması üzerine, bu harekâtın Basra Körfezi’ne ve 
Orta Doğu’daki diğer petrol bölgelerine yayılmasından kuşkulandı. Bu-
nun üzerine ABD Başkanı Jimmy Carter “herhangi bir yabancı devletin 
körfezin kontrolünü ele geçirmeye çalışmasının ABD’nin hayati menfaatle-
rine saldırı sayılacağını ve askeri kuvvet kullanılması da dâhil her türlü 
tedbiri alacaklarını” ilan etti. ABD’nin bu açıklama ile başlayan süreçte 
izlediği stratejiye Carter Doktrini adı verildi. 

İpek Yolu’nda, Türkiye’nin doğu sınırlarından itibaren yakın tarihte 
neler yaşandığına bakalım; “Gürcistan’da Gül Devrimi, Çeçenistan Savaş-
ları, Yukarı Karabağ Sorunu, iki Irak Savaşı, Afganistan Savaşı, Ukray-
na’da Turuncu Devrim, Kırgızistan’da Lale Devrimi, Lübnan’da Sedir Dev-
                                                           
79 Ferhat Pirinççi, “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Asya Politikası: Beklentiler ve 
Gerçeklikler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt 63, Sayı 1, s. 
211. 
80 Avrasya coğrafyası üzerinde ticaretin izleyeceği yol ikinci ipek ticaret yolu olarak nitelen-
dirilmektedir. Bu ulaştırma yolu Londra’dan Çin’e ve Çin Denizi ile Japonya’ya kadar uzan-
maktadır. “Eurasian Transport Corridor” olarak nitelendirilen bu ticaret yolu Avrupa Birliği’-
nin yakın ilgi alanı içindedir. “Avrupa-Kafkasya-Asya koridoru üzerinde uluslararası taşıma-
cılığın geliştirilmesi hakkında temel çok taraflı Anlaşma”, Avrupa Birliği’nin TRACECA proje-
sini şekillendirmektedir. Asya-Pasifik ile Avrupa Birliği ülkeleri, bu ticari hattın üzerinden ti-
caretlerini gerçekleştirecektir. Bu proje 1993 yılı Mayıs ayında Brüksel’de Avrupa Birliği üye 
ülkeleri ile 8 Hazar ve Kafkas bölgesi ülkesi arasında imzalanmıştır. TRACECA projesine Av-
rupa Yatırım ve Kalkınma Bankası EBRD finansman sağlamaktadır. Temel amaç, TRACECA 
projesinde yer alan AB dışındaki 8 ülkede Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, 
Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da ulaştırma altyapısının tamamlan-
ması ve modernleştirilmesidir. Burada Avrupa Birliği ikinci ipek ticaret yolunda Asya’nın 
açılımını Karadeniz’e Gürcistan üzerinden yapmaktadır. Projenin ilk halinde Rusya ve Tür-
kiye bulunmamaktadır. Ticaret hattı olarak Avrupa Birliği ulaşımın Gürcistan üzerinden 
Rusya ve Türkiye olmaksızın Bulgaristan’a Karadeniz’den deniz yolu ile getirilmesini amaç-
lamaktaydı. Ancak Türkiye yukarıda adı geçen anlaşmaya taraf olarak Avrupa-Kafkasya-As-
ya koridorunda güzergahı Londra-Bulgaristan-İstanbul-Ankara-Gürcistan olarak değiştir-
miştir. Böylece Asya-Pasifik ve Orta Asya ülkelerinden gelecek olan ticaretin ulaşımı Avru-
pa’ya Türkiye üzerinden geçecektir. Yine Ankara üzerinden Akdeniz’e inecek deniz yolu ile 
Atlantik’e açılımı sağlanabilecektir. Türkiye’nin kendi içinde deniz, kara ve demiryolu ile ha-
vayolu yük taşımacılığı altyapısını iyileştirmesi gerekmektedir. Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği Ar-Ge ve İstatistik Departmanı, “TRACECA”, http://www.zucder.org.tr/zucder/docs/traceca.pdf; 
Ayrıca bkz. E. Tutar-F. Tutar-V. Eren, “Uluslararası Ulaşım Koridorunda Yeni Bir Açılım: 
Traceca Projesi ve Türkiye”, Mevzuat Dergisi, Temmuz 2009, S. 139, 
www.kenancelik.com/documents/iiid9SERAP_OVALI.pdf. 
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rimi, İsrail-Lübnan Savaşı, Gürcistan-Rusya Savaşı, Çin’in Sincan Bölge-
si’nde Etnik Çatışma, İran’da Siyasi Huzursuzluk”.81 

Bağlantı kurulacak İpek Yolu Strateji Yasası 1961 tarihli Dış Yardım 
Yasası’na ek mahiyetinde çıkarılarak Türkistan ülkelerinin siyasal ve 
ekonomik bağımsızlıktan demokrasiye, ticaretten ırkçılıkla mücadeleye 
kadar geniş bir yelpazede desteklenmesine vurgu yapmakla beraber; as-
lında yasayla amaçlanan, bu ülkelerin desteklenerek Rusya’nın bölgede-
ki etkisini sınırlandırmak ve bölgede giderek artan Amerikan ticari çıkar-
larını korumaktı. Dolayısıyla Çağrı Erhan’ın da belirttiği82 gibi, “İpek Yolu 
Strateji belgesi esas olarak ABD’nin ve Amerikalı girişimcilerin bölgedeki 
ekonomik ve ticari çıkarlarının sağlanmasını kolaylaştıracak bir eksen 
üzerine oturtulmuş, bu ana hat çevresinde ise, demokratikleşmenin sağ-
lanmasından insan haklarının desteklenmesine kadar, ABD’nin küresel-
leşme tanımına uyan diğer unsurlar serpiştirilmişti.” 

İpek Yolu Strateji Yasası aslında ABD’nin 1990’lı yıllarda Türkistan’a 
yönelik politikasının ana hatlarını ortaya koymaktaydı. Yasaya göre 
ABD’nin Güney Kafkasya ve Türkistan’a yönelik politikası aşağıdaki gibi 
şekillenecekti: 

1) Bağımsızlığın, egemenliğin, demokratik yönetimin ve insan hakları-
na saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi; 

2) Hoşgörünün, çoğulculuğun ve anlayışın geliştirilmesi ile ırkçılık ve 
antisemitizmle mücadele; 

3) Bölgesel sorunların çözümüne aktif olarak yardımcı olmak ve sınır 
ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasını kolaylaştırmak; 

4) Dostça ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi; 
5) Piyasa merkezli ilkelerin ve uygulamaların gelişmesine yardımcı olmak; 
6) İletişim, ulaşım, eğitim, sağlık ve enerjiye ilişkin gerekli altyapının 

geliştirilmesine ve Türkistan ve Kafkasya ülkeleriyle Avrupa-Atlantik 
Topluluğunun istikrarlı, demokratik ve piyasa merkezli ülkeleri arasında 
güçlü uluslararası ilişkilerin kurulması için Doğu-Batı ekseninde ticare-
tin geliştirilmesine yardımcı olmak; 

7) Bölgedeki Amerikan ticari çıkarlarını ve yatırımlarını desteklemek.83 
Soğuk Savaş’ın başından günümüze, Amerikan dış politikasında te-

mel amaç, geleneksel olarak batı yarıküreye hâkim olurken; aynı zaman-
da bir başka gücün Avrupa veya Kuzeydoğu Asya’ya hakim olmasını en-
gellemektir. Dolayısıyla ABD için en büyük tehdit bu bölgeden siyasi, 
ekonomik veya askeri alanda meydan okuyan bir gücün ortaya çıkması-
dır. Bu noktada Soğuk Savaş sonrasında ABD’nin küresel üstünlüğü-
nün, genişliği ve nitelikleri açısından benzersiz olduğunu ifade eden 
                                                           
81 “İpek Yolundan Sadece İpek Geçmiyor”, http://www.diplomatikgozlem.com/haber_oku.asp?id=3972. 
82 Çağrı Erhan, “ABD’nin Orta Asya Politikası ve 11 Eylül Sonrası Yeni Açılımları”, Stradig-
ma, 2003, Sayı 9, s. 8. 
83 Ferhat Pirinççi, “a.g.m.”, s. 211 vd. 
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Brzezinski, bu yeni tarz hegemonyanın, Amerikan demokratik sisteminin 
birçok özelliklerini yansıttığını eklemektedir. Yazara göre, ABD’nin bir 
yüzyıldan az bir zaman diliminde elde etmiş olduğu bu hegemonyanın 
öncelikli jeopolitiği Avrasya’daki rolü ile ilgilidir. Önemli hiçbir Avrasya 
sorunu Amerika’nın katılımı olmaksızın ya da Amerika’nın çıkarlarının 
tersine çözülemez. ABD’nin Avrasya satranç tahtasındaki birincil strate-
jik oyuncuları nasıl yönlendirdiği ve birbiriyle uzlaştırdığı, Avrasya’nın 
önemli jeopolitik eksenlerini nasıl idare ettiği, küresel üstünlüğünün sü-
resi ve istikrarı için hayati önemde olacaktır.84 

Brzezinski’den bu yana ABD’nin küresel üstünlük stratejisinde yeni 
analizler yapılmıştır. ABD’nin ünlü düşünce üretim merkezi CSIS’nin 
(Center for Strategic and International Studies) bünyesinde 2006 yılında 
teşkil edilen tarafsız Akıllı Güç Komisyonu’nun (Comission on Smart Po-
wer) hazırladığı ‘Daha Akıllı, Daha Güvenli Amerika’ (A Smarter More Se-
cure America) başlıklı rapor, ABD’nin küresel üstünlüğünü sürdürme 
gayretleri içinde ciddi bir stratejik konsept değişikliğini öngörüyor. Ra-
por, başkanın küresel angajmanlarda ‘akıllı güç’ stratejisini uygulayabil-
mesi için tespitler yapıyor ve önerilerde bulunuyor. Bütün dünyada 
Amerika’nın imajının ve nüfuzunun düşüşe geçmiş olması ve ABD’nin 
sadece askeri yeteneklerle küresel amaçlarına ulaşmasının mümkün ol-
madığının anlaşılması raporun hazırlanmasının asıl nedenlerini oluştu-
ruyor. Rapora göre, ABD’nin küresel meselelerde liderliğini sürdürebil-
mesi için mevcut korkulardan ve öfkeden uzaklaşarak teşvik edici iyim-
serliğe ve umuda yönelmesi gerekiyor. ABD’nin ancak askeri ve ekono-
mik güçlerine tamamlayıcı olarak, yumuşak gücüne daha fazla yatırım 
yapması ile küresel sorunlarla mücadele etmek için bir temel oluşturabi-
leceği de raporda belirtiliyor. Raporda ifade edildiği şekli ile akıllı güç ne 
sert güçtür (hard power) ne de yumuşak güç (soft power); akıllı güç, sert 
ve yumuşak güçlerin hünerli bir şekilde birleştirilmesidir. Akıllı güç, 
Amerikan hedeflerini elde etmek için hem sert hem de yumuşak güçle 
oluşturulan entegre bir strateji geliştirmek anlamına gelmektedir. Akıllı 
güç, güçlü bir askeri yapıya olan ihtiyacın önemini vurgulayan, aynı za-
manda Amerika’nın nüfuzunu yaymak ve ABD girişimlerine meşruiyet 
kazandırmak için ittifaklara, ortaklıklara ve kurumlara büyük yatırımlar 
yapan bir yaklaşımdır. Rapora göre yeni ortamda sert güç gereklidir, an-
cak sert güç güvenliği ve ABD çıkarlarını garantiye almada yetersizdir. 
Yeni stratejide esas, öldürülen düşman sayısı değil, ABD’nin kazandığı 
müttefikler olacaktır. Yeni strateji, korkuyu değil, iyimserliği ihraç etme-
yi esas alacaktır. Karşı karşıya olduğu sorunlar karşısında ABD’nin nü-
fuzunu yayması için yeni kurumlara ihtiyacı vardır. Terörle savaşta ba-
şarı ve ABD’nin büyüklüğünü restore etme ihtiyacı, terörle savaş kon-
                                                           
84 Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, s. 266 vd. 
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septinin yerine ikame etmek için dış politikada yeni bir temel anlayışa 
ihtiyaç göstermektedir. Rapor, akıllı güç stratejisi için beş ayrı alanda 
ABD’nin küresel liderliğini, yatırımları ve küresel işbirliğini öngörüyor: 

 İttifaklar, ortaklıklar ve kurumlar: ABD, kendi çıkarlarına hiz-
met eden ve küresel sorunlarla mücadeleyi kolaylaştıran ittifakları, or-
taklıkları ve kurumları yeniden canlandırmalıdır. 

 Küresel gelişme: Dış politikada, küresel gelişme için ABD’nin 
rolünü artırarak, ABD çıkarları ile dünyadaki tüm insanların beklentile-
rinin birleşmesini sağlamak, bu konuda kamu sağlığına öncelik vermek. 

 Kamu diplomasisi: Uluslararası bilgiye ve öğrenime erişimi ge-
liştirmek; dünya kamuoyunu ABD’nin yanına çekebilmek için uzun va-
deli, insandan insana ilişkileri, özellikle de genç insanlar arasındaki iliş-
kileri geliştirmek. 

 Ekonomik entegrasyon: Büyüme ve refah için küresel ekonomi-
ye angaje olmaya devam etmek, serbest ticaretten elde edilen kazancı 
tüm dünya insanlarının yararına yaymak. 

 Teknoloji ve yenilik: İklim değişikliği ve enerji güvenliği sorun-
ları ile mücadelede küresel mutabakat sağlamak ve yaratıcı çözümler ge-
liştirmek için ABD liderliğini uygulamak.85 

Toparlamak gerekirse, Sovyet sisteminin çökmesi ve dağılması ABD’-
nin biricik süper kutup olarak kalmasının olumsuz şartlarını oluşturur-
ken 2001’e kadar ABD’nin Türkistan politikasının, daha ağırlıklı olarak 
ekonomi-politik unsurlar muvacehesinde belirlendiği tarihen sabittir. 
Ancak, 11 Eylül ABD’nin Kafkasya-Türkistan siyasetleri ve Rusya ile iliş-
kilerinde belirleyici bir dönüm noktası sayılabilir. Çünkü gerek dönemin 
ABD Başkanı Bush’un ve gerekse Rusya Devlet Başkanı Putin’in izledik-
leri politikada radikal değişimler yapmaları için önemli gerekçeleri var-
dır. ABD stratejik amaçlarını gerçekleştirebilmek bakımından “önleyici 
vuruş” bahanesi için, Rusya ise Kafkaslardaki etnik yönetimlere karşı te-
rörü bir vasıta olarak kullanmışlardır. Bugün için bu iki devletin politi-
kalarının kesişmesinin köken itibarıyla özgünlüğünü anlamak oldukça 
kolaydır. Fakat bugün sayıları giderek artan savaşlar ve işgallerin ekran 
duvarları o kadar yüksektir ki, bazen hiçbir şey görmek mümkün olma-
maktadır. Son on yıllarda savaşlar ve işgallerden elde ettikleri kazanım-
larla dünyadaki komşularımızın nasıl zenginleştiğini anlamak için kâhin 
olmaya gerek yoktur. Gerçekten de tarih düzgün doğrusal bir açıdan ol-
masa da kendine yeni bir beden inşa etmektedir. Fakat hayran oldukları 
efendileri tarafından işgal altında tutulan ülkeleri, tarihin doğrusal çizgi-
si konusunda ikna etmek gerekmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse 
her şeye rağmen bu işgaller devam etmekte ve artık şaşkınlık yaratma-
                                                           
85 Richard l. Armitage-Joseph S. Nye, CSIS Commision On Smart Power, Center for Strategic 
and International Studies, Washington 2007, s. 47-57. 
     http://media.csis.org/smartpower/071105_CSIS_Smart_Power_Report.pdf. 
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maktadır. Tarihin gidişinde devletlerin korunumu önemli bir öğedir. Sos-
yolojik gerçek ise bazen devletlerin böyle yoluna devam edip giderken, 
ömrünü tamamladığı için ortadan kalkması, bununla birlikte dünya ta-
rihinin yoluna devam etmesidir. Bir devletin dünya medeniyeti içerisin-
deki konumu, önceki gerçekliğinin değerden düşmesi, parçalanıp yıkıl-
masıyla birlikte gider. Bu yıkılma bir tarafından kuruluş felsefesinin içeri-
den gelişmesinin getirdiği bir zorunluluktur. Öbür tarafından ise devletle-
rin kendi eylemleriyle meydana getirdikleri bir şeydir. Tam da bu noktada 
düzenle bu düzenin karşısında yer alan olanaklar arasında çıkan çatışma-
lar tarihin içerisinde yer alır. Böylece bir devletin varlığını korumasına te-
mel olan nedenler, daha başka türlü nedenleri de birlikte getirirler. Bu ne-
den üretken devlet felsefesinin öğesidir ve kendi arkasında kendini hedef 
alan doğrusal açının öğesidir. İşte daha yüce nedenleri kavrayarak, erekle-
rini gerçekleştirenler, dünya tarihindeki büyük devletlerdir. Bu devletlerin 
misyonu henüz ne olacağı bilinmeyen dünya tarihine biçim vermektir. Bu 
devletler çok parlakmış gibi görünen hal-i hazırın güçsüzlüğünü, acizliğini 
bilmektedirler. Onların içinde olan güç, dünyayı aşmaya olan kararlılıktır. 

Washington’un Türkistan’da oynadığı oyunun ödülü şimdilik “bölgeye 
yatırım yapan Amerikan şirketleri ve bunların ticari çıkarlarının korunma-
sı” gibi görünüyor. Ancak, özellikle 1990’ların sonuna doğru Washing-
ton’un Türkistan’a bakışında jeo-stratejik ve jeo-politik kıpırdanmalar 
jeo-ekonomik öğelerle bütünleşmiştir. Nitekim, Kazakistan ve Türkme-
nistan petrolleriyle ilgili olarak kurulan uluslararası konsorsiyumlardaki 
Rus şirketlerinin fonksiyonu çoğu zaman ABD tarafından görmezden ge-
linirken, planlar stratejik bakımdan ulaşılabilir noktalara yöneliktirler. 
2000’li yıllarda ABD dış politikasının küresel öncelikleri ve Soğuk Savaş 
sonrası dönemde ABD’nin dünyadaki yeni rolünün ve stratejik vizyonu-
nun ne yönde şekillenmesi gerektiğine ilişkin çeşitli tartışmalar yapılmış 
ve öneriler ortaya atılmıştır. Bu tartışmaların birbirine benzeyen, ancak 
çeşitli yönleriyle de farklılaşan alternatif politikalardan üstünlük politi-
kası (primacy/preponderance policy), 2000’li yıllarda diğer alternatifler 
arasından sıyrılıp öne çıkmıştır. Üstünlük politikası, ABD açısından bir 
dış politika alternatifi olarak hem barışı hem de gücü öne çıkaran bir 
içeriğe sahiptir. Bununla beraber “diğer devletlerden üstün bir Amerikan 
gücünün barışı sağlayacağı” ilkesini temel hareket noktası olarak ele al-
dığından, bu yaklaşımda gücün daha ağırlıklı bir yeri olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. ABD’nin eşitler arasında birinci değil; mutlak anlamda bi-
rinci olması gerektiğini ve böylece hem kendisi hem de müttefikleri için 
barışı sağlayabileceğini vurgulayan bu yaklaşımda amaç, ABD’nin siyasi, 
ekonomik ve askeri açıdan küresel düzeyde mutlak üstünlüğüdür.86 
                                                           
86 Christopher Layne, “From Preponderance to Offshore Balancing: America’s Future Grand 
Strategy”, International Security, 1997, 22/1, s. 86-124. 
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Soğuk Savaş’ın başından günümüze, Amerikan dış politikasında te-
mel hedef, geleneksel olarak batı yarıküreye hakim olurken; aynı zaman-
da bir başka gücün Avrasya’ya hakim olmasını engellemektir. Burada 
küreselleşmeyle ilgili olarak zamanımızın kuramlarında oldu bittiye ve 
önyargıya dönüşmüş çeşitli yanlışların bulunduğunu vurgulamak gere-
kir. İlk karşımıza çıkan görüş, paylaşım kavramının küreselleşmenin 
tam karşıtı olduğudur. Jeo-stratejik paylaşımın söz konusu olduğu bölge 
veya bölgelerde küreselleşmeye sınır konulması doğal bir zorunluluktur. 
Küreselleşmeyi kısıtlayan paylaşım sorunları, stratejik kuramların karşı-
sında karışık tasarımlar ortaya çıkarırlar. Bu görüş, devletlerin politika-
larını küreselleşmeden bağımsız olarak kaleme alıp, yürürlüğe sokmak 
isteyen özgürlük idealleri karşısında ayrı bir önem kazanmaktadır. Gü-
nümüzde bağımsızlık her ne kadar bağımlılıkla aynı kategori içinde yer 
alıyorsa da bağımsızlık ilkelerine göre hareket eden devletin, iç adaleti ve 
töreliliği küresel güçler tarafından tanınmamaktadır. Bir devletin bu tür-
lü bağımsızlık haklarının dış dünyadan ayrı tutulması, küresellerin hak-
kı ve adaleti tanımayan tutumları nedeniyle kaçınılmaz duruma geliyor. 
Ancak, muhtelif jeo-stratejik, askeri ve ekonomik nedenlerle bu devletler 
dünyadan koparıldıklarında, devlet haklarıyla ilgili düzenlemeler ve ilke-
ler de gerçek bir merkezden yoksun soyutlamalara dönüşmekte ve belir-
sizlik içinde kalmaktadırlar. 

Sonuç 

Genellikle bir milat olarak kabul edilen 11 Eylül sonrası dönemde olu-
şan şartlara mutabık olarak ABD’nin yeni arayışlara yönlenmesindeki asıl 
amacı, bir senaryo kurgulayıp, askeri ve ekonomik ihtiyaçların nasıl karşı-
lanabileceğini hesaplayarak kendi küresel üstünlüğünün önüne set çeke-
bilecek güçlerin yükselmesini engellemektir. Avrasya’da Rusya, Çin, Hin-
distan ve İran ABD çıkarları karşısında yükselirken ve küresel jeopolitik 
dengeler değişirken, ABD’nin sadece askeri gücü ile gelişen jeopolitik or-
tamda çıkarlarını garanti etmesi oldukça zordur. Bu yüzden stratejinin 
önemli bir kısmı da sisin gizlediği uçsuz bucaksız topraklardaki siyasal 
manzaranın görülebilir yerlerine bakıp, az çok isabetli tahminler yaparak 
havadan haritası çıkarılmış bölgelerde devreye girmektedir. ABD gelenek-
sel bir tarih eğiliminden farklı olarak, genel izlenimlerle hareket edemeye-
ceği, belli sınırlar dahilinde kesin ölçüleri temel alması gerektiği için, veri-
lerin bulunmadığı yerlerde onları kendisi yaratmak zorundadır. Üstelik bu 
verilerin bir kısmı gerçekte hiç mevcut olmamış olabilir. Stratejistlerin ihti-
yaç duydukları bilgi, kuramsal bir modelden çıkan ilişkilerden yararlana-
rak, gözetilen amaçla ilintili olabilecek olgularla didik didik edilmektedir. 

ABD’de askeri güç ile birlikte yumuşak gücün birlikte kullanılmasını 
öngören akıllı güç stratejik konseptinin uygulanıp uygulanmayacağı, uy-
gulanırsa başarılı olup olmayacağı belli değil. Tarihçilerin bakış açısına 
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göre bu varsayımlar gerçekçi olmak zorundadır, aksi takdirde bir işe ya-
ramazlar. Bu varsayımların ampirik geçerliliği sorununun can alıcı bir 
önem taşıdığını görürüz. Hâlihazırı model olarak değiştirmek dünya siya-
sasında dengeler açısından önemli farklar yaratabilir. Örneğin pek çok 
Kafkasya ve Türkistan ülkesinde yapıldığı gibi, SSCB’ye özgü pres troy-
kayla birlikte Soğuk Savaş sonrası dönemde köklü değişikliklere uğra-
yan ve daha yavaş biçimde değişen ülkelerin, geleneksel kalıplarla orga-
nize edilmiş ekonomik faaliyetlerde geri kaldıkları gerekçesine dayanarak 
senaryolar uygulandığını farz edelim. Bu koşullarda bu ülkelerde payla-
şım için ani değişikliler ve renkli devrimler gerçekleştirmek, tarihsel açı-
dan doğrusal çerçevenin dışına çıkmaktır. Kısacası, yararlı yönleri olsa 
da bu tarihsel doğrusal açının sapmasını ölçmek, her halde Soğuk Savaş 
ve sonrasını anlamada en iyi stratejik yoldur. Soğuk Savaş sonrasının 
dolaylı askeri, ekonomik ve siyasal etkileriyle ilgili varsayımlarda bulu-
narak, ulaşım projelerinin Türkiye’nin ekonomisine önemli katkılarda 
bulunabileceği ileri sürülebilir. Özetle küresel güçler tarihi şekillendire-
bilir ve dengelerde değişiklikler yapabilir ama ulusların ulusal sorunları 
konusunda kendine özgü yanıtlar ortaya koyamaz. Küresel güçlerin Tür-
kistan ve Kafkasya pazarındaki işlevleri, koyun yetiştiren çobandan ziya-
de, ölçüleri murakabe eden zabıtanın rolüne benzemektedir. 

Soğuk Savaş sonrasında çok kutuplu dünyanın taraflarından biri o ka-
dar ezici bir üstünlük sağlamıştır ki, yenilen tarafın bir bütün olarak so-
runları, hatta varlığı bile büyük ölçüde unutulmuştur. Komünizmin ken-
disine karşı olan argümanlar, neo-liberalizmin analitik yaklaşımıyla Kaf-
kasya ve Türkistan devletlerindeki etkisini korudu. Aslında Rusya ile Av-
rasya cumhuriyetleri arasındaki ayrılık kendisini ABD’nin bölgeye yerleşi-
mine kadar tam olarak hissettirmiş değildi. Şimdi büyük ölçüde unutul-
muş olan Soğuk Savaş’ta ABD’nin Rusya ile kıyasıya mücadelesinin günü-
müze yansıyan sonuçlarının, ABD’nin çıkarlarına hizmet etmesinin kaçınıl-
maz olduğu da tarihsel gelişim açısından kaçınılmaz gibi görünmektedir. 
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FAHREDDÎN MUBÂREKŞÂH’IN ŞECERE-Yİ ENSÂB 
İSİMLİ ESERİNİN TÜRKÇE TERCÜMESİ* 

Abdollah DODANGEH** 

Öz 

Bu makale tam adı Muhammed b. Mansur b. Said b. Ebu’l-Ferec et-

Teymî el-Kureşî olan ve Fahr-i Mudîr veya Mubârekşâh lakaplarıyla tanı-

nan Fahreddîn Mubârekşâh’ın Şecere-yi ensâb isimli eserinin Türkçe ter-

cümesini ihtiva etmektedir. Hayatı hakkında elimizde çok az bilgi bulu-

nan Mubârekşâh’ın muhtemelen 1150-1157 yılları arasında Multan şeh-

rinde doğmuş olmalıdır. 

Mubârekşâh tercümemize konu olan eserini miladi 1206 senesinde 

Mu’izzu’d-dîn Muhammed’e sunmak istemiş, ancak bu hükümdarın öldü-

rülmesi üzerine eserini onun yerine geçen Kutbu’d-dîn Aybeg’e sunmuştur. 

Müellifin tek nüsha halinde günümüze ulaşan eseri muhtemelen asıl 

nüshanın yarısından daha azını teşkil etmektedir. Toplam 27 varak olup 

E. Denison Ross tarafından Tarikh-i Fakhru’d-din Mubarakshah ismi ile 

Londra’da yayınlanmıştır. Eserin Türk tarihi açısından önemi, Türkler ve 

Türk boyları hakkında yer yer önemli malumat ihtiva etmiş olmasıdır. 

Müellif Türkistan’da yaşayan çeşitli toplulukların kullandıkları alfabeler 

ve çeşitli kasideler, rubailer örnekleriyle birlikte vermektedir. Ayrıca eser-

de çeşitli Türk boylarının isimlerine de değinilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Fahreddîn Mubârekşâh, Şecere-yi Ensâb-i 

Mubârekşâh, Türkler, Türk Boyları, Ortaçağ Türk Tarihi. 
                                                           
* Bu makale Fahreddin Mubarekşah tarafından kaleme alınan ve Tarih adıyla da bilinen Şe-
cere-yi Ensâb-i Mubârekşâh isimli eserin E. Denison Ross tarafından yayınlanan metni üze-
rinden tercüme edilmiştir (“The Geneaologies Of Fakhrud-Dín Mubárak Sháh”, Oriental Stu-
dies, Ajab Náma, 1922). Beni bu önemli eseri tercümeye teşvik eden ve tercümeyi Farsça 
metin ile karşılaştırarak düzeltme ve ilavelerde bulunan değerli dostum Bülent Özkuzugü-
denli’ye içten teşekkürlerimi sunuyorum.  
** Mimar Sinan Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Bölümü Doktora Öğrencisi. 
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Abstract 

Turkish Translation Of The Genealogies Of Fakhr Al-Dîn 

Mubârakshâh 

This article is a translation of the “Genealogy of Fakhr al-dîn Mubâ-

rakshâh, (Shajara-yi ansâb-i Mubârakshâh) whose full name is Muham-

med b. Mansur b. Said b. Abu’l-Faraj al-Taymi al-Kureshî, also recogni-

zed by the nicknames of Fahr-i Mudîr or Mubârakshâh. We have very litt-

le information about his life; he was born probably in the city of Multan 

(present-day Pakistan) between the years 1150-1157 CE. 

Mubârekshâh, who is the subject of our translation, wanted to submit 

his work to Mu’izz al-dîn Muhammed in 1206, but this could not be reali-

zed due to the murder of the leader. He later presented his work to Kut-

bu’d-dîn Aybeg the successor of Mu’izz al-dîn Muhammed. 

The author’s only surviving copy probably represents less than half of the 

original work. A total of 27 folios have been published in London by E. Deni-

son Ross under the title of Tarikh-i Fakhru’d-din Mubarakshah. The impor-

tance of the work in terms of Turkish history lies in the presence of significant 

information related to Turks and Turkish tribes. Besides, the author provides 

valuable information about various communities living in Turkestan, the alp-

habets they were using, several eulogies and quatrains with examples. 

Key words: Fakhr al-Dîn Mubârakshâh, Shajara-yi ansâb-i Mubârak-

shâh, Turks, Turkish Tribes, Medieval Turkish History. 

I. Eserin Nâşiri Sir E. Denıson Ross’un Önsözü 

Bu ciltte basılan sayfa sayısı orijinal nüsha sayfa sayısının yarısından 
daha azını ihtiva etmektedir. Ünvanı tam olarak bilinmeyen bu eserin ta-
nımı 07 Şubat 1922 yılında Prof. E.G. Browne’ın 60. doğum yılı dolayı-
sıyla Acab Nâme (عجب نامه) veya Oriental Studies nüshasına tarafımdan ek-
lenmiştir. Dolayısıyla daha önceden değinilmiş konuların tekrar edilme-
sine ihtiyaç duyulmamaktadır. Esasında benim amacım eserin sadece 
tarih kısmıyla ilgili bölümünün tercümesini yayınlamaktır. Ayrıca Mr. 
Ellis’in görüşünü dikkate alarak bu eserin tek nüsha olma özelliğinden 
dolayı yayınlanmasının çok ehemmiyet arz ettiği kanaatindeyim. 

Bu kararı aldığımda şu dikkatimi çekti ki bazı gereksiz gördüğüm isimle-
ri ve belli parçaları örtbas etmeme rağmen metin hala düzenli ve okunabilir-
liğini korumuştur. Bu eser Farsçaya ve İran’a merakı olan öğrencilere mü-
kemmelliği ve zevkli olması yanında açık ve sarih anlatım tarzıyla Bel‘ami’-
nin Taberi tercümesi ve abartılı Tarih-i Vassâf’a nazaran çok kolay anlaşıla-
bilecek şekilde hazırlanmıştır. Makalenin ortaya çıkışına ilişkin yukarıda da 
değinildiği üzere müellifimizin hakkında, Emin Râzi’nin “Heft İqlim”nin dör-
düncü İqlim başlarında bir başka bahise1 dahi rastlamaktayım: 
                                                           
1 H. Ethe, Bodleian Catalogue, nr. 97. Ousely 83, 84 (H.S.) 958. Bölümlerde yazarımızdan 
yetkili yazar (merci) olarak bahsedilmektedir. 
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Belagat sahibi olan Fahru’d-dîn Mubârek Şâh’ın dergâhı âlimlerin, 
san’atkârların ve fazilet sahibi kimselerin konakladığı mekân durumun-
daydı. Sultan Kıyasu’d-dîn Gûrî nazarında itibar sahibi idi ve ne zaman 
ki onun dergâhına gelirse sultanın vasfında övgü dolu kasideler söylerdi. 
Bu iki beyit Melik Seyfu’d-dîn Gûrî vasfında söylediği kasidedendir: 

 بمآ دريا بيانی بود که فناء سّدۀ او محط رحل افاضل و مرجع و  بيان سحاب صدر مبارکشاه فخرالدين
 صاحب سعادت و از منظوران الزم دولت لطان غياث الدين غوری از محرمانحضرت س در. اماثل می بود

 در حضرت سلطان مهم همه بساختی و تعريف جمله بواجبی کردی بدرگاه او آمدی  کهمی زيست و هر
 :اين دو بيت آن در قصيده ايست که در مدح سيف الدين غوری گفته

 

 تيغ محّرف زنی کتف سرخصم را                   سازد برران راست ضربت تيغت گداز
 و که داند چنين هندسه کارزارمرد مربع صفت چون دو مثلث شود               جز ت

                                  ---- 
 :اين ابيات که بال فاصله نوشته می شود هم مر او راست

Hemen ardından takip eden beyitler dahi tarafımdan Sultana ithaf 
edilmiştir; 

  دوران روزگارعشق تو ای در جمال خسرو خوبان روزگار                واله شده ز
   دادش بدست تو دستان روزگار  غم گيتی مسّلمم               آن دل که گفت از

      محتاج هيچ نيست بياران روزگار دست تو شغل ابر کفايت همی کند            
                                 --- 

  لب و دهان داردشيرينی آن جانان سخن تو ذوق جان دارد                     
    عشق تو هزار بحر و کان دارد در چشمٔه چشم من تو پنداری                  

                                 --- 
   يا مملکت و کار جهان می خواهم       تا ظن مبری که بی تو جان می خواهم   

  از برای آن می خواهم من زندگی باشد که وصال تو ميّسر گردد                    
                                  --- 

    بگذاشت مرا و جست و جوی تو گرفت  از با د صبا دلم چو بوی تو گرفت            
 تو گرفتئی گرفته بود خوئی امروز ز من هيچ نمی آرد ياد                      بو

                                  --- 
               وز هر دو جهان شيشه می حاصل ما ست  م يار قّصٔه مشكل ما ست  شرح غ

آن ديو که شيشه دوست دارد دل ماستآن شيشه شنيده ام که بگريزد ديو                  
                                   --- 

يد چيد مشک از سر زلف سيهت با  گلبرگ ز روی چون ماهت بايد چيد              
        دامن دامن دل از رهت بايد چيد  و روی          ئی بر رهگزری که نرم آ

                                    *** 

Tam adı Fahru’d-Dîn Muhammed ibn Mansûr al-Merve’r-rûdî es-Sid-
dikî-yi Mubârekşâh idi. İbnü’l-Esir onu Ebu’l-Hasan’ın oğlu olarak zikre-
der ve babasının adının da muhtemelen Ebu’l-Hasan Mansûr olduğun-
dan bahseder. O ayrıca Fahr-i Mubârekşâh ve Fahr-i Mudîr olarak da bi-
linmektedir. Miladi 1206 yılında eserini tamamladığında kendi söylediği-
ne göre eserinin tamamlanması 13 seneyi bulmuştur. O sırada hayatta 
bulunan babası ise, görünüşte Gazne’nin âlimlerinden eğitim almış bir 
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edebiyatçı idi. Fahr-i Mudîr nisbesini, ya Merve’r-rûd’da eğitim gördü-
ğünden veyahut onu Kiyasu’d-din’e tavsiye eden Şafii fakih Şeyh Vahi-
du’d-dîn el-Merve’r-rûdî’nin öğrencisi olmasından dolayı almıştır. Heft İk-
lim’e göre onun mahkemeleri yüksek rağbet görmekte idi. 1206 senesin-
de Lahur’da iken Mu’izu’d-dîn’nin katlinin hemen ardından Kutbu’d-dîn 
için yapılan cülusa şahit olmuştur. 

Hayatın yoğun şartları, eserin ortaya çıkışındaki müteaddit problem-
leri çözme kabiliyetini engellemiştir. Peygamber’in şeceresi dışında, tablo 
halinde sıralanmayan 1362 şecere mevcuttur ki, üzerinde çalışılırsa ya-
rarlı olabilir. Ancak bunlara benzer eserlerde de rastlamak mümkündür. 
Hindistan ve Türklere ait bazı özel isimleri içeren bölümlerin özellikle 
araştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla birçoğu hala meçhul durumda-
dır ve ben bu işin çözümünü işin ehli diğer araştırmacılara bırakmayı 
tercih ettim. Muhtemelen XVI. asırda uzman bir katib tarafından kaleme 
alınan bu eser3 bu anlamda güvenilir değildir. 

II. Mütercimin Önsözü 

A. Müellifin Hayatı ve Eserleri: 

1. Hayatı: Müellifin tam adı kendi eserinde de belirttiği gibi Muham-
med b. Mansur b. Said b. Ebu’l-Ferec b. el-Celil b. Ahmed b. Ebi Nasr b. 
Halef b. Ahmed b. Şu‘ayb b. Talha b. Abdullah b. Abdu’r-Rahman Ebî 
Bekr es-Sıddık et-Teymî el-Kureşî’dir. Bununla birlikte, Fahr-i Müdir ve 
Mubârekşâh lakaplarıyla tanınıp meşhur olmuştur. 

Hayatı hakkında elimizde çok fazla bilgi bulunmayan Mubârekşâh’ın 
doğum tarihi hakkında da kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bununla bera-
ber 1150-1157 yılları arasında bugünkü Pakistan’ın Pencab şehrinin gü-
ney bölgesinde vaki bulunan Multan (Urduca: Moltan) şehrinde doğmuş 
olması muhtemeldir.4 

Mübârek Şâh, Muizu’d-dîn Muhammed’in Multan bölgesine hâkim ol-
masından sonra Lahor’a gelerek ilmî çalışmalarına burada devam etmiştir. 
13 yıl süren uzun ve meşakkatli bir çalışmanın ardından Şecere-yi ensâb-i 
Mübârek Şâh isimli eserini tamamlamıştır. Mubârekşâh tercümemize de 
konu olan bu eserini miladi 1206 senesinde Mu’izzu’d-dîn Muhammed’e 
sunmak istemiş, ancak onun öldürülmesi üzerine amacını gerçekleştire-
memiştir. Bu olayın ardından Mu’izzu’d-dîn Muhammed’in halefi olan 
Kutbu’d-dîn Aybeg için yapılan cülusa şahit olmuş ve hazırlamış olduğu 
eserini daha sonra ona takdim etmiştir. Tek nüsha halinde günümüze 
ulaşan bu eser muhtemelen asıl nüshanın yarısından daha azını teşkil et-
mektedir. Toplam 27 varak olup E. Denison Ross tarafından Tarikh-i 
Fakhru’d-Din Mubarakshah ismi ile Londra’da yayınlanmıştır. 
                                                           
2 Nâşirin Acab Nâme’deki makalesinde yanlışlıkla 68 olarak kaydedilmiştir. 
3 30b. Yaprağının tıpkıbasımı 20. sayfada mevcuttur. 
4 Khaliq Ahmad Nizami, “Fahreddin Mubarekşah”,DİA., XII, s. 87, 1995. 
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Müellifin diğer bir eseri de Adâbü’l-harb ve’ş-şecâ‘a (Adâbu’l-mulûk ve 
kifâyetu’l-memlûk)’dır. Adından da anlaşılacağı üzere bu eser harp sana-
tının inceliklerini anlatmaktadır. Eserde yönetim usulü, savaşlarda zafe-
re ulaşma yolları, atlarla ilgili çeşitli bilgiler, padişahlara çeşitli öğütler 
anlatılmaktadır. Bu eser müellifin diğer eserlerine nazaran daha sade bir 
dille kaleme alınmıştır. Bazı araştırmacılar tarafından müellifin bu eseri 
ile adabu’l-muluk ve kifayetu’l-memlûk isimli eseri iki farklı eser gibi algı-
lanmıştır. Fakat Hindistan Divan kütüphanesinde mevcut bulunan nüsha 
üzerinde yapılan çalışmalar aslında her iki eserin aynı eser olduğunu gös-
termiştir, ancak müellif eserin adını değiştirip altı yeni bölüm eklemiştir. 
Bu eser Ahmet Süheyli-yi Hansarî tarafından 1967 yılında neşredilmiştir.5 

2. Eser: Tercümenin ilk sayfasında (Orijinal yazının aşağıda göründü-
ğü üzere) müellif sözlerini bütün kâinatı vücuda getiren Allah’ı överek 
başlamaktadır. Müellif, eserini kâinatın yaratılışı ile başlamak suretiyle 
kendisinin de bizzat şahit olduğu vakalardan bahsetmektedir. Müslü-
man Türk hükümdarların vasıflarından, dirayetlerinden bilhassa adalet 
hususunda sergiledikleri titizlikten bahsederken, bağlantılı olarak Kuran-ı 
Kerim’den ayetler ve Hz. Peygamber’den de hadisler nakletmektedir. 

Eserde çeşitli vakalar anlatılırken konu ile ilgili olarak sahabelerden, 
tarihe adını yazmış önemli hükümdarlardan ve diğer namlı büyük şahsi-
yetlerin hayatından ve davranışlarından örnekler gösterilmektedir. Fars-
ça rubai ve beyitlerin yanı sıra kimi zaman Arapça beyitlerin de kullanıl-
dığına şahit oluyoruz ki bu konuların mahiyetinin anlaşılmasında kolay-
lık sağladığı gibi metinlere bir nevi renk ve ahenk kattığını görmekteyiz. 

Müellif daha sonra Allah’ın sonsuz kudretinden ve mahlûkatın yaratılı-
şından bahsederek, dünyanın yedi iklim (yedi gök) üzerinde yaratıldığını ve 
her bir iklimin coğrafi olarak hangi sahalardan oluştuğunu anlatmaktadır. 
İnsanın diğer mahlûklardan daha üstün olarak yaratıldığını ve peygamber-
lerin de yine insanlar arasından seçildiğini vurgulamaktadır (s. 5-7-8). 

Hz. Muhammed’den de hadisler naklederek, ulemanın sorumlulukla-
rının hassasiyetini ve bunların Allah nazarındaki ehemmiyetini vurgula-
maktadır. Devlet yöneticilerinin Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olarak gös-
tererek onlara düşen adaletli yönetim hususunda görevlerinin yerine ge-
tirilmesinde titiz davranmalarını hatırlatmaktadır. Hükümdarların iba-
detlerinin Allah nazarındaki değerinden, ayrıca böyle dürüst devlet 
adamlarına karşı halkın itaatkâr olması gerektiğinden bahsetmektedir. 
İslam’ın başlangıcında ihtiyaç sahibi sekiz gruptan oluşan Muellefe-yi 
kulûb’a tahsis edilen sadaka hakkında bilgiler vermektedir (s. 10-11). 

Eserde VII/XIII. asırda Oğuzların yaptığı yağmalardan bahsedilerek, 
bunlara karşı koyarak İslam’ın büyük padişahı olan Muhammed b. Sam 
                                                           
5 Cafer Şiar-Seyyid Ali Âl-i Davud, “Adâbu’l-harb ve’ş-şecâ‘a”, Dâ’iretu’l Muarif-i Bozorg-i İs-
lami, I, s. 160-161. 
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(Zahak)’ın halkın asayişini nasıl tekrar sağladığı anlatılmakta ve çeşitli 
kervan güzergâhlarının bu haydutlardan arındırılması ile Hicri 590 sene-
sinden itibaren çeşitli bölgelerdeki fetihlere değinilmektedir (s. 12-14). 

Büyük komutan Kutbu’d-dîn’i kendi naibi olarak tayin edip ona yü-
kümlülükler verdikten sonra Gazne’ye dönen Muizu’d-dîn’in şehit düş-
mesinin ardından hükümetin başına geçen komutan, onu her bakımdan 
kendine örnek alarak onun yolunu takip etmiştir. Türklerin diğer toplu-
luklara karşı İslam dinini kabul ettikten sonra hiçbir durumda İslam’-
dan vazgeçmemeleri hususu vurgulanarak, Türklerin padişahlar naza-
rındaki saygınlığı belirtilmektedir (s. 14-15). 

Türklerin asıl vilayetinde, padişah evinin çatısında kıymetli taşlardan 
oluşmuş bir kule (ocak) olduğu ve buna halkın taptığı izah edilmektedir. 
Lûr adıyla bir ormandan ve burada yaşayan vahşi ve tuhaf halkın diğer 
kavimlerle yaptıkları ilginç alışveriş biçiminden bahsedilmektedir. Müel-
lif Türkistan’ın bir diğer bölgesinde yaşayan tuhaf bir toplumun yaşayı-
şına değinirken, erkekler ve kadınların nehrin iki farklı kıyısında birbi-
rinden ayrı yaşadıklarını ve senenin sadece bir gecesinde kadınların er-
keklerin yaşadığı bölgeye geçerek onlarla ilişki kurduklarını anlatmakta-
dır (s. 16-17). 

Türkistan’da yaşayan çeşitli toplulukların kullandıkları alfabeler ve 
çeşitli kasideler, rubailer örnekleriyle birlikte verilmektedir. Ayrıca Türk 
boylarının isimlerine de değinilmektedir (s. 18-19). 

Konu ile ilgili olarak ayet ve hadislere de yer veren müellif, padişahla-
rın adaletli olmaları gerektiğini vurgulayarak, kendi soy kütüğünü zikre-
dip eserini kaleme alma amacını belirtmiştir (s. 19-22). 

Müellif eserinin oluşmasındaki süreci anlatırken 602 senesinde eseri-
ni sultan Müizu’d-din’e sunmak arzusunda olduğunu, ancak bu emri ye-
rine getirmeden hükümdarın şehit düşmesinden dolayı eserini Müizu’d-
din’in yerine geçen Kutbu’d-din’e takdim etme fırsatını bulduğundan 
bahsetmektedir (s. 24-25). 

Eserin son bölümünde müellif, Hz. Âdem’in çocuklarından ve onların 
arasında yaşanan ilişkilerden bahsederek Hz. Musa ile Avc arasındaki 
mücadeleyi ve bu mücadele sonucunda Avc’ın Hz. Musa ve Beni İsrail 
halkı tarafından yok edilişini anlatmaktadır (s. 25…). 

Bu eserle ilgili 7 Şubat 1922 tarihinde Denisson Ross tarafından Ed-
ward G. Browne’ın 60. doğum günü dolayısıyla School of Oriental Studies 
London veya Acab-nâme’ye sunduğu bölümde de belirttiği gibi, elimize 
ulaşan parça orijinal eserin yarısından daha azını teşkil etmektedir. 

E. Denison Ross, İngilizce olarak ilave ettiği girişte, Farsça eserde 
mufassal olarak zikredilen konuların tamamını yayınlatmaktansa, lü-
zumlu gördüğü tarihi konulardan oluşan kısımları yayınladığından bah-
setmektedir. E. Denison Ross, buna gerekçe olarak Ellis’in görüşünü de 
dikkate alarak, eserde adı zikredilen yer ve şahıs isimlerinin İran ve 
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Farsça hakkında meraklı olan araştırmacılar için önemli bir kaynak ol-
duğunu belirtmektedir. Ayrıca Bel‘amî, Taberî ve Vassâf’a nazaran sarih 
ve anlaşılabilir biçimde hazırlanmış olması, bu nadir eserin ehemmiyeti-
ni artırmaktadır. 

III. Metnin Tercümesi: 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, 
Bütün devirler safhasında tesirini güneş gibi yansıtan Allah’a ham-

dolsun. Tüm hikmetler ondandır ve bütün varlıklar onun sayesinde ya-
şamaktadır. O ki karşılıksız bağışlayandır, bütün varlıklar onun vahit 
olmasının göstergesidir. Bütün ma’budlar onun vahdaniyetinin delili-
dir. Yeryüzü ve gökyüzü, dağlar ve kayalar onun kudretiyle yerlerini al-
dı ve sükûn buldu. Gece ve gündüz onun emriyle seyrine devam et-
mektedir. Güneş, ay ve yıldızların ışığı ve tüm kâinat ürünleri onun 
san’atıdır. 

Dünyanın tüm padişahlarının haysiyeti onun dergâhının toprağı celâ-
lindendir. Yerden pınarlar yarattı, denizleri ve denizlerin dalgalarından 
dağları vücuda getirdi. Suların buharlaşmasını sağlayarak gökyüzüne 
yükseltip orada kendi hükmü ile yedi farklı bölüme ayırdı. Binlerce çiçek 
ve bitki çeşitlerini zeminde yaratıp, sayısız yıldızı da gök bağında sabit 
kıldı. Gökyüzünü yedi sütunsuz ayrı kattan meydana getirdi ve yıldız 
kümeleriyle süsledi. Yedi katlı lacivert renkli göğe de yedi gezegen yerleş-
tirdi. Her göğü bir gezegene mensup eyledi ve bu göklere de gezegenleri-
ne göre ışık bahşetti. 

Yedinci Gök’ü, Keyvân adıyla da bilinen Zuhâl’e tahsis etti. 
Altıncı Gök’ü, âlemin en yüksek mevkisi anlamında olan Bercis adıyla 

da bilinen Müşteri’ye verdi. 
Beşinci Gök’ü, semânın savaş meydanı, feleğin pehlivanı ve sipehsa-

ları durumunda olan Merrih’e iktâ etti. 
Dördüncü Gök’ün tahtını ve saltanatını, feleğin ve tüm yıldızların ışı-

ğını sağlayan Güneş’e (Hurşid, Mihr) verdi. 
Üçüncü Gök’ü ise, âlemi neşelendiren Mütrip, Zühre, Beydoht ve Nâ-

hid olarak da bilinen gezegene tahsis etti. 
İkinci Gök tabakasını, âlemin kâtibi, kalem sahibi olan ve Tîr diye de 

bilinen Utarud’a verdi. 
Birinci Gök’ü, göğün nakış atölyesi, feleğin ressamı aynı zamanda da 

feleğin casusu olan Ay’a verdi. Böylece her gezegen kendi yerini almış ol-
du. Bunların her biri kendine özgü muhtelif niteliklere sahip durumda-
dır. Bazı filozoflar bunlara “dünyanın müdebbiri” (bütün umur’a nâzım 
olan) adını vermişlerdir. 

Allah, Kur’an’da yarattığı gezegenlere yemin ederek dünyanın örtüsü 
(ferş)’nü denizlerin üzerine serdiğini, gökleri yedi gezeğene ayırdığı gibi, 
yeryüzünü de yedi bölüme ayırarak her bir bölümü ayrı bir iklime tahsis 
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ettiğini vurgulamaktadır. Buna binaen her gezegen, Arz’da bulunan bir 
iklime bağlı bulunmaktadır. 

Örneğin birinci iklim olan Zuhâl; mağribi şehirlerden Habeşe, Zengi-
bâr (Zengbâr), Nevbe, Zübeyd, San‘a, Bahran, Sabâ, Harası ve Çin mem-
leketinden Hafkin, Hindistan ve Sernedibi’yi ihtiva etmektedir. 

İkinci iklim olan Müşteri ise; Hicâz, Said A‘lâ, Tebük, Teyma, Vadiu’l-
Gurâ, Cidde, Cehhe, Mekke, Tâ’if, Medine, Hayber, Tay, Yemâme, Mek-
rân ve Tîz sahillerinden Armail, Deybel ve Hindistan’dan Mansûre, Sum-
nât, Nehruvale, Kenbayt, Kalencer, Mohre, Kenuc, Gevaliyur, Benaresi 
ve Narayn gibi bölgeleri içine almaktadır. 

Üçüncü iklim olan Merrih; Endelüs, Mehdiye, Trablus, Demyat, İs-
kenderiye, Fustat, Remle, Askatan, Filistin, Beytü’l-Mukaddes, Tur-i Si-
na, Teberiyye, Medyen, Enbar, Kadisiye, Kûfe, Babil, Bağdad, Medain, 
Basra-Abadan, Karkub, Sus, Şuşter, Sûku’l-Ahvaz, Asbahan, Kâzerûn, 
Ciroft, Bam, Nermasir, Sistan, Zerenc, Zemin-Daver, Bust, Benecvay, 
Gazneyn, Kizdar, Sed, Setan, Behatiye, Multan, Kerver, Porşur, Vihend, 
Ceylem, Kiri, Salkut Mendkur, Dahamale, Taksin ve Türkistan’dan Mak-
bere-yi Hatun gibi bölgelerden oluşan havzayı içermektedir. 

Dördüncü iklim olan Güneş; Kurtuba, Tercale, Malkete, Celalake, Tan-
ca, Tamert, Amuriye, Cezire-i Şams ve Cezire-i Kıbrıs, Tartus, Lazkıye, Et-
rablus, Sûr, Seydâ, Masisâ, Hisn-i Mansûr, Hamas, Bâlbek, Kansereyn, 
Haleb, Kâliklâ, Ürdün, Şimşât, Erdebîl, Merâğâ, Nesîbîn, Surûc, Rakkâ, 
Tedmûr, Ninova, Tikrit, Musul, Sürre Men Rey, Kasr-i Şîrîn, Helvân, He-
medân, Zengân, Kazvîn, Dînver, Nihâvend, Sâve, Kum, Kâşân, Simnân, 
Dâmğân, Bestâm, Demâvend, Teberistân, Astarâbâd, Gürgân, Dehistân, 
Asfarâyîn, Nişabûr, Zuzen, Bâverd, Sarahs, Dandalkân, Mervü’ş-şāhcān, 
Merverûd, Badğeys, Herât, Âfzâr, Talağân, Ğûr, Faryâb, Şeburkân, Belh, 
Tirmiz, Kubadiyân, Ceğânyân, Sîmnekân, Velvalic, Tayekân, Enderâb, 
Bedheşân, Bamiyân, Bincehîr, Lecrâb, Kâbîl ve Keşmîr’i ihtiva etmektedir. 

Beşinci iklim olan Zühre; Urûmiyye, Kuluriye, Melitiye, Berdia, Ba-
bü’l-ebvâb, Şirvân, Ferâve, Gerkânıh, Harezm, Derğân, Amuy, Bikend, 
Buhara, Eştehun, Nehşeb, Semerkand, Hocend, Osruşene, Cac, Eylağ 
kasabası, Esbicâb, Tibet, Kubâ ve Soğd gibi bölgelerden ibarettir. 

Altıncı iklim Utarud; Konstantiniye, Herkala, Hazar, Seyrân, Târâz, Uş, 
Özkend, Balasagun, Yarkend, Kaşkar ve Soğd bölgelerini içine almaktadır. 

Yedinci iklim olan Ay da; Bulgar, Suvâr, Derya-i Rus ve Bişe-i Lûre 
şehirlerinden ibarettir ki (bu bölge) vahşi bir ahaliye sahiptir. Toprak 
olarak Seklabiyânlara ait olup Bulgarlar İsun’a ticaret için giderler ve 
oradan zarif ve ilginç şeyler getirirler. Dağlardan maden ürünleri ve mü-
cevher bulup getirirler, mücevherler ve taşların her birine bir yıldızın 
adını verirler. Bütün bu kıymetli taşlar farklı özelliklere sahiptirler. Bu 
hususa teferruatıyla değinmekten zamanın kısıtlı oluşundan dolayı sarfı 
nazar olunmuştur. 
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(Yüce Allah) bir gün bütün yaratılan mahlûkatı yeryüzüne, dağlara, 
denizlere, çöllere yerleştirip her biri için farklı görevler tayin etmiştir. Er-
zak vekillerine, zamanı geldiğinde bütün bu mahlûkata rızk verme tali-
matı vermiştir. Kendi iradesiyle kirli topraktan insanı yaratıp, meleklere, 
ona secde etmelerini emretmiştir. Onun adına âlemde şu çağrıyı seslen-
dirdi: “ ثم اجتبيه ربه فتاب عليه و هدى ”. İnsanoğlu türünden, bütün insanlara ör-
nek olabilecek peygamberleri yarattı. İnsana Allah’ın emri gereğince bü-
tün melekler secde ettiği halde bin yıllarca Allah’a secde eden İblis ona 
karşı gelip insana boyun eğmeyince lanetlenerek cennetten kovulmuştur. 

Allah, insanı, yarattığı bütün mahlûkâttan daha üstün kılarak ona 
akıl, zekâ, uyanıklık, anlayış ve şu‘ûr inayet etmiştir. Bütün hayvanları 
onun emrine tâbi kılmıştır. Melekleri onun yaptıklarının kaydını tutmak 
ve onu korumakla görevlendirmiştir. 

Peygamberleri de yine insanların arasından seçmiş ve onları hidayet 
etmek üzere muhtelif kitaplarla donatmıştır. Peygamberler, insanları 
küfr ve cehâlet karanlığından İslam’ın nuruna yönlendirmek için gelmiş-
lerdir. Allah, peygamberlerinden, insanlara; yalnız ona hamdetmeyi, ona 
secde etmeyi ve dileklerinin kabul olunmasını bir tek ondan istemeyi ha-
tırlatmalarını, kıyamet gününde insanları cehennem ateşinden sadece 
onun koruyabileceğini, birbirine karşı merhametli olmalarını, zorluklar-
da sabretmelerini ve Allah’ın ortağı olmadığını vurgulamalarını istemiş-
tir. İnsanlara adilce iki seçenek sunmuştur: Cennettekiler ve cehennem-
dekiler (فريق فى الجنه و فريق فى السعير). Doğru yolu seçenler cenneti ve cennetin 
nimetlerini hak etmiş olacaklar, şeytanın dostu olup küfretmekte ısrarcı 
olanlar ise cehennem ateşini boylayacaklardır. Âleme şu mesaj seslene-
cektir: 

فى النار و ال ابالى اال له الخلق واالمر تبارك اهللا رب العالمينء فى الجنه و ال ابالى و هوالء هوال  
Allah’ın rahmeti tüm peygamberlerin, mi’raca yükselen Hz. Muham-

med (A.S.)’ın Hülefâ-i Râşidin’in, hidayet bulan imâmların, hayırseverle-
rin, muhacirlerin, ashâbın, ensârın ve onların bütün tebaasının üzerine 
olsun! Bütün âlem şunu bilmektedir ki, enbiyâ ve Resûl (A.S.)’dan sonra 
makam ve rütbe yüce sıddıkların, şehitlerin ve ulemânındır. Âlimler, 
hem sıdıklardan, hem de şehitlerden üstündürler. 

Öyle ki Peygamber (A.S.) şöyle buyurur: “Âlimler peygamberlerin varis-
leridirler” (ورثه االنبياء العلما ء ). Yine buyurmaktadır ki “Kıyamet gününde âlim-
lerin kalemi ve şehitlerin kanını karşılaştırınca, âlimlerin kalemi şehitlerin 
kanından daha üstün derecede görünecektir”. 

( ءعلى دم الشهداء ودم الشهدا فرجح مداد العلماء اذا آان يوم القيامه لوزن مداد العلما ). Âlem onların 
kaleminin fetvası ve takvasıyla ayakta kalabilmiştir ve cihan onların il-
minin bereketi ve diyaneti sayesinde varlığını devam ettirmektedir. Şer‘i 
ahkâm ve ibadetler onlara emanet, münkirât ve münahi yine onların uh-
desinde gizli olup emr-i marûf da ancak onlarla aşikârdır. Hükümdarla-
rın adalet ve siyaset yetkisi onların diyaneti ile belirlenir. 

203



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

Peygamber (A.S.) şöyle buyurur: “İblise karşı, bir fakih âlim, bin âbide 
bedeldir”. (الفقيه الوا حد اشد على ابليس من الف عابد الف عابد). Yine, Peygamber (A.S.) bu-
yurmaktadır ki “Eğer iblis olmasaydı, Âdem (A.S.)’in çocukları helâk ol-
mazlardı. Eğer iyi insanlar olmasaydı, kötü insanlar helâk olurlardı. Eğer 
âlimler olmasaydı, insanlar hayvan durumuna düşerlerdi”. 

 .(لوال الشيطان لما هلك بنو آدم و لوال الصالحون لهلك الطالحون و لوال العلما لصار الناس مثل البهايم)
Ayrıca buyururlar ki, “âlimlerin uykusu ibadettir. Nefesleri Allah’ı zikreder, 

hayırlı amelleri iki katıyla mükafatlandırılır, günahları da bağışlanmıştır”. 
 .(نوم العالم عباده و نفسه تسبيح و عمله متضاعف و ذنبه مغفور)
Derece ve fazilet hususunda buyurur ki, “en iyi padişahlar ve yöneti-

ciler, ulemânın kapısına gidenlerdir. En kötü âlimler ise padişahın kapısı-
na gidenlerdir”. 

( ءابواب االمرا من ياتىء و شرالعلماء من ياتى ابواب العلماء خيرالعمرا  ). Bu hadise göre, iyi yö-
netici olmak için padişah ve yöneticilerin ulemâya gidip onların ilminden is-
tifade etmeleri, onların dediklerine uymaları ve onlarca yasaklanan konular-
dan uzak durmaları gerekmektedir. Ulemânın, ihtiyacı olduğu halde dahi 
padişahın kapısına gitmemesinin gerekçesi ise, onları başkaları gözünde 
küçük düşürmemektir. Allah onları aziz kılmıştır. Bu hususta Peygamber 
(A.S.) “benim ümmetimin âlimleri, Benî İsrail peygamberleri gibidirler” buyurur. 

( يلئبنى اسراء امتى آانبياء علما ). 
Ulemâdan sonra padişahlar gelir. Âlemin iyiliğinden onlar sorumlu-

dur ve onlara itaat etmek zaruridir. Kur’an’da şöyle denilmektedir: “Ey 
imân edenler, gerçek mü’min olmak için Allah’a, onun Resûlüne, padişah-
larına, yöneticilerine ve vilayet valilerine itaat edeniz”. 

 .(يا ايهاالذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولى االمر)
Peygamber (A.S.) buyurur ki, “Bana itaat eden, gerçekte Allah’a itaat etmiş-

tir. İmam’a veya sultana itaat eden, aslında bana itaat etmiştir. Bana isyan 
eden, Allah’a isyan etmiştir. Sultana isyan eden de bana isyan etmiş olur”. 

(  ( فقد عصانىمن عطاعنى فقد اطاع اهللا و من اطاع االمام فقد اطاعنى و من عصانى فقد عصى اهللا و من عصى االمام
Ayrıca buyurmaktadır ki, “Habeşli bir köle olsa dahi, kendi padişahla-

rınıza ve valilerinize itaat ediniz”. (اطيعوا واليكم وان آان عبدا حبشيا اجدع). Yine buyu-
rur ki, “eğer sultan olmasaydı, insanlar birbirini yerlerdi”. 

( س بعضهم بعضالوال السلطان ال آل النا ). Diğer bir buyruğunda “sultan Allah’ın yer-
yüzündeki gölgesidir. Onun gölgesi rahatlık ve güvenlik anlamındadır. 
Çünkü adalet ve emniyet oradadır ve zalimlerden kurtulmak isteyen maz-
lumlar ancak padişahın himayesine sığınarak kurtuluş bulurlar.”  

 Allah ve gölgesi rahatlık ve güvenlik .(السلطان ظل اهللا فى االرض ياوى اليه آل مظلوم)
anlamındadır. Çünkü adalet ve emniyet oradadır ve zalimlerden kurtul-
mak isteyen mazlumlar ancak padişahın himayesine sığınarak kurtuluş 
bulurlar. Padişahın yükümlü olduğu şer‘i hükümlerden bazıları şunlar-
dır: Cum‘a hutbesi ve bayramlar, verginin ve sadakanın miktarını belirt-
mek, düşmanlarla ilgili kararları vermek, dava dinlemek, düşmana karşı 
devleti korumak, ordu düzenini sağlamak, erzağın paylaştırılması, barış-
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ta ve savaşta karar vermek, halk arasında hukuku yerine getirip insaflı 
davranmak, mazlumun yanında olmak. 

Peygamber (A.S.) buyurur ki, “Padişahın bir saatlik adaleti, sıradan 
bir insanın altmış sene boyunca ibadet edip, geceleri namaz kılıp gündüz-
leri oruç tutmakla geçirmesinden daha kıymetli ve üstündür”.  

 .(عدل ساعه عند اهللا تعالى خير من عباده رجل عنداهللا ستين سنه بقيام ليلها و صيام نهارها)
Dikkat edilmesi gereken hususlar arasında; fâsid ve müşrikleri ortadan 

kaldırmak, halka zulmeden zâlimlerin önünü kesmek, halkın hukuku hu-
susunda eşit davranmak, beytü’l-mâlı fakirler arasında eşit paylaştırmak da 
vardır. Bu hususta Allahü Teâlâ, Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: 

  وابن السبيلانما الصدقات للفقرا والمساآين والعاملين عليها والمولفه قلوبهم و فى الرقاب والغارمين و فى سبيل اهللا
 فريضه من اهللا و اهللا عليم الحكيم

“İslam’ın başlangıcında bu sadakalar sekiz gruba ayrılmıştır. Bunlar-
dan birisi müellefe-i kulûb olup Mekke’nin fethi günü ölümden korkup 
müslüman olanlardır. Müslümanlığın tam tadını alamamış Kureyş’in bü-
yükleri ve önde gelenleri idi”. Pegamber (A.S.)’in bunlara sadaka tayin et-
mesinin sebebi bunları İslam’a ısındırmak ve alıştırmak olmuştur. Bunu 
sağladıktan sonra sadaka hükmünü lağvetmiştir. Böylece bu kesim de 
diğer yedi gruba katılmıştır. Müellefe-i kulûb 13 kişiden oluşmakta idi. 
Bunların isimleri Ebu Sufyan Harb Emevi başta olmak üzere şöyledir: 1. 
Ebu Sufyan Harb Emevî, 2. Hekîm Hizâm Esedî, 3. İkr‛a Hâbis Temimî, 
4. Üyeyne-hu Hisn-i Fezârî, 5. Huveyteb-i Abdu’l-uzzâ Amirî, 6. Suheyl-i 
Amru Amirî, 7. Ebu’l-Senabil Be‛kek, 8. Malik Avf Nazrî, 9. Saffân-i Üm-
miye-i Cemhî, 10. Abdu’r-Rahman Yerbu‛ Mâlikî, 11. Cedd-i Kays Sehmî, 
12. Amru Merdas-i Selemî, 13. Elâ’i Haris Sekefî. 

Allah’ın emrettiği üzere, padişahların beytü’l-maldan her yıl bu yedi 
gruba pay vermesi zaruri hatta farzdır. Kendilerini bunun dışında tut-
malı ve fâni dünyanın mal ve mülklerine göz dikmemelidirler. Bu emri 
yerine getirmezlerse kıyamette azapları ağır olacaktır. 

Zikredilen yedi grubu oluşturanlar şunlardır: dervişler, miskinler ve 
sadaka alanlar, efendilerinden özgürlüğünü para karşılığında satın al-
maya gücü yetmeyen kimseler çok borçlu olduklarından dolayı mağdur 
durumda olanlar, gaziler gibi Allah yolunda olup fakat at veya silah kul-
lanacak durumda olmayanlar, yolları kesilip mal ve mülklerini kayıb et-
miş memleketinden uzak düşen tüccarlar, gurbette fakir ve zaif düşen 
kimseler. Bu yedi grubun hakkını ödemek farzdır. Ayrıca Hz. Ali (A.S.) 
evlatlarına, şeriflere, âlimlere, fakihlere ve bunların yakınlarına, dürüst 
insanlara, zenginlikten fakirliğe düşmüş olanlara, utandıkları için kim-
seden yardım isteyemeyen kimselere, dullara, yetimlere ve tüm acı çek-
miş kimselere sürekli ihsan, hayrat, sadaka, bahşiş verilmelidir. Çünkü 
bunların hepsinin beytü’l-mâldan hakları bulunmaktadır. 

Müslümanlar ve gelecek nesillerin rahatlığı ve güvenliği için binalar, 
medreseler, mescitler, köprüler, yollar, kuyular, kal‘eler gibi binalar inşa 
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edilmelidir. Allah’ın kullarının canı, malı ve namusunu fasidlerden ve hırsız-
lardan korumak da yine onların görevidir. Acem hükümdarlarından olan 
Erdişîr-i Bâbekân kendisi Ateşperest olmasına rağmen insanlara yaptığı bir-
çok iyilikten dolayı şöhret kazanmıştır. Onun çok değerli sözlerinden birisi 
şudur, “Bir hükümdar ancak halk ile ayakta kalır, halk ancak mal ve varlıkla 
ayakta kalır, mal ve mülkün elde edilmesi halkla mümkün olur, adalet olma-
dan halk rahat edemez ve adalet de ancak iyi bir siyasetle mümkün olur.” 

 )ياستلن يقوم الملك اال بالرجال وال الرجال اال بالمال وال المال اال بالرعيت وال الرعيت اال بالعدل وال العدل اال بالس(
Peygamber (A.S.) buyurur: “Adalet, Allah’ın yeryüzündeki terazisidir, 

ameller teraziye konulan taşlar gibi tartılmaktadır” (العدل ميزان اهللا فى العرض). 
Başka bir buyruğunda şöyle buyurmuştur: İslam ilk ortaya çıkığında ga-
rip karşılandı, Mekke’ye tekrar dönüşünde yine garip kalacaktır, hoş ga-
riblerin haline!”. ( ءان االسالم بدا غريبا و سيعود غريبا آما بدا فطوبى للغربا ). Başka buyru-
ğunda da şöyle buyurur: “Onu hala garip karşılayanlar yılandan korkar 
gibi kıvrılarak hücrelerinde saklanırlar” ( يارز الى المدينه آما تارز الحيه فى جحرهااالسالم ل  .(ان 

Fitne ve fesat dolu VII. asırda isyancı ve fasid bir kavim olan Goz (Oğuz) 
Gaznelilerin bölgesine girip halka o kadar zulmetmişler ki bunca eziyetlere 
dayanamayan halk sonunda bütün mal ve mülkünü terk etmek zorunda 
kalmıştır. Binlerce sene padişahlık yapmakla süregelen hanedandan olan 
Muhammed bin Sâm Nâsır Zahâk lakabıyla da tanınan padişah ortaya çı-
kıp isyancıları dağıtıp Gazne’nin en iyi mevkisi olan Dârü’l-Mülk’ü alıp 
orada hâkimiyetini kurdu. Çünkü burası Gazne’nin merkezi ve adil padi-
şahların oturduğu yer niteliğinde idi. Ceyhun nehri ve civarına hâkim olup 
oradaki isyancıları ortadan kaldırarak bölgede güvenliği sağladı. 

Düşmanlara karşı savaşarak yolların güvenliğini sağladı. Böylece bu 
âdil hükümdar sayesinde gece gündüz kervanlar halinde tüccar kafileleri 
çok kıymetli eşyalarıyla birlikte bu bölgelerden güvenli bir şekilde gelip 
gitmişlerdir. Yine bu hükümdarın sayesinde birçok fakir kişiler zengin-
leşmişlerdir. Hiç kimse bir başkasına haksızlık yapmaya cesaret edemez 
olmuştu. Allahü Teâlâ keremiyle peş peşe başarılar elde edilmiştir. 

Çocukluk döneminde Türkistan’dan İslam dünyasına getirilmiştir. Ni-
şabur’da İmam Ebu Hanife (R.A)’in çocuklarından dönemin büyük âlimi, 
mütedeyyin Gazi Fahreddîn Kûfî (Ebu Hanife-i sani)’nin yanında Kur’an 
eğitimi almaya başlamıştır. Hocası sayesinde Kur’an hân oldu ve bu la-
kapla da tanındı. Türk arkadaşları oyun, tavla, satranç oynamakla uğra-
şırken, o Kur’an derslerine devam etmekte idi. Dolayısıyla zamanla 
Kur’an okuyucusu olarak ün kazanmıştır. O ünlü âlimin evinden padi-
şahın sarayına kadar yükselmiştir. 

Padişah onunla kendi oğlu gibi ilgilenmiş ve hatta onu Kehrâm kale-
sine (آهرام) (Hindistan’da bir kale) komutanlık mevkiine tayin etmiştir. 
Devletin Kehrâm’dan başlaması uğurlu bir vak’a niteliğinde idi. Hz. Pey-
gamber (A.S.) iyi faldan hoşnut olurdu; “İyi fal, Allah’tandır. Kötü fal ise 
şeytandandır.” (اخذنا فالك من فيك خير الفال من اهللا والطيره من الشيطان). İyi fal, Allah’tan-
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dır. Kötü fal ise şeytandandır. Devletin başlangıcında Kehrâm’a sahip ol-
mak aslında bütün altın dağlar, Hindistan padişahlarının hazineleri ve 
tüm nimetleri artık senin oldu. İstediğin gibi al ve harca anlamına gel-
mekte idi. Padişah Hindistan’ın bu bölgesindeki devlet gelirlerinden 
onun istediği miktarı alabilmesine müsaade etmiştir. Hicri 588 senesin-
de Rây Ecmîr (راى اجمير) eyaleti kuşatması sonucunda 14 fil ele geçirilmiş-
tir. Daha sonra Dehli ve Rentenbûr (رنتنبور) kaleleri zabt edilerek 300 
menn (=249 kg.)6 ağırlığındaki 4 altın kavun ganimet olarak alınmıştır. 
Ele geçirilen altın kavunları padişaha göndermiştir. Padişah da bunlar-
dan birini Sultan Giyase’d-din’e gönderdi. O da bu altın kavunu caminin 
ve külliyesinin inşasında kullanılmak üzere Heriv’e (Herat) göndermiştir. 
Bu camiye ibadet için gelenlerin hayır dualarından kazanılan sevap 
onun için ahiret yatırımı olacaktı. 

590 senesinde yine fetih ve ganimet rüzgârları esmeye başlamıştı. 591 
senesinde İzmir’in fethi gerçekleştiği gibi 592 senesinde İslam Padişahı 
yine Guvaliyor’a gidip orada Tehenkiri’yi fetheyledi. 593 senesinde de 
Nehrovâle (نهرواله) fethedildi. Peş peşe gelen bu fetihler neticesinde birçok 
miktarda ganimet, altın ve çok miktarda kumaş ele geçirildi ki bunların 
tümü orduya bağışlanmış, ganimetlerden 30 benzersiz fil sultana gönde-
rilmiştir. 594 yılında Hisar-i Bûdâvon’un (حصار بوداون) fethi sırasında Be-
narus’taki putlar tamamen yıkılıp ortadan kaldırılmıştır. 

595 senesinde Çentrorvâl (چنتروال) ele geçirildi, Ghunuc fethedildi ve 
böylece Serve Vilayeti’ni genişletmiş oldu. Sene 596 da Mâlûh (مالوه) ve ci-
varının fethi gerçekleşti. Sene 597 de Guvaliyor (گواليور) fethedildiği gibi 
çok miktarda ganimet elde edilmiştir. 598 senesinde Horasan’da hâkimi-
yetini güçlendirmek için Hindistan’ı almak üzere harekete geçince, onun 
yokluğunda huzursuzluk ve kargaşa yaşanacağını düşünen İslam padi-
şahı onu yoldan geri çevirmiştir. 

599 senesinde Kâlencer (آالنجر) fethi gerçekleşip çok miktarda ganimet 
elde edilmiştir. 601 senesinde Harezim ve Ândhod (اندخود)’tan selametle 
geri dönüp İslam Sultanı’nın huzuruna çıktı. Oradan iyi bir teşrifatla 
uğurlanmış ve merkez olan Dehli’ye dönerek orada orduyu toparlamak 
gibi askeri işlerle meşgul olmuştur. Onun cesurca yaptığı savaşlar ve fe-
tihlerin her biri bir destan olup tarihte yer almıştır. Savaşların çoğunda 
onunla omuz omuza savaşanlar arasında Hisâmmü’d-Dîn Ahmet Alişah 
gibi birçok san’atkâr ve asilzâdeler de bulunmakta idi ki bunlara daha 
sonra ordu komutanlığı veya yeni fethedilen eyaletlerde çeşitli görevler 
verilmiştir. Bu kimseler aldıkları iyi terbiye ve eğitim sayesinde tarihte 
                                                           
6 Menin ağırlığı ile ilgili farklı coğrafyalarda muhtelif uygulamaları görmekteyiz. Mesela Ga-
zan Han (1295-1394)’ın ölçüler ile ilgili düzenlemeleri arasında, bir mennin 0,83 kg. olarak 
ayarlandığını görmekteyiz (bkz. Osman G. Özgüdenli, Moğol İran’ında Gelenek ve Değişim: 
Gâzân Hân ve Reformları (1295-1304), İstanbul 2009, s. 344-349). İran ve Mezopotamya 
coğrafyasında yaygın olan bu birim, İran’da Tebriz menni olarak (men=3 kg.) günümüzde de 
varlığını korumaktadır (bkz. Wilson A. Glossary, “men”, DİA., XXIX, s. 105-107). 
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kendi adlarını sonraki nesillere duyurabilmişlerdir. Fethedilen bölgelerde 
yaşayan halkın bir kısmı putperestliği bırakıp İslam’ı kabul ederken bir 
kısım eyaletler ise tamamen İslam eyaletine dönüşmüştür. 

Peygamber (A.S.) buyurmuştur: “Zincir halinde cennete doğru süzülen-
lerden Allah hoşnut olmaktadır.” (عجب ربنا من اقوام يعلون الى الجنه بالسالس). Bunların 
devamından gelen nesiller, mütedeyyin olup Kur’an okuyup Allah’a ham-
dederlerse, hem onlar sevap kazanır hem de sultan sevap kazanmış olur. 
Filler yüküyle paralar, altınlar ve çeşitli ganimetler ancak Allah yolunda 
harcanırsa, hayırsever insanların adı bu dünyada ve ahirette kalıcı olur. 

602 senesinde padişah Hindistan’a geldi. Hindistan’ın Büyük sipeh-
salârı önderliğinde tüm eyaletlerin ordularını düzenleyerek müslüman 
ordusunu hor gören ve sürekli onlara saldıran, evlerini ve topraklarını 
terk etmeye zorlayan Kûkerân, Sîhn, Cemtân, Harhârân, Nahvenân, An-
dahân, Rambâlân ve Cûd civarındaki düşmanlara karşı seferber eyledi. 
Bu seferler sonucunda zafer yine müslümanların olmuştur. 

Güvensiz güzergâhlar haydutlardan temizlendiği gibi 200.000’i aşkın 
kâfir ortadan kaldırılmış, hanımları ve çocukları esir alınmıştır. Üstelik 
para, altın, mücevher, kumaş, deve, at, sığır, inek, kuzu gibi 200 sene 
boyunca elde edilemeyen ganimetler ele geçirilmiştir. 

Padişah Hindistan’ın dirayetli komutan’ına mülkler hibe etmiş, Hin-
distan’ın veliahdı olarak tayin edip onu kendi kaim-i makamı seçerek ül-
kenin tüm sorumluluğunu ona bırakmıştır. İslam Sultanı merkez olan 
Gazne’ye geri döndükten kısa bir süre sonra şehit olarak Allah’ın rahme-
tine kavuşmuştur. Bu üzücü olaydan müslüman halk çok etkilenmiştir. 
İslam âlemi, mazlumların muhibbi olan müslüman sultanı kaybedince 
adeta artık onlara yâver olacak kimse kalmamıştır. 

Dehli’den uzakta olan Melik-i muazzam-i âdil gāzi âzzullah bu kötü 
haberi duyunca Dehli merkezine geri dönüp günlerce üzüntülü halde içi-
ne kapanıp hiçbir iş yapmadan ve hiç dışarıya çıkmadan yas tutmuştur. 

Büyük sultanın veliahtlık görevini yerine getirmek üzere sultanın hal-
ka karşı iyi tutumunu aynen devam ettirmeye karar verdi. 

Lahur ve muazzam sultanın medfun bulunduğu ve hükümet merkezi 
olan Gazne başta olmak üzere Hindistan eyaletlerinin tüm musibetli hal-
kına karşı adil ve dürüst davranmaya karar vermiştir. Kur’an-ı Mecid’de 
Allah-ı Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

-Bir işi yapmaya karar verir“ .(قوله تعالى فاذا عزمت فتوآل على اهللا ان اهللا يحب المتوآلين)
ken Allah’a inan, ona tevekkül eyle ve bil ki Allah mütevekkilleri sevendir”. 

Yeni bir fetih için uğurlu ve mübarek saydığı fakat sıcağına dayanıl-
maz bir yaz günü ordusu ile birlikte Dehli’den payitaht olan Lahor’a doğ-
ru hareket etti. Ordu aşırı sıcak, susuzluk ve otlağın kısıtlı olması gibi 
pek çok zorluklarla karşılaşmıştır. Ancak tımar durumundaki bölgelerde 
yaşayan Müslümanların yardımları sayesinde fazla yıpranmadan Salı 
günü, Zil-k‘âde ayının 13.cü günü sene 92’de Lahor şehrine vardığında, 
halk onları yürekten kutlayarak karşılamıştır. 
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Ey Yüce Rabbimiz, şehit olan muazzam fatih padişahın yerinde göre-
vine devam etmekte olan bu aziz komutanı tüm belalardan koru ve onun 
kudretinin gölgesini halkın üzerinden eksik eyleme. Devletinin güneşinin 
ışığını tüm âleme yansıt. 

Aynı ayın 17.ci gününe denk gelen mübarek ve uğurlu bir Salı gü-
nünde İslam’ın büyük komutanı; Melik-i mu’eyyed-i muzaffer, mansûr-ı 
âdil-i mücahit gāzi kutbu’d-dünya ve’d-dîn, kehfe’l İslam ve’l-müslimîn, 
ekremu’l-mulûk ve’s-selâtîn-i zahirü’l eyyâm, muciru’l-enâm, celalü’d-
devle, kemâlu’l-mille, kâme‘u’l-kefere ve’l-mütemerridîn, katilu’l-ficre 
ve’l-muşrikîn, hâmiu’l-bilâd, râi‘u’l-ibâd, nâsiru’l-islâm, kasiru’l-isnâm, 
şehriyâru’z-zamân, ebu’l fevâris, eybeku’s-sultânî, nesre’i Emiru’l-mu‘-
minîn, E‘lâ-allah-şe‘ne ve halled-mülke ve’s-sultâne saraya geçip orada 
ikamet etmiştir. Merhûm padişahın naibi olarak onun takip ettiği adil 
yönetim tarzıyla görevinde yıllarca yönetim tecrübesine sahip kimseler 
gibi hüküm sürmeye başladı. 

Türkler, Gurlar, Hindistanlılar, Horasanlılar, Halacîler arasında hiç-
bir fark gütmeksizin her birisine karşı eşit muamele sergiler, adaletin 
uygulanması konusunda çok titiz davranırdı. 

Müslümanların mülkünü zenginlerinkinden üstün kılmış ayrıca 
Hums olarak Müslümanlardan alınan vergiyi de kaldırmıştır. Kimilerinin 
% 10 ve kimilerinin de % 5 vergi ödemeye tabi tutulmasını ve bu ferma-
nın tüm vilayetlere duyurulmasını emretmiştir. Böylece halk bu haberi 
duyunca sevinip devletin hayatının bekası için dua etmiştir. 

Peygamber (A.S.) buyurur: “İ‘tidalli hareket etmek hayırlıdır fakat sünnete 
uygun olmayan davranış hayırsız bir davranıştır” (خيراالمور اوسطها و شراالمور محدثاتها). 

 Muhdes, şeri‘at hükümleri arasında olmayan fakat bir kimsenin (محدث)
kendi nefsi üzerine uyguladığı ve bu ameli de şeri‘at hükümleri içinde 
göstermeye çalıştığı bir eylemdir. 

Hz. Peygamber (A.S.) buyurur: “İyi davranışıyla örnek olan kimsenin 
kendi kazandığı sevabın yanı sıra, onun davranışına uyanların kazandıkla-
rı sevaptan da payı olacaktır. Yanlış davranışıyla başkalarına örnek olan 
kimse de ona uyup günah işleyen kimsenin günahına ortak sayılacaktır”. 

 من سن سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامه و من سن سنه سيئه فله و زرها و وزر من عمل بها الى(
 )يوم القيامه

Devlet hazinesinden para ve tahıl olarak belirli bir miktarın fakirlere, ye-
timlere ve dullara sadaka olarak verilmesini emreyledi. Ayrıca cami, medre-
se, kervansaray gibi binaların inşası için de hazineden yeterli miktarda para 
ayırmıştır. Bütün Türkistan bu hayırlı davranışlardan hoşnut kalmışlardır. 

İslam dinini kabul etmeleri uzun süren kimselerden, bir müddet son-
ra tekrar mürted olup kendi inancına dönenlere rastlamak mümkündür. 
Yalnız bu durum İslam dinini kabul eden Türklerde görülmemiştir. 
Türkler Müslümanlığın etkisinde o kadar kalmışlardır ki memleketini, 
ailesini ve akrabasını bile özlemez hale gelmişlerdir. 
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Bilindiği üzere herkes kendi aşireti ve halkı arasında olduğu müddet-
çe tanınıp saygı görmektedir. Fakat ne zaman ki yabancı bir yerde garip 
düşerse değerini kaybedip ezik duruma düşer. Yalnız bu hususiyet 
Türkler için geçerli değildir. Öyle ki; Türk kendi akrabası içerisinde bu-
lunduğu müddetçe o sıradan bir Türk’tür. Fakat akrabalarından ve vila-
yetinden ne zaman uzak düşmüşse değeri de o derece artmış, emir ve 
komutanlık rütbelerine kadar bile yükselme imkânı bulmuştur. 

Hz. Âdem (A.S.)’dan bu yana hiç kimse Türkler kadar padişahların 
gönlünü kazanıp yüksek mevkilere yükselmemiştir. 

Görevinde çok başarılı olan Türk padişahı Afrasiyab’a göre: Türk se-
defteki bir İnci gibidir; Denizin dibinde olduğu müddetçe değersiz iken 
oradan çıkınca gerçek kıymeti fark edilir. Padişahların taçlarının süslen-
mesinde, güzel hanımların boyunlarında ve kulaklarında onların güzel-
liklerini artırır. Türkler İslam’a sahip olmalarından dolayı çok zengin sa-
yılırlar. Türkistan’ın diğer milletlerden üstün olmalarının bir sebebi de 
zaten budur. Dolayısıyla Allah-ı Teâla İslam âlemini hep üstün kılmıştır. 

Türklerin diğer milletlerden üstün olmalarının başka bir sebebi de 
dünyadaki hiçbir vilayet Türkistan’ın sahip olduğu vus’ate sahip değil-
dir. Doğuda Çin sınırlarına, batıda ise Rum’a kadar uzanmaktadır. Ku-
zeyde Yecuc ve Mecuc sınırına ve güneyde ise Hindistan’ın karlı dağları-
na kadar uzanan geniş bir coğrafyayı içermektedir. 

Türklerin bölgelerinde üretilen ürünler ve acayip eşya, sürekli olarak 
diğer bölgelere nakledilip pahalı fiyatlara satılmaktadır. Buna örnek Ta-
tar ve Tibet ve Huten saksısı, Çin kumaşı, kıymetli Türk yakutu, Tilki, 
Samur, Sincap gibi hayvanların kürkü, ayrıca şahin gibi av kuşları ve 
çok kuvvetli ve genç develer ve atlar satılmaktaydı. 

Türkistan’da Tonget denilen vilayete bir harvâr kerbasîn (bir eşek yü-
kü pamuklu kumaş) götüren kimse, karşılığında aynı ağırlıkta gümüş el-
de ederdi. Fakat bunun yarısını hana vermek zorunludur ve hanın izni 
olmadan kimse oraya gidemez. Diğer bir örnek de yine Semerkand’a Ak-
maktin Soğd vilayetindeki dağda bulunan madende çeşitli kıymetli taş-
lar, demir, bakır ve diğer metaller bulunmaktadır. Bu ürünler de yine çe-
şitli devletlere satılmaktadır. 

Türklerin vilayeti olan Tokuzguz’da padişah sarayının çatısında çeşitli 
mücevherlerden yapılmış bir kule vardır ki, kilometrelerce uzaktan bile 
görünmektedir. Halk ona tapar. Çin padişahları ona taparlar ve kendile-
rini Türkistanlı sayarlar. 

Türkistan vilayetinde lûreh denen otlak bir bölge bulunur. Oranın 
ahalisi çok vahşi olup diğer toplumlarla uyum sağlayamazlar. Tacirler 
bu bölgeye getirdikleri kumaşları öteden beri kurulan açık bölgedeki pa-
zar yerine götürürler. Satmak istedikleri kumaşı alıp meydanın ortasın-
da bir yere bırakıp kendileri uzakta dururlar. Bu kumaşa talip olan vah-
şi kişilerden birisi elindeki kumaşla gelip tacirin kumaşına yaklaşırdı. 
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Onun kumaşını kendi kumaşından daha değerli bulursa onu alıp kendi 
kumaşını onun yerine koyardı. Kendi kumaşını daha değerli bulduğu 
durumda ise kumaşını tacirin kumaşının yanına koyup uzak dururdu. 
Bu sefer tacir kumaşlara yaklaşıp kendi kumaşının üzerine başka bir 
ürün ilave edip uzaklaşırdı. Yine karşı taraf yaklaşıp yeni durumu değer-
lendirirdi. Kârlı çıkacağını fark ettiği durumda tacirin malını alıp kendi 
malını orada bırakırdı ve tacir de mala yaklaşıp onun kumaşını alır gi-
derdi. Böylece tüccar ve vahşi halk arasında hiçbir konuşma gerçekleş-
meden ticaretin yapılması mümkün olurdu. 

Yeşillik ve meyve ağaçlarının bol olduğu diğer bir yerde ise halk çıplak 
vaziyette yaşamaktadır. Vücutları aşırı uzamış tüyleriyle adeta örtülmüş 
biçimdedir. Burada bir nehir akmaktadır ki bir tarafında erkekler ve diğer 
tarafında kadınlar yaşarlar. Senenin sadece belirli bir gecesinde kadınlar 
nehri aşıp erkekler tarafına geçerler ve gece boyu istedikleri erkekler ile 
beraber olurlar. Sabah olduğunda yine kendi taraflarına geçip normal ha-
yata devam ederler. Zikredilen gecenin dışında bir erkek nehri geçip kadın-
lar tarafına ulaştığı takdirde kadınlar tarafından parçalanıp öldürülürdü. 

Adı geçen toplum yiyecek olarak ağaçların meyvelerinden de faydala-
nırlar. Yaz mevsiminde meyveleri toplayıp kuruttuktan sonra kış için 
saklarlar. Kış mevsimini kazdıkları yer altındaki mağaralarda geçirip 
karların erimesiyle tekrar ortaya çıkarlar. Türkistan halkı şehirlerde, va-
dilerde ve çöllerde yaşarlar. Şehirlerde yaşayanlar genelde tarım işleriyle 
meşgul olup tarla ve bağlarıyla uğraşırlar. Çöllerde yaşayanlar ise at, de-
ve, inek, sığır ve davar gibi hayvanlar beslerler. Onlar besin ihtiyaçlarını 
süt, ayran, et ve yoğurt çorbası gibi ürünlerden temin ederler. 

Türkistan, kışı az karlı geçen bir yerdir. Yazları ise o kadar sıcak olur 
ki halk yer altındaki barınaklarına sığınır. Halkla iç içe yaşayan yılanlar 
aşırı sıcaktan dolayı kimseye zarar vermezler. 

Türkistan’da iki çeşit büyülü taş mevcuttur. Bu taşlar haç şeklinde bir-
leştirilip bir kızın ilk adet kanına bulanıp bir sopanın ucuna tutuşturularak 
bir avuç toprak savrulursa her yer kararır ve gökten toprak yağar. Taşların 
üzerindeki kan silinmediği veya taşlar gizlenmediği sürece bu toprak yağ-
muru dinmez. Bir diğer iki taş daha bulunmaktadır. Bu taşları da yine çar-
pı şeklinde birleştirip bir hamile bayanın kanına bulayıp sopanın başına tu-
tuşturup sopayı çölde bir yere dikerler. Taşlar üzerine bir avuç su serpince 
korkunç gök gürültüsü ve şimşekler meydana gelir ve yağmur yağmaya 
başlar. Bu olay kanlı taşların yağmurla temizlenmesine kadar devam eder. 

Türkistan’ın büyülerinin en önemlisini zikrettiğim taşlar teşkil eder. 
Türkistan’da bunlara benzer çeşitli acayip ve tuhaf olaylar yaşanmakta-
dır. Yalnız onlara değinmekten vazgeçilmiştir. 

Hazar halkının çoğunu Yahudiler teşkil etmektedir. Bunlar genelde 
yaz mevsimini şehirlerde yaşar ve kışı çöllerde geçirirler. Çoğunlukla ta-
rım ve hayvancılıkla uğraşırlar. 

211



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 18 

Ruslar ise adalarda yaşarlar ve tarımla alakaları olmaz. Seğlablıları kö-
le olarak alıp satarlar. Etraftaki kavimleri yağmalayıp onlardan elde ettik-
leri tahıl gibi ürünlerle beslenirler. Yeni doğan erkek çocuğun beline bir 
hançer takarlar. Bunun amacı, çocuğun büyüdüğünde bu hançeri kulla-
narak hayatını sürdürebilmesidir. Bu kabilenin bir kısmı ölülerini yakar-
ken bir diğer kısmı ise ölülerini ayakta dikey vaziyette toprağa gömerler. 

Türkistan’ın müslüman olmayan halkı üç gruba ayrılır: Yahudiler, Hı-
ristiyanlar ve Muğanlar (Zerdüştler) ile Putperestler. Bunların çoğu Al-
lah’a inanırlar. Bazı peygamberlerin isimlerini bile bilmedikleri halde, 
onların düşüncelerini ve görevlerinin mahiyetinin ne olduğunu çok iyi 
bilirler, fakat onlara inanmazlar. Allah’a Tengri adını verirler. Onun re-
suluna Sakçı (ساقچی) adını verirler. Kıyamet gününe uluğ kunay (الغ کون ای) 
(büyük gün) ve cennete ise uçmak (اوچماق), uçmah (اوچماخ) adını verirler. Se-
kiz uçmah (سکيز اوچماخ): heşt beheşt (هشت بهشت) ve yeti tamûğ (يتی تموغ): heft 
dûzeh (هفت دوزخ) ve sakîş hesâb (ساقيش حساب) adlarını verirler. 

Halk Arapçadan sonra Türkçenin en heybetli dil olduğuna inanır. 
Çünkü dönemin en iyi emîrleri ve komutanları Türklerdir. Dolayısıyla 
bunlar çok zengindirler ve bunların maiyetinde çok sayıda asilzâdeler 
hizmet etmekte olup bu sayede itibar kazanmaktadırlar. Okuma yazma 
bilip kitaplara aşina olan diğer Türkler sihir ve astronomi ile ilgilenirler. 
Çocuklara yazı eğitimi verilir. Yazıları iki çeşittir: biri Soğd (soğdî سغدی) ve 
diğeri ise Toğozğuzi (تغزغزی , Oğuz) yazısıdır. 

Soğd (soğdî) dili 25 harften oluşmaktadır. Bu alfabe gurubunda mev-
cut olmayan diğer üç harf dahi bulunmaktadır: غين, ظا,ضاد Harfler sağdan 
sola birbiriyle birleşmeden yazılır. 

Harflerin şekli şöyledir: ا ب ج د ه و ز ح ط ى ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ 
Bu harfler, bir elif ilave edilerek telaffuz edilir: 

 ا با جا دا ها وا زا حا طا يا آا ال ما نا سا غا فا صا قا را شا تا ثا خا ذا
Bu hurufu birbirinden ayırt etmek kolay olduğundan dolayı tercümesin-

den vazgeçilmiştir. Müteâl Allah’ın adını şöyle yazarlar: ( بسم اهللا الرحمن الرحيم ) 
Toğozğozi yazısında kullanılan alfabe ise 28 harften oluşur ve sağdan 

sola doğru yazılır. 
Bunlar da yine birbirinden ayrı yazılır. Sırasıyla harfler şöyledir: 
 ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ال ى
Türklerde nazım, kaside, rubaî sık sık kullanılmaktadır: 
 ?V‘ade birüsün ne içün gelmessin                وعده بيروسن نواجون آلماس سن
 !Söz yılğanını maninen bile koymassın               سوز يلغانى نى مانينك بيال قويماس سن
 ?Söz verip neden gelmezsin                چون وعده آنى چرا نه آئی بر يار

تار دروغ پيش من بيش ميارگف                    Artık bana yalan söyleme! 
 Yüzün gün ve saç tün kara görmessin       يوزونك آون و ساج تون قرا آورماس سن

نكدا قرارسيز اى عجب بيلماس سنيعشق           Aşkınıda kararsız ey eceb bilmessin 
 yüzün gün ve saçın karanlık gece gibidir                                                                                                                همچون شب تار مویرويت روزست

 Sabırlızca gece gündüz aşkının peşindeyim                  درعشق توام بروز و شب نيست قرار
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Hazarların da Ruslara mensup yazısı mevcuttur. Bunlara yakın olan 
Rum kabileleri bu yazı tipini kullanırlar. Bunlar Rum-Rus olarak tanınırlar. 
Birbirinden ayrı olup 21 harften oluşan alfabe ise soldan sağa yazılmaktadır: 

 ن م ل ك ى ط ح ز و ه د ج ب ا ث ت ش ر ق ف ع س
Bu alfabeyi kullananlar genelde Yahudilerdir.7 
Türkler hayvanlarını otlatabilecekleri bozkırlarda çeşitli boylar halinde 

yaşarlar. Mevsimlerin değişimiyle onlar da rahat yaşayabilecekleri uygun 
bölgelere göç ederler. Aslında kabilelerin tamamını tanımlamak mümkün 
değildir. Çünkü kabileler de kendi içlerinde çeşitli gruplara ayrılmaktadır-
lar. Bilinen boylar şunlardır; Türk (ترك), Yimek (يمك), Kırgız (قيرقيز), Karluk 
 Saluk ,(ياغى) Yâği ,(قنق) Kınık ,(خرلخ) Karluk ,(انمر) ?Anmor ,(چكل) Çiğil ,(قرلخ)
) Halac ,(سالوك) جخل ), Oğuz (اغز), Hita (خطا), Gay (غاى), Urs (اورس), Kayı (قى), Uran 
 Kemci ,(صقالى) Suklay ,(قراتبت) Kara-Tibet ,(تبت) Tibet ,(نحسى) Nahsi ,(اوران)
-Altı Ku ,(قفجاك) Kıpçak ,(قراخزر) Kara-Hazar ,(خزر) Hazar ,(آيماك) Kimek ,(آمجى)
cat (التى آجات), Peçenek ( كبجن ), Oğul (اغول), Sıtk (ستق), Sutuk (سوتق), Tatar (تتار), 
Kara-Tatar (قراتتار), Kanklı (قنقلى), Barğu (بارغو), Oğuz (غز), Kara-Gur (قراغور), 
Toğuz-Guz (تغزغز), Yağma (يغما), Erakin (اراآن), Kık (قيق), Salgur (صلغر), Yezğoz 
) Bayındır ,(روآر) Ruker ,(يزغز) يندربا ), Ela Yındılığ (اال يندليق), Ogur (اغور), Toğork 
 Yebağu ,(سويق) Soyuk ,(دوجيران) Doceyran ,(توترغا) Toturga ,(بيات) Bayat ,(تغرق)
 Lazetra ,(اتقوق) Otkuk ,(اقبا) İkba ,(بكدلى) Begdili ,(بكرز) Bekirz ,(افشار) Afşar ,(يباغو)
 .(ال برسخان) ve El-Barsahan (باسميل) Basmıl ,(لرتلك) Lurtilk ,(ارل) Eril ,(لعزترا)

Türkler hakkında bu tuhaf ve acayip bilgilerin verilmesinin sebebi, 
onların sahip olduğu özelliklerin diğer toplumlara nazaran üstün olduk-
larını göstermektir. Bu boylar müslüman, âdil ve yardımsever sultanın 
adını duyar duymaz onu ziyaret etmek üzere payitahta gelirlerdi. 

“Sanki Güneş onun mübarek alnından doğuyur ve Ay da yine ışığını 
ondan alıyordu. Reşitlik, şecâ‘at ve cömertlikte öyle idi ki, eğer Rüstem ya-
şıyor olsaydı onun hizmetinde olmak isteyecek ve eğer Afrâsiyâb yaşıyor 
olsaydı ona hizmetkâr olmaktan gurur duyuyor olacaktı. Öyle ki İslam’ın 
haysiyetini tehlikede gördüğü an artık onu durduracak hiçbir şey olamaz-
dı” (الشمس تطلع من اسره وجهه       والبدر تطلع من خالل قبائه). 

“Düşmanlar için senin kuşandığın heybetli kılıcı tasavvur etmek bile 
kendilerini belden kesilerek yok edildiklerini düşünmek gibidir”. 

 )خيال تيغ تو اندر ميان توست بدر          عدوى دولت و دين را زند ميان بدو نيم                              . (
“Padişah karanlıkta bile karıncayı veya yılanı hedef alıp vurabilir. 
İkinci okunu atmaya çalıştığında ilk okunun hemen arkasından vurur”. 

 )خسرو تيرى آه در شب تار زند       بر سينه مور و ديده مار زند                                    .(
 ) تير دگر بار زند       پيكان دوم بر سر سوفار زندخواهد آه همان                                    .(

Sultan savaşlarındaki dirayeti, şecâ’ati ve zekâsından ötürü tüm Tür-
kistan âlemi tarafından övülüp takdir edilmektedir. Öyle ki karşılaştığı 
tüm engelleri aşar, fetih konusunda kısa zaman zarfında hedefine ulaşır 
ve tüm asileri yakalattırıp adilce cezalandırırdı. 
                                                           
7 Müellif alfabe sayısının 21 olduğunu söylese de yukarıda 22 harf verilmiştir. 
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Nice sıcak havalarda ağır silahlarla kuşanmış vaziyette harp etmiş, man-
cınıkların aralıksız saldırıları karşısında dayanmış ve hayatını kurtarmıştır. 
Cömertlikte ise tüm zenginler yine onu örnek gösterirler. Öyle ki Hâtem’i-Tâî 
 bile yaşıyor olsaydı muhtemelen onu örnek alırdı. Hayatı boyunca (حاتم طايی)
kanaatkâr, mütevazı ve zorluklara karşı çok sabırlı bir şahsiyet idi. Kimi za-
man bir fil yükü dolu altın ve parayı bir kimseye bahşettiği de olmuştur. 

Savaşta kazanır ziyafette bağışlar             در معرآه بستاند و در بزم ببخشد 
Mülkü bir askere dünyayı bir talebe        ملكى به سوارى و جهانى به سوالى 
Örneğin Somenât (سومنات) fethinden sonra sultana hitaben övgü dolu 

kasideyi hazırlayıp sunan şair Anverî Sultanu’l-mazi Yeminu’d-Devle 
Mahmud Sebuktekin tarafından bir fil yükü ağırlığında altınla mükâfat-
landırılmıştır. Bunun dışında at, para, altın ve diğer kıymetli hibelerden 
de devamlı bahşederdi. Siyaset ve hukuk işlerinde öyle adaletliydi ki Enû 
Şirvân yaşıyor olsaydı, onun hacipliğini yapmak isterdi. 

Uzun müddet hükümdarlık yapmasına rağmen hiçbir müslümanı katlet-
memiş veyahut katline emir vermemiştir. Çok ağır suç işleyen kimsenin katli-
ne bile ferman vermemiştir. Çoğu padişahlar bir kimseye kızdıkları an öfkele-
rini kontrol edemeyip insanların katline ferman vermişlerdir. Fakat daha son-
ra sakinleşince yaptıkları amelden pişmanlık duymuşlardır. Padişah olan 
kimseye yerinde öfkelenmek, kendini kontrol etmek ve cömertlik yakışır. 

Peygamber (A.S.) buyurur: “şeytan insandan pişmanlık getirecek 
amelleri yapmasını ister. Oysa öfkesine galip gelen kimse, şeytanı lanetle-
yip onu hayal kırıklığına uğratır”. 

“Şeytan insandan pişmanlık getirecek amelleri yapmasını ister. Oysa 
öfkesine galip gelen kimse, şeytanı lanetleyip onu hayal kırıklığına uğra-
tır” (اذا استشاط السلطان تسلط الشيطان). 

Kur’an-ı Kerimde Allah-ı Teala şöyle buyurur:  
(  .( والعافين عن الناس واهللا يحب المحسنينقوله تعالى والكاظمين الغيظ
“Haşmi kontrol altında tutmak ve başkalarına karşı mütevâzi ve mer-

hametli davranmak iyi huylu insanların karakterlerindendir. Allah iyilik-
severleri sevendir”. 

Peygamber (A.S.) buyurur: “Öfkesini kontrol eden kimselerin Allah bu dün-
yada imanlarını artırdığı gibi kıyamet gününde de onlara karşı merhametli ola-
caktır. Üstelik bu insanlar ebedî âlemde de güvenli hayat sürdüreceklerdir”. 

 .(من آظم غيظا وهو يقدر على انفاذ ه مال اهللا تعالى قلبه امنا و ايمانا)
Bu hususta Hulefâ-i Râşidin’i örnek göstermektedir; öyle ki onlara uyup 

onların yolundan gidenler hem bu dünyada ve hem ahirette mes’ûd olacaktır. 
Hz. Ebu Bekir, İslam’ı kabul etmeden evvel 40.000 dinara sahip olup 

bu para ile ticaret yapmaktaydı. Fakat İslam’ı kabul ettikten sonra tüm 
parasını İslam yolunda harcamak üzere Peygamber (A.S.) teslim etmiştir. 
Öyle ki kimi zaman kendine yeni elbise alabilecek kadar parası olmamış-
tır. Köhne ve yırtık bir kilimi var idi. Onu sırtına alıp Peygamber (A.S.)’ın 
huzuruna gitmiş, Peygamber (A.S.) onun zavallı halini görünce buyur-
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muş: “bütün her şeyini bana bahşettiğin için senden nasıl özür dileyece-
ğim ey Ebu Bekir?” Cevabında Ebu Bekir şöyle demiş: “keşke daha çok 
şeye sahip olsaydım da onların tümünü sizin yolunuzda feda etseydim.” 
Bu esnada Allah tarafından Cebraîl (A.S.) Ebu Bekir’in kendine sarmış 
olduğu yırtık kilimin aynısına sarılı vaziyette Peygamber (A.S.)’e nazil 
olunca, Peygamber (A.S.) ona şaşkınlıkla: 

“Ey kardeşim bu halin ne böyle diye sormuş.” Cebrail (A.S): “Şu an bütün me-
lekler Ebu Bekir’in kendine sardığının aynısına sarılmış onu selamlıyorlar ve ben 
şu anda Allah’ın ona selamını iletmek ve ondan hoşnut olduğunu söylemekle mü-
kellefim” diye yanıt vermiştir. Bunu duyan Ebu Bekir: “Allah’ıma hamdolsun, 
kendisine selamımı ilet, O’na hamdolsun, Allah’a hamdolsun” demiş. 

Cömertlik insanoğlunun en değerli özelliklerindendir. Ebu Bekir’in Al-
lah yolunda yaptığı fedakârlık ve cömertlikten dolayı Allah-ı Teâlâ hoş-
nut olup onun bu davranışlarının karşılığını cennette vereceğini müjde-
lemiştir. Bununla ilgili olarak hadiste şöyle buyurur: 

“Her kim Allah yolunda diğer insanlara karşı sahavet ve fedakârlık gi-
bi hayırlı işlerde bulunursa, Allah ona cenneti ve oradaki güzel nimetleri 
vaat etmiştir. Bunun aksine insanlara karşı kötülük sergileyen ve Allah’ın 
yolunda cimrilik yapıp ihsan etmeyen kimselerin de yerinin cehennemde 
iblisin yanında olacağını hatırlatmıştır”. 

( لبخيل فى النار و رفيق ابليساالسخى فى جوار اهللا و رفيقه انا و ). 
Peygamber (A.S.) buyurur: “Cömertlik dalları dünyaya sarkmış cennette 

bulunan bir ağaç gibidir. Bu dallara tutunan kimseleri dallar cennete götürür. 
Bunun aksine olan hasislik ağacı ise dalları dünyaya sarkmış cehennemde 
bulunan bir ağaç gibidir ki bu ağacın dallarına tutunan insanlar cehenneme 
götürülür. Sonuç olarak Allah kıyamet gününde günahkâr fakat sahavetli in-
sanları cimri âlimlerden ve zahitlerden bile daha erken affedecektir”. 

 و السخاوه شجره فى الجنه و اغصانها فى الدنيا فمن تعلق بغصن من اغصانها قاده الى الجنه والبخل شجره فى جهنم(
 ).اغصانها فى الدنيا فمن تعلق بغصن من اغصانها قاده الى النار

Adaletle ilgili olarak Peygamber (A.S.), Hz. Ömer’in adaletine işaret ederek 
buyurur: “Adil bir padişahın bir günlük ibadeti 70 sene ibadet eden (عابد) bir 
kimsenin ettiği ibadetten daha kıymetlidir. Hiçbir adil padişahın duası karşılık-
sız kalmaz ve böyle bir padişaha öldükten sonra kabirde melekler cennette 
Peygamber (A.S.)’ın yakın dostu ve komşusu olacağını müjde ederler”. 

 عمل يوم من امام عادل افضل عنداهللا من عمل عابد سبعين عاما و ال ترد له دعوه و قيل لالمام العادل فى قبره ابشر فانك(
 ).رفيق محمد فى الجنه صدق رسول اهللا

Ayrıca buyurur: “Halkın menfaati için yöneticinin adaletli olmasından 
başka hiçbir şey olamaz. Adil, dürüst ve karakterli bir padişah her zaman 
halkının ve dolayısıyla insanlığın hayrına ve yararına çalışır”. 

 )ما من شى اعم نفعا من رفق امام و عدله و ما من شى اعم ضرا من جور امام و حقده                  .(
Gazabına hâkim olan Hz. Osman düşmanları tarafından günlerce 

muhasarada tutuldukları durumda düşmana karşı savaşmaya hazır bu-
lunan 900 (gulam) kölesine; kimsenin kanı dökülmesin diye silahını yere 
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bırakan herkesin bu saatten sonra özgür kalacağını ilan etmiştir. Böyle-
ce herkes silahını bırakmış ve özgür kalmıştır. 

Alınan bu tedbir sonucunda hiçbir müslümanın kanı dökülmemiş 
oluyordu. Peygamber (A.S.) buyurur: “Cehennemin ateşi 100 kısımdan 
oluşmaktadır. 99 kısmı bir kimsenin katline ferman verenin ve bundan sa-
dece bir kısmı fermanı yerine getirenindir”. 

)قسمت النار على مائه جزو تسعه و تسعون لالمر و جزو للقاتل ). Ayrıca buyurur: “Bir müslü-
manı kurtarmak, tüm insanları diriltmek gibidir. Bir müslümanı katletmek 
tüm müslümanları katletmek anlamına gelmektedir”. 

( يعاجم  .(من احيا مومنا فكانما احيا الناس جميعا و من قتل مومنا فكانما قتل الناس  
Şecaat ve cömertlikte Hz. Ali (A.S.)’ı örnek gösteren Peygamber (A.S.) buyurur:  
“Allah gerçekten de cesareti ve cesurları sever”. ( ان اهللا يحب الشجاعه و لو على قتل حيه( . 
İsterse bu bir yılanın öldürülmesinde olsun. Buna örnek olarak: “Cö-

mert ve cesur olan kimseyi, herkes sever hatta onun düşmanları bile, kor-
kak ve nâmert olan kimseyi, hiç kimse sevmez hatta kendi annesi bile”. 

                                               .(الشجاع محبوب ولو عند عدوه والجبان مبغوض ولو عند امه)
Allah’a hamd olsun ki İslam dünyasının devlet adamları ve yöneticileri 

tüm müspet karakterlere sahiptirler. Bu padişahların dostu olan kimseler her 
zaman mutluluk yaşarken düşmanları olanlar ise helak olmaya mahkûm ol-
muşlardır. İslam devleti bunca mütedeyyin ve dürüst insanların sayesinde 
gün geçtikçe kuvvetlenmiş ve boy atmıştır. Allah böyle devleti her zaman mu-
vaffak eylesin ve kendi yardımlarını esirgemesin… Âmin ya Rebbe’l-Âlemîn. 

Eserin Metodolojisi 

Bu eserin müellifi: kendini Muhammad bin Mânsûr bin Sâ‛îd bin Ebi’l 
Farac bin el-Celîl bin Ahmed bin Ebi-Nâsr bin Halef bin Ahmed bin 
Şu‛ayb bin Talhâ bin Abdullâh bin Ebdu’r-Rahmân Ebi Bekru’s-Sittîk El-
Yetîmî El-Kureuşî Rezi-Allahu Ene El-Mulekkep Mubârekşâh, Fahr Mudîr 
Aslahullah ve İ‛âne Tâ‛ate olarak da bilinen şahıs olarak tanıtmaktadır. 

 بن طلحه بن عبداهللامحمد بن منصور بن سعيد بن ابی الفرج بن الجليل بن احمد بن ابی نصر بن خلف بن احمد بن شعيب 
 بارکشاه معروف بفخر مدير اصلحه اهللا و اعانهبن عبد الرحمن ابی بکر الصديق اليتيمی القرشی رضی اهللا عنه الملقب م

 طاعته
Bu eseri kaleme almamım sebebi kendi sülalemin şeceresini ortaya çı-

karmaktır. Zira bizim sülaleyi anlatan ve onunla ilgili bilgileri toplayan bir 
kimse şimdiye dek çıkmamıştır. Ayrıca çeşitli dönemlerde cereyan eden 
savaşlardan dolayı bu hususla ilgili bilgiler farklı bölgelere dağılmıştır. Bu 
sebeplerden dolayı, uzun bir süre bu konuya kimse değinmemiştir. Benim 
bu hususla ilgili vakıf belgeleri gibi çeşitli ana kaynaklara ulaşmam ancak 
şehit Sultan Hüsrev’in Lahur’u fethinden sonra mümkün olmuştur. 

Kendi sülalemle ilgili topladığım bilgilerin önemli bir kısmı ise Pey-
gamber (A.S.) ve Cenneti vaat ettiği yakınlarından olan Kureyşli Ashâb-ı 
Mübeşşire ile ilgilidir. Bilgilerin diğer bir kısmı da Peygamber (A.S.)’in so-
yundan olan muhacir sahabelerle ilgilidir. Bunca önemli bilgilerin top-
lanması bir hayli zaman sürmüştür. 
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Muhacirlerden söz etmişken, Hz. Peygamber (A.S.)’in Mekke’den Medi-
ne’ye hicreti sırasında bütün mal ve mülklerini olduğu gibi bırakıp ona eşlik 
eden Ensâr ile ilgili bilgilere ulaşmak çok zaman sürdü. Fakat Allah’ın yar-
dımıyla müyesser oldu. Aynı dönemle ilgili olan haberler, tefsirler, kıssalar 
gibi bilgilere de divan, tarih ve harp kitaplarından ulaşmak mümkün oldu. 

Muhâcirler ve Ensâr ile ilgili kaynakları araştırırken bir de Kur’ân’da adı 
geçen peygamberlerin mucizeleri ve onlarla ilgili kıssalar hususunda mute-
ber bilgileri toplamaya muvaffak oldum. Diğer önemli hususlardan Kassânî-
yân denen Arap-Şam padişahları, Azafat ve Hâmiriyân denen Yemen padi-
şahları, ayrıca Anbâr ceziresi, Hicâz ve Irak hakkındaki güvenilir bilgilere de 
büyük sıkıntılar yaşadıktan sonra ulaşabildim. İslam dönemindeki sahabe 
şairleri, cahiliye şairleri, İslam ehli olan şairleri ve Acem şairleri hususunda-
ki bilgileri de yine büyük zorluklara katlanarak bir araya getirebildim. 

Acem’den söz etmişken belirtmeliyim ki, eskiden Dâdîyân, Kiyânîyân 
ve Ekâsere diye adlandırılan Sâsânî kralları ve Tevâ’if-i Mülûk denen Aş-
kâniyân hususundaki önemli bilgilere ulaşmak çok zor oldu. Çünkü zik-
rettiğim unsurlar üst düzey tabakadandırlar. Üstelik tarih olarak da ya-
şadıkları dönem üzerinden asırlar geçmiştir. Bütün zorluklara rağmen, 
ilgili husustaki güvenilir bilgilere tarih ve geçmişten gelen haberlerden 
ayrıca çeşitli eski eserlerden ulaşmam mümkün oldu. 

Hz. Âdem (A.S.) ve çocukları hakkında da bilgiler edindim. Emevi ha-
lifeleri, Abbâsi halifeleri ve İmam-i âlim Ebu Hanife ve Şâfii hakkında da 
bilgiler topladım. Daha sonra çelişkili durumda olan Sahâbeler ve Arap 
kabileleri ile ilgili bilgileri de kabilelerden ve şehirlerden topladım. Daha 
sonra kuyudan çıkartılmış Hz. Yusuf’u Siddik (A.S.)’ı satın alan Mâlik-i 
De‘r ve oğlanları olan Zu’l-karneyn, Lokmân Hekîm, Bel‛âm-i Bâ‘ûr ve di-
ğer çocukları hakkındaki bilgileri elde ettim. Emevi ve Abbâsi devirlerin-
de yönetici konumunda olan emirlerin, ardından Horasan ve Maveraün-
nehir padişahları olan Tâhiriler, Saffârîler ve Sâmâniîler hususunda da 
bilgilere ulaştım. Gaznelilerin âdil hükümdarı Nâsiru’d-dîn Sebüktekin’in 
ve ondan yadigâr kalan güzel binalar, medreseler hususunda yeterli kay-
nakları buldum. Ayrıca soyları Zehhâk’a dayanan Gûr ve Cibâl padişahları 
ve üst düzey devlet görevlileri hakkındaki kaynakları da topladım. 

Ulaşabildiğim bütün bu bilgiler yeterli olmamakla beraber, uzun süre 
meşakkatli araştırma ve çalışma sonucunda erişilen kıymetli bilgilerdir. 
Bu bağlamda yaklaşık bin yırtık, köhne eser okudum. Metinleri birbiriyle 
karşılaştırdım. Kaynakları toplamam 12 sene sürdü. Çünkü her mevzu 
ile ilgili bilgilere tek bir yerde ulaşmak imkânsızdı. Zaten böyle olmasay-
dı, benden çok önce birileri böyle bir eseri ortaya çıkarmış olacaktı. 

Her bir kaynağın nerede olduğunu ve ona nasıl ulaşılacağını herkes 
bilemezdi. Bunca bilgiye sahip olmak bir yana, bu kadar çeşitli bilginin 
birbiriyle bağlantılarını kurmak, onları algılamak ve düzgün bir zincir 
halinde Hz. Âdem (A.S.)’dan itibaren aşağıya doğru ve bilakis aşağıdan 
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da yukarıya doğru bakıldığında hiçbir noksan görünmeksizin biçimi ta-
sarlamak, özel bir mühendislik ve maharet gerektiren bir iştir. 

Geceler boyu uyumayıp bu bilgiler üzerinde düşündükten sonra, Yü-
ce Allah’ın yardımıyla altı ay zarfında elimdeki tüm bilgileri gözden geçir-
dim ve yazma işine başladım. Bu sırada faziletli, bilgin ve ünlü âlimler-
den olan rahmetli babam benim kaynakları biraz mütalaa ettikten sonra 
hayrete kapılarak beni tebrik etti ve şöyle dedi: “Demek ki uyumadan ça-
lışarak sabahı ettiğin bunca gecelerin sonucu buymuş. Ben otuz senemi 
böyle bir eseri ortaya çıkarmak düşüncesiyle geçirdim. Allah’a hamdolsun 
ki, benim yapamadığım işi sen becereceksin ve benzeri bulunmayan çok 
değerli bir eseri ortaya çıkarmaya muvaffak olacaksın. Kimsenin yapama-
dığı bu kıymetli bilgileri ortaya çıkarttığın sırada mütehammil olduğun me-
şakkatlerin değerini ne yazık ki bazı insanlar bilemeyecektir. Hatta bazı 
kıskanç ve cahil insanlar bu eser neye yarar diyerek bununla alay ede-
ceklerdir. Yalnız sen onları dikkate alma çünkü onlar cahildirler”. 

Ayrıca Gazne’nin imamlarından (âlim) olan Gâziu’l-guzzât İzzu’d-din 
Ömer, Hâce İmam Bakırci, Hâce İmam Mu’eyyed, Hâce İmam Lehrây, 
Seyit İmam Muhammad Bu’l Futuh*, Hâce İmam Ali Şâdân, Hâce İmam 
Ali Muhfef, Hâce İmam Terâ’ifî, Gâzi İmam Ahmed Yusuf İsrâ’il, Hâce 
İmam Kâsım Mahmud-i Nişâbûrî, Gâzi Mahmud-i Ostûnî, Hâce İmam 
Muhammad İlyâs (Rehmehum-Allah) gibi diğer imamlardan da yaklaşık 
40 kişinin ki bunların her birisi kendi döneminde “Ebû Hanife, Ebû Yu-
suf ve Muhammad Hasan-i Sânî niteliğindeki şahsiyetler idiler”, adını 
saydıktan sonra şöyle dedi: “Hocalarım şu an senin bu değerli kaynakla-
rını görmüş olsalardı, emin ol ki hepsi seni över ve tebrik ve tahsin ederdi. 
Yalnız bunları çok iyi muhafaza etmelisin ki, yanlış insanların eline düş-
mesin. Çünkü geçmiş 600 sene boyunca hiçbir halifenin, sultanın veya ve-
zirin evinde bulunmamış bir hazineye şu an sen sahipsin. Umarım bunları 
işin ehli olan bir cömert padişaha sunarak onun adı altında bu kaynakları 
bir eşsiz eser şeklinde kaleme almaya fırsatın olur ve padişahtan bunca 
yıllar verdiğin emeğin karşılığını alır, ömür boyu rahat yaşarsın. Ayrıca, 
peygamberler, sahabeler, halifeler ve din âlimleri hakkında topladığın 
önemli bilgiler de senin için manevi açıdan çok hayırlı olacaktır.” 

602 yılı Sonbaharı’nda şehit Sultan Muizü’d-dünya ve’d-dîn-Rahmatulla-
hu aleyh-Lahur’a vardığında haciblerden birisi ona gidip geçmişle ilgili kim-
senin yapamayacağı bu önemli şecereden bahsetmiştir. Akabinde padişah, 
Kâdı İmam Bedre’d-dîn’in aracılığıyla eserimle birlikte beni sarayına çağırdı. 
Oraya gittiğimde Mü’eyyidu’l-Mülk oruçtu. Geçirmiş olduğu yoğun bir iş gü-
nü akşamında bir de hizmetçilerden birisine kızmış vaziyette bulunuyordu. 
Bundan dolayı o gün padişah ile bu mühim eser hususunda görüşülecek uy-
gun bir zaman olmadığını anlayıp görüşmek için bir başka zamanı bekledim. 

Melik-i muazzam, âdil, gâzi, mücahit Kutbu’d-dünya ve’d-dîn, hus-
rev-i maşrik-azzullah ensareh-Lahur’u fethettikten sonra, komutanlar ve 
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devletin önde gelenleri bir araya geldiğinde Ali Hasan, Tuğrul Bey’i be-
nim şecerem hakkında bilgilendirmiştir. Eserimi gördükten sonra âdil 
sultan beni överek tebrik ve tahsin eyledi. Onun dışında bir de sipehsa-
lar olan Ahmed Alişâh eserimi görünce çok beğenmişti. Bu eser hayatın 
gerçek felsefesi ve ahlakî değerler üzerinde kurulmuş olan peygamberle-
rin karakteristik özelliklerini sırayla aksettirmesi bakımından çok ehem-
miyet arz etmektedir. Çünkü ne zaman ki bir devlete tabi olan kimseler 
iyi huylu, âdil ve dindar olmuş ve o devletin temelleri de İslamî esaslar 
üzerine kurulmuşsa, o devlet uzun yaşamıştır. 

Nitekim bir Cuma günü komutan Ali Muhammed Bey, beni sultanın 
elini öpmem ve namaza katılmam için, sultanın her zaman uğradığı köş-
ke davet etti. O sırada sultana eserimi tanıtma ve takdim etme fırsatı 
buldum. Sultan peygamberlerden başlayarak Abbasi halifeleri ve ardın-
dan gelenleri düzgün bir zincir şeklinde gördüğünde çok hoşnut olup bu 
şecerenin tam bir kitap haline getirilmesini emretti. 

“Bundan sonraki asıl nüsha iki varaktan oluşmakta olup Peygamber 
(A.S.)’ın sülalesi ve ona bağlı ünlü âlimlerin şeceresini ihtiva etmektedir.” 

Hz. Havva’nın ilk çocuğu Ebu’l-Haras idi. Hz. Havva’nın karnındaki ceni-
nin hareket etmesi onu çok kaygılandırmıştı. Çünkü hayatında ilk defa böy-
le bir durumla karşılaşıyordu. Dolayısıyla korkmaya başladı. Özellikle de 
doğum zamanı yaklaşıp bebek daha çok hareket etmeye başlayınca Hz. 
Havva karnındakinin dört ayaklı bir hayvan olup onun ölümüne sebep ola-
cağından endişeye kapılmıştı. O sırada Hz. Âdem, Kâbe ziyaretinde idi. 

İblis -Allah’ın laneti ona olsun-, elinde âsası, cübbeli, yaşlı bir zahit 
kılığında Hz. Havva’ya yaklaşıp selam verdi. O da cevabını verdikten son-
ra “ey şeyh, sen kimsin ve nereden geliyorsun” diye sordu. İblis, “ben yer-
yüzünde gezgin ve ibadet eden bir meleğim. Seni korkmuş vaziyette görünce 
sana geldim. Seni bu durumda bırakıp gidemezdim” diye cevap verdi. 

Hz. Havva “bir müddetten beri karnımda bir şeyler oynuyor, özellikle 
bugün o kadar hareket ediyor ki, acaba karnımdaki dört ayaklı vahşi bir 
hayvan olup beni öldürmeye mi çalışıyor diye endişe etmeye başladım” 
dedi. İblis, “bana doğru bak ki, senin karnındakinin ne olduğunu ve onun-
la nasıl baş edeceğini sana söyleyim” dedi. Hz. Havva ona doğru baktı. 
İblis, “vallahi senin karnındaki bir canavardır ve korkarım seni helak 
eder. Eğer istersen, ben senin için dua edip karnındaki canavarı sana ve 
Âdem’e benzer bir insan şekline dönüştürebilirim. Yeter ki sen, bu canava-
rı bir insan şeklinde gördüğünde, ona benim adımı vereceğine yemin edip 
söz ver” dedi. Ölümden kurtulacağına inanan Hz. Havva yemin ederek 
onun istediğini yerine getireceğine söz verdi. 

Hz. Havva “senin adın nedir?” diye sordu. İblis, Abdu’l-Haras (عبدالحرث) 
dedi. Daha önceden bu ad İblis’in adı idi. O çocukken cinlerin eline esir 
düşmüştü. Melekler onu cinlerden kurtarıp cennete götürdüler. Orada 
cennettekilerin huyuyla büyüdü. Allah’a itaat etmekte ün kazanan Ab-
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du’l-Haras meleklerin onayıyla Azâzîl8 (عزازيل) olarak adlandırıldı. Fakat 
daha sonra Hz. Âdem’e secde etmeyip kendisini ondan daha üstün görme-
si ve Allah’ın emrini yerine getirmemesinden dolayı Allah onu lanetledi ve 
kendi rahmetinden mahrum edip cennetten kovarak ona İblis adını verdi. 

İblis, Hz. Havva ile anlaştıktan sonra çekip gitti. Birkaç gün sonra Hz. 
Havva bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Vermiş olduğu sözü tutmak üze-
re onun adını Abdu’l-Haras koydu. Aradan bir müddet geçtikten sonra 
eve dönen Hz. Âdem evden gelen tuhaf ve ilginç konuşmaları fark etti. 
Hz. Havva’yı kucağındaki kendilerine benzeyen bir insan yavrusuyla ilk 
defa görünce şaşırıp Hz. Havva’ya “bu nedir?” diye sordu. Hz. Havva ona 
“Ya Âdem, bir müddetten beri karnımda hareketlenen ve beni çok endişe-
lendiren bir şey vardı. Geçenlerde ilk defa karşılaştığım bir zahit ile ko-
nuştum. O bana karnımdakinin bir vahşi yaratık olunduğunu ve benim 
ölümüme sebep olabileceğini söyledi. Bundan korktuğumu anlayınca bana 
karnımdaki canavarın doğal bir insan yavrusu şeklinde dünyaya getirebil-
mem için yardımcı olabileceğini, buna karşılık da doğal olarak doğacak ço-
cuğa sadece onun adını vermemi talep etti. Ben de şartı kabul edip verdi-
ğim sözü tutacağıma yemin ettim. Şu an gördüğün çocuk işte onun yardımı 
ile sağlam dünyaya gelen çocuktur. Ben ona söz verdiğim gibi çocuğun 
adını o pîrin adı olan Abdu’l-Haras koydum”. 

Bu hikâyeyi ve Abdu’l-Haras adını duyan Hz. Âdem (A.S.) yerinden 
fırlayarak öfkeli şekilde Havva’ya “Ey cahil! Bahsettiğin yeni arkadaş, bi-
zim eski düşmanımız olan İblis’tir. O Allah’a boyun eğmeyi reddetmiş ve 
lanetlenmiş kıskanç birisidir. Ondan bize hiçbir zaman hayır gelmez. Şu 
an yapmamız gereken, birlikte Allah’a tövbe edip O’nun düşmanının adını 
koyduğumuz bu çocuğu bizden alması için dua etmek ve yeni bir hayırlı 
evladı bize nasip etmesini dilemektir” diye tepki gösterdi. Böylece her iki-
si de Allah’a dua etmişlerdir. Allah onların isteğini kabul etmiştir. Yeni 
doğan çocuk kısa bir müddet sonra ölmüş ve daha sonra Hz. Havva biri 
kız ve biri erkek olmak üzere ikiz çocuk dünyaya getirmiştir. Erkek olana 
Abdu’l-Gays (عبدالغيث) ve kıza da Ummu’l-Gays (ام الغيث) adı verilmiştir. 

Onların ardından da Kâbîl (قابيل) ve kız kardeşi Eklîmâ (اقليما) doğmuş-
tur. Eklîmâ dünyanın en güzel kadını niteliğinde idi. Daha sonra Hâbîl 
)لبوذا ( ve kız kardeşi Lebûzâ (هابيل) dünyaya gelecektir. 

Allah, Hz. Âdem’e Eklîmâ’yı Hâbîl ile evlendirmesini ve Lebûzâ’yı da 
Kâbîl ile evlendirmesini emretti. Ne var ki Kâbîl kendisiyle birlikte doğan 
Eklîmâ’dan ayrılmak istemeyerek Allah’ın emrine karşı gelip Eklîma ile 
beraber oldu. Böylece Hz. Âdem’e uymamış ve Allah’ın emrini de yerine 
getirmemiş oluyordu. Üstelik erkek kardeşi Hâbîl’i de katletmiştir. Bu 
sebeplerden dolayı Hz. Âdem (A.S.) onu lanetleyerek kovdu. Ayrıca ço-
                                                           
8 Hârût, Mârût ve Azâzîl, Allah’ın emriyle günah işlemeden yeryüzünde yaşamak üzere cen-
netten gönderilen meleklerdir. 
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cuklarına Kâbîl’in çocuklarından kız almamalarını ve onlara kız verme-
melerini vasiyet eyledi. Onun vasiyetine bir süre saygı duydular, fakat 
nefislerine hâkim olamayıp bir süre sonra birbiriyle evlilikler yaptılar. 
Böylece insan tarihinde küfretmek ve kendi nefisi karşısında aciz ve ye-
nik duruma düşmek başlamış oluyordu. 

Habil ölünce Hz. Âdem ve Havva onun için ağlayıp çok üzüldüler. Al-
lahu Teâlâ onlara yeni bir çocuk bağışladı. Ona Şeys9 (شيث) adını verdiler. 
Yani bu çocuğu yüce Allah, Hâbîl’in yerine bahşetmiştir. 

Şeys Peygamber ve aynı zamanda da Hz. Âdem’in veliahtı (vasi) duru-
mundaydı. Allah tarafından ona gönderilmiş olan kitapları (sahife) daha 
önce Hz. Âdem’e gönderilmiş olanlarla birleştirdi. 

Hârezmî’ye göre Abûzer Gaffârî (ابوذر غفارى)’nin Peygamber (A.S.)’den Al-
lah’ın nazil ettiği toplam kitap sayısı hakkındaki sorusuna, Peygamber 
(A.S.), Allah’ın toplam gönderdiği kitap sayısının 104 olduğunu ve bun-
lardan 50’sinin Şeys (A)’a, 30’unun İdris (A)’a, 10 tanesinin Hz. İbra-
him’e, 10 tanesinin Hz. Âdem (A.S.)’e gönderildiğini ve diğer 4 tanesinin 
de Tevrat, Zebûr, İncil ve Furkan olduğu şeklinde cevap vermiştir. 

Şeys (A) Kâbe’nin duvarlarını taş ve kil kullanarak onardı. 912 sene yaşa-
mış olan Hz. Şeys (A) siyaset, mülk ve yönetim kavramının temelini atmıştır. 

Hz. Havva daha sonra dünyaya getirdiği kız çocuğuna Anâk (عناق) adı-
nı vermişti. İnanılmaz derecede iri yapılı olan Anâk’ın ayak parmakları-
nın her biri üç arş10 (ارش) uzunluğunda idi. İki keskin orak biçiminde de-
mirden tırnağı mevcut idi. Yeryüzünde ilk zina yapan da kendisidir. Zina 
sonucu ondan doğan çocuğuna da Avc (عوج) adını vermiştir. Kötü amelde 
bulunan Anak’a Allahu Teâlâ çok kızmış ve haramdan doğan çocuğu yok 
etmek üzere aslan, fil, kurt ve kartal gibi hayvanları görevlendirmiştir. 
Abdullah Ömer ve İmam S‛alebi Arâ’is’te şöyle der: “Avc yerden çok yük-
seklerde yaşardı. Bulutlardan su içer ve her gün Nil nehrinden birkaç bü-
yük balık avlardı. Yakaladığı balıkları güneşe tutup kuruttuktan sonra 
yerdi. Hz. Âdem döneminde doğan Avc, Hz. Musa (A.S.) dönemine kadar 
olan 3600 sene yaşamıştır ve sonunda da Hz. Musa (A.S.) tarafından öl-
dürülmüş olacaktır”. 

Allahu Teâlâ, Hz. Musa’ya kötülerle harb etmesini ve Arîhâ (اريحا) şehrini 
onlardan kurtarmasını emretmiştir. Fakat İsrâ’il oğulları (بني اسرائيل) ona uy-
mayıp harb etmekten vazgeçmişlerdir. Bundan dolayı Allahu Teâlâ onları 
çöllerde avare ve sefil duruma düşürmüştür. Buna şahit olan kâfirler kavi-
mi Hz. Musa’nın Allah’ın hak peygamberi olduğunu artık anlamışlardır. 

Arihâ şehrinde 12000 ekmek fırını ve yemekhane (طباخ) bulunmaktaydı. 
Bunların fırın ateşi için Avc her gün bir küçük dağ büyüklüğünde odun 
temin eder ve karşılığında 12000 ekmek alır yerdi, fakat yine de açtı. 
                                                           
9 Süryanice’de Allah’ın bahşettiği anlamına gelmektedir. 
10 Arş dirsekten parmak ucuna kadar olan uzunluk ölçü birimi. 
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Arihâ şehrinin sakinleri toplanıp Avc’a Hz. Musa (A.S.) ve ordusunu bir 
hile ile helak etmesini ve karşılığında da onu her gün doyurmayı teklif etti-
ler. Avc da onlara uyup bir dağ tepesine çıktı. Hz. Musa (A.S.)’ın ordusu 
büyüklüğünde bir kaya parçası dağdan ayırarak bunu beni İsrail üzerine 
fırlatmak üzere sırtına alıp orduya doğru harekete geçti. Bu sırada bütün 
olaylara şahit olan Allah, küçücük bir kuşu ağzında küçük bir elmas par-
çasıyla Avc’a gönderdi. Allah’ın izniyle küçük kuş Avc’ın omzundaki kaya-
ya konup ağzındaki elmasla kayada bir delik açtı. Böylece kaya Avc’ın 
kendi boynuna düşerek onu mahsur etmiştir ki Avc artık bundan kendini 
kurtaramamıştır. Hz. Musa (A.S.) göklere yükselip elindeki asa ile ona vu-
runca onu o yüksekten yere düşürmüştür. Yerde onu bekleyen beni İsrail 
ordusu elindeki silahlarla onu parçalara ayırmışlardır. Avc’ın ayak kemiği 
uzun bir süre Nil nehri üzerinde köprü olarak kullanılmıştır. Hikâyeye gö-
re Avc’ın kafatasının içinde binlerce kuzu gecelerdi… 

[Eserin metni burada sona ermektedir. Eserin devamı ise 136 soy şe-
ceresini ihtiva etmektedir]. 

Sonuç: 

Farsça aslından Türkçeye tercümesini yapmış bulunduğumuz Fah-
reddîn Mubârekşâh’ın Şecere-yi Ensâb isimli eseri Ortaçağ Türk tarihi 
açısından oldukça önemlidir. Eserde Türkistan’da yaşayan Türk boyları-
nın isimlerinden bahsedilmiş, geçim kaynakları, kültürleri, kullandıkları 
alfabeler hakkında bilgi verilmiştir. Bu bağlamda eser Türk toplulukları-
nın sosyo-ekonomik faaliyetlerine ışık tutmaktadır. Müellifin bu eseri 
onun çağdaşı olduğu Gûr padişahları Mu’izzu’d-dîn Muhammed ve halefi 
Kutbu’d-dîn Aybeg dönemi siyasi tarihi için de birinci el kaynak duru-
mundadır. Bu çalışmamızın Ortaçağ Türk tarihi araştırmalarına küçük 
de olsa bir katkı sağlaması en büyük temennimizdir. 
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Öz 

M.Ö. 440 sıralarında yaşamış matematikçi-gökbilimci Sakızlı Oinopi-

des’in, Güneş yılı süresini 365 22/59 gün (Waerden 1994, s. 211) ya da 

365 gün 8 saat 57 dakika (Mansel, s. 342) olarak verdiği söyleniyor. Biz 

bu verinin yanlış olduğunu düşünüyoruz: Güneş yılı süresi, ilkin bu tarih-

ten 160 yıl sonra, M.Ö. 280 de ölçümlenmiştir. Ayrıca, Güneş yılı =     

365, 2422 gün’dür ve Güneş takvimleri yıl sürelerinin bu sayıya çok ya-

kın olmaları koşuldur. Örneğin Jülyen (Rumi) takvimi yılı = 365,25 gün; 

Milâdi (Gregoryen) takvimi yılı = 365,2425 gün olup bu süreye çok yakın-

dır. Verideki 365 22/59 = 365,372 881… gün kesriyse bu koşula uyma-

maktadır. Buna karşın, Ay takvimlerinde yıl süresi 354,367 056 gün’dür 

ve veri kesri de bu sayıya çok yakındır. Sonuç olarak, Oinopides’in verisi, 

Ay takvimi ve 354 22/59 gün ya da 354 gün 8 saat 57 dakika olarak de-

ğiştirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: Matematik, Güneş Yılı, Oinopides, Güneş Takvi-

mi, Ay Takvimi. 

Abstract 

Year, Day And Hour Calculations 

It is said that Oinopides who lived about BC 440 in Sakiz assessted 

the period of the astronomical year 365 22/59 day (Waerden 1994, s. 211) 

or 365 days 8 hours 57 minutes (Mansel, s. 342). We think that this conc-

lusion is false. The astronomical year was measured in BC 280 after the 

above date. Moreover the astronomical year is 365,2422 days and the 

year period of solar calendar is close that time. For instance, Jullian ca-

lendar’s year = 365,25 days; Gregorian calendar’s year = 365,2425 they 
                                                           
* Türk Tıp Tarihi Kurumu Üyesi. 
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are very close to each other. The fraction of the day that is 365 22/59 = 

365´372 881.. do not match that circumstance. On the other hand, the ye-

ar’s period of the lunar calendars is 354,367 056 days and its fraction is 

very close that issue. Consequently, the data of the Oinopides have to 

change as a lunar calendar and 354 22/59 days or 354 days 8 hours 57 

minutes. 

Key words: Mathematics, Astronomical Year, Oinopides, Solar Calen-

dar, Lunar Calendar. 

Astronomi’nin Doğuşu (Eski Mısır ve Mezopotamya gökbilimi tarihi) 
ve Einführung in die Algebraische Geometrie (Cebirsel Geometrinin Ku-
ruluşu, 1939. Encyclopædia Britannica, cilt 1, s. 616-617) kitaplarının 
da yazarı olan, tanınmış matematikçi-gökbilimci-bilim tarihçisi Waerden, 
Bilimin Uyanışı (Eski Mısır, Mezopotamya ve Eski Yunan matematiği ta-
rihi) adlı kitabında, M.Ö. 440 sıralarında yaşamış matematikçi-gökbilim-
ci Sakızlı Oinopides’den söz ederken (s. 210), “Eudemos’un (Astronomi 
Tarihi’nin yazarı, Laertios, s. 20), büyük yıl’ı onun keşfetmiş olduğunu; 
Aetios gibi daha sonraki doksografların da [bilgin ve düşünürlerin kim-
lik-kişilikleri (biyografi) ile görüş, düşünce ve eserlerini kaleme alan ya-
zarlar], büyük yıl deyişini, 8 ve 19 yıllık (Güneş yılı) dönüşümler gibi tak-
vim periyotlarıyla aynı kategoriye koyduklarını; ayrıca büyük yıl’ı 59 yıl 
ve bir yılı 365 22/59 gün (= 365,372 881 355…gün. Güneş yılı ? ) olarak 
belirlediğini ileri sürmektedirler. Belki bu iddialarda bir gerçek payı ola-
bilir, ama bir şey söyleyemeyeceğim” diyor. Arif Müfid Mansel de, Ege ve 
Yunan Tarihi’nde (s. 342), “Beşinci yüzyılda (M.Ö.) Güneşin seyrinin 
saptanması ve ona göre Güneş yılının hesaplanması için uğraşılmıştır. 
Oinopides Güneş yılını 365 gün 8 saat 57 dakika olarak hesaplamış”tır, 
demektedir. 

Bu veriler yanlıştır. Söz konusu takvim, Güneş takvimi değil, Ay tak-
vimi’dir; dolayısıyla 365 gün sayısı 354 gün olarak değiştirildiğinde,   
354 22/59 gün ile 354 gün 8 saat 57 dakika değerleri doğruluk kazana-
caktır. 

Açıklaması: Mezopotamya’da, tarih öncesi, protohistorik dönem, 
M.Ö. 3500’lerdeyiz; çivi yazısı henüz icat edilmemiş. Gökyüzünü izliyo-
ruz. Gündüz Güneş, geceleri de yıldızlar ve Ay. Güneşle Ay, hemen aynı 
noktadan, farklı saatlerde batıyorlar. Gözlemeyi sürdürüyoruz. Bir ak-
şam vakti, Güneşin batışını izleyen 10 dakika-yarım saat sonra, alaca 
karanlıkta, batış noktasının yakınlarında, Ayı, sola bakan ince bir ayçe 
(hilâl) şeklinde görüyoruz. Kısa bir süre sonra o da batıyor. Yeni Ayın bu 
şekilde gözlenip görülmesine rü’yet, bu akşam vaktiyle başlayan güne de 
ayın 1’i diyoruz. Ertesi akşam, yine Güneş batıp da gece başladığında, 
Ayı biraz daha solda ve yukarda, biraz daha kalınlaşmış olarak görüyo-
ruz. 8nci akşam, Ay, 90 derece kadar batıda, güneyimizde, sola bakan 
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bir yarım daire şeklinde ortaya çıkıyor ve gece yarısı da batıyor. 15nci 
akşam Ay, bir daire, dolunay olmuştur; doğudan doğup, gece boyunca 
her tarafı aydınlatarak, sabahleyin yine batıdan batacaktır. Daha sonra 
küçülmeye başlayıp sağa bakan bir daire parçası olacak, 26/27nci gece 
de inceleşip kaybolacaktır. 29 ya da 30 gün sonra yine aynı süreç başla-
yacaktır. Böylece 12 Ay ayı 354 ya da 355 günlük bir Ay yılını oluşturu-
yor (Akgür, Temmuz 1997, s. 56). Buna göre, ortalama hesabıyla, bir Ay 
ayı = 29,530 588 gün, bir Ay yılı = 12 x 354,530 588 = 354,367 056 gün 
oluyor (Smart, s. 405). Görüldüğü gibi, Ayın büyüyüp küçülmesi olayına 
dayandırılan Ay takvimi, kısa süreli, izlemesi kolay bir takvimdir. Tek 
olumsuz yanıysa mevsimlere uymayışıdır. Örneğin Güneş yılı 365,2422, 
bir Ay yılı 354,367 056 gündür. Buna göre ilkbaharın başladığı gün 
(21/20 Mart), bu yıl Recep’in 17’sine gelmişse önümüzdeki yıl 10-12 gün 
öncesine, 5-7 Recep’e gelecektir. Yani Ay ayı başlangıçlarını, örneğin 1 
Ramazanı, Güneş (Milâdi) takviminin belli bir gününde tutamıyoruz. Gü-
neş takvimine gelince: Güneşe bağlantılı olarak, mevsimlerin başladığı 
günleri, dolayısıyla mevsimler ve dört mevsimden oluşan 1 yıl süresini 
belirlemek ve böylece bir Güneş takvimi oluşturmak M.Ö. 3500’lerde ola-
naksızdı. Bu işin ancak M.Ö. 238’de yapılabilmiş olduğunu, az sonra gö-
receğiz. Durum böyle olunca, Mezopotamya uygarlığının Ay takvimiyle 
başlaması da doğal olacaktır. Eski Mısır takvimi de, Sirius yıldızına da-
yandırılmış bir yıldız takvimiydi. 

Mezopotamyalılar hemen bütün tarihleri boyunca Ay takvimini kul-
lanmışlardır (Sayılı, s. 344). Aylar hilâlin ilk görünüşüyle başlatılıyordu 
(s. 330). Yani bu, kavuşum değil, rü’yet takvimiydi (Kavuşum, rü’yetten 
12-16 saat önceki, Yerden bakıldığına göre, Güneşle Ayın birlikte, iç 
içeymişler gibi olduğu andır. Biz göremeyiz. Ancak gökbilimcilerce he-
sapla belirlenir). Dolayısıyla aylar 29 ya da 30 gün, yıllar 354/355 gün 
çektiriliyordu. Bu takvim M.Ö. 1700’lere değin böyle kullanıldı. Hammu-
rabi döneminde (M.Ö. 1728-1686) kimi yıllara 13’ncü bir Ay ayı eklen-
mesi (Ay-Güneş takvimi uygulaması) söz konusu oldu. Ancak ekleme-
nin hangi yıllara yapılacağı konusunda bir kural görülmüyor. Daha son-
ra, ilkin 99 Ay ayı = 8 Güneş yılı, ardından, olasılıkla M.Ö. 7’nci yüzyıl 
öncesinde 235 Ay ayı = 19 Güneş yılı uygulamasına geçildi (Sayılı, s. 
351; Neugebauer, s. 110). Meton dönüşümü olarak bilinen 19 yıl dönü-
şümü, kesin kurallara bağlanmış olarak, Babil tutsaklığı döneminde 
(597-586-538) Musevi takvimi’ne temel alındı; M.Ö. 432’lerde Yunanda, 
380’lerde de Mezopotamya’da kabul gördü (Sayılı, s. 344). Musevi takvi-
minde, M.Ö. 3761’den başlamak üzere yıllar 19 yıllık dönüşümlere ayrı-
lır ve her dönüşümün 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19’uncu yılları, toplam 7 yıl, 13 
Ay ayı, öteki 12 yıl da 12 Ay ayı çektirilir. 12 aylı yıllar 353, 354, 355 
gün, 13 aylılar 283, 384, 385 gün çektirilir. Yılbaşı, 1 Tişri, sonbahar ılı-
nımı, Milâdi 23 eylülün 15 gün öncesi ve sonrası içersinde yer değiştirir. 
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Musevi dîni inançlarına göre yılbaşı pazar, çarşamba ve cuma günlerine 
getirilemez. Buna göre yılbaşı, örneğin 20 eylül 1971 pazartesi, 9 eylül 
1972 cumartesi, 27 eylül 1973 perşembe, 17 eylül 1974 Salı,…ya gel-
mektedir (Beyrûni, s. 141, 143, 152, 154/5 arası çizelge; Stioui, s. 58, 
66, 68, 205). Oniki hayvanlı Türk takvimindeyse yılbaşılar, kışın tam or-
tası, Milâdi 4 şubat, 730’larda 1 şubat gününün 15 gün öncesi ve sonra-
sı arasında kalarak oynar. Böylece 1, 1, koyun yılı = 14 şubat 731 (Külti-
gin’nin ölüm yılı); 1. 1. Maymun yılı = 3 şubat 732; 1. 1. tavuk yılı = 22 
ocak 733; 1. 1. it yılı = 10 şubat 734; …e gelmektedir (Akgür, Şubat 
1990, s. 180). Mezopotamyalıların, 19 yıllık dönüşümden daha dakik ve 
doğru olarak 2783 Ay ayı = 225 Güneş yılı dönüşümlü Ay-Güneş takvi-
mini de kullandıkları söz konusu edilmektedir (Sayılı, s. 347, Neugeba-
uer, s. 113). Ancak biz bunun pek doğru olmadığını düşünüyoruz: 8 yıl-
lık dönüşümde görülen 5 yılda 1 gün yanılgısı, 19 yıllık dönüşümde 220 
yılda 1 güne düşmüştü. 225 yıllık dönüşümde birkaç 1000 yılda 1 güne 
düşmesi gerekirdi. 

8 Güneş  yılı =  8  x 365,242 2 = 2 921,937 6            19  Güneş yılı = 19 x 365,242 2 = 6 939,601 8 

99 Ay ayı         = 99 x 29,530 588 = 2 923,528 212       235 Ay ayı       = 235 x 29,530 588 = 6 939,688 18 
    ------------------------------------------------------------       ------------------------------------------------------------ 

                            8  Güneş   yılı   farkı     =              1,590 612 gün                      19 Güneş yılı farkı        =        0,086 38 gün 

                          1        “             “          “       =             0,198 826 5  “                         1      “       “      “          =       0,004 546 315…” 

                     5,029  “     “       “     =          1  gün                         220     “     “     “        =      1  gün 

                                          225  Güneş  yılı =    225 x 365,242 2     = 82 179,495 

                                       2 783  Ay  ayı       = 2 783 x   29,530 588 = 82 183,626 404   

                                       ------------------------------------------------------------------------- 

                                                                225  Güneş  yılı  farkı     =          4,131 404  gün 

                                                                    1       “       “  yanılgısı =          0,018 361 795 555 …” 

                                                                  54,461 “      “        “       =          1  gün    

Güneş yılı süresini belirlemek için ilkbahar ve sonbahar ılınımları ya 
da yaz ve kış gündönümleri (mevsimlerin başladığı günler) ölçümlerine 
gereksinim vardır. Tarihte ilk olarak, Atina’da Apseude’nin arkhontluğu 
zamanında (M.Ö. 432. Oinopides’in de yaşadığı dönem), Atinalı Meton** 
ve Euktemon yaz gündönümünü, Eski Mısır takvimiyle 21 Barmehat (27 
Haziran) olarak ölçümledi (Batlamyus, s. 137). İkinci ölçüm de, M.Ö. 280 
de, Sisamlı Aristarkhos tarafından, yine bir yaz gündönümü olarak ger-
çekleştirildi. İki ölçüm arası gün farkı, aradan geçen yıl sayısına bölüne-
rek, Güneş yılı = 365,25 güne çok yakın bir süre olarak belirlendi. Bu 
                                                           
** Bilim tarihi kitaplarında Meton, M.Ö. 432 de, 19 Güneş yılı = 235 Ay ayı eşitliğini Mezo-
potamya’dan Eski Yunan’a getiren kişi olarak tanıtılmaktadır. Öte yandan, Meton dönüşü-
mü adıyla anılan eşitliğin Musevi takvimine Babil tutsaklığı döneminde (M.Ö. 597-538) alın-
dığı, Mezopotamya’da da ancak M.Ö. 380’lerde uygulanabildiği söylenir. Sonra da Mezopo-
tamya’dan Yunan’a mı yoksa Yunan’dan Mezopotamya’ya mı geçtiği gündeme gelir. Gerçekte 
Meton, 19 Güneş yılı = 235 Ay ayı’nı Yunan’a getiren kişi değil, M.Ö. 432 de, yaz gündönü-
münü, Euktemon’la birlikte, ilk olarak ölçümleyen kişidir. Bu ikili, aslında Güneş takvimle-
ri’nin, dolayısıyla Takvim bilimi’nin kurucusu olma onuruna sahip kişilerdir. 
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süre 365,25 = 365 1/4 gün sayılarak, M.Ö. 238 de, Mısır’da, ilk Güneş 
takvimi (Tanis ya da Kanopus takvimi) oluşturuldu. Dolayısıyla, M.Ö. 
280 öncesinde Güneş yılı süresinden ve M.Ö. 238 öncesinde de Gü-
neş takvimlerinin varlığından söz edilemez. Daha sonra, Yunanistan’-
da da, Jül Sezar döneminde, M.Ö. 45 de, 365,25 günlü takvime (Jülyen 
takvimi) geçildi. Bu takvimde ard arda üç yılın şubatı 28 gün, dördüncü 
yıldaysa 29 gün çektirilmektedir. İlk ılınımlar ölçümüyse, M.Ö. 146 da, 
İznikli Hipparkhos tarafından, ilkbahar ılınımı 27 Emşir (24 Mart), son-
bahar ılınımı ¾ Ekleme (26/27 Eylül) gece yarısı olarak ölçümlendi. 
Bunları M.S. 140 Batlamyus, 325 İznik, 632 İran, 857 ve 895 İslâm dö-
nemi ölçümleri izledi. Söz konusu ölçümler karşılaştırıldığında, M.Ö. 
432 de 27 Hazirana gelen yaz gündönümünün, 140 da 24 Hazirana; 
M.Ö. 146 da 24 Marta gelen ilkbahar ılınımının, 140 da 22 Marta, 325 
de 21 Marta düştüğü görüldü. Bu düşüş, gerçek Güneş yılının 365,25 
günden biraz daha kısa olmasına karşın, takvim yılının 365,25 gün alın-
mış olmasından kaynaklanan bir yanılgıydı. Bu yüzden takvim, doğru 
tarihleme veremiyor, mevsimlere uymuyordu; takvim yılı süresinin değiş-
tirilmesi, biraz düşürülmesi gerekiyordu. Bu nedenle ilkin, 1079 da, 
İran’da, Büyük Selçuklu Sultanı Celâleddin Melikşah, ünlü matemetikçi-
gökbilimci ve Rübâiyat şairi Ömer Hayyam’ın başkanlığında bir bilim ku-
rulu toplayıp, yanılgısız bir takvim oluşturulmasını istedi. Bilim kurulu o 
yıl ilkbahar ılınımını 9 Ramazan 471 Cuma (15 Mart 1079) olarak öl-
çümledi (Uluğ Bey Ziyci Çevirisi, konu I, bölüm 5). Bu ölçüm örneğin 
Batlamyus’un 22 Mart 140 ölçümüyle karşılaştırılırsa, 1079 - 140 = 939 
yılda 7 gün ile, 939 : 7 = 134 yılda 1 günlük yanılgı verir. Bu düzeltme 
yapılırsa (o günün ölçülerine göre) yanılgısız bir takvim elde edilecektir. 
Celâli takvimi diye bilinen bu takvim, tarihin ilk yanılgısız Güneş takvi-
midir. 1582 de de Papa Gregoire XIII ün yaptırdığı ölçümde, ilkbahar ılı-
nımı 11 Mart olarak ölçümlendi. 325 ölçümünde 21 Marta gelmişti. Bu-
na göre, 1582 - 325 = 1257 yılda 10 gün ya da 125,7 yılda 1 gün ölçü-
sünde bir yanılgı oluşmuştu. 126 yılda 1 günlük bir düzeltmeye gidilme-
si gerekiyordu. Ancak bunun yerine, 4 yılda 1 gün kuralına ek olarak, 
400 yılda 3 gün (133,333 yılda 1 gün) kuralı getirildi. Böylece yıl süresi 
365 97/400 = 365,2425 gün olarak değiştirilmiş oluyordu. Buna göre, 
1700, 1800, 1900 şubatları 28 güne düşürülecek, ancak 1600 - 2000 - 
2400 - … Şubatları yine 29 gün kalacaktı. Bu yeni takvime de Milâdi 
(Gregoryen) takvimi diyoruz. (Ayrıntılı bilgi için, Akgür : Mayıs-Haziran 
2006’ya bkz). Gazi Muhtar Paşa, Güneş yılı süresini = 365,242 216 gün 
olarak göstermektedir (Islah ut-Takvim, s. 15). Günümüz verisi olarak 
da Güneş yılı = 365,2422 gün’dür (Smart, s. 405). Sonuç olarak, bir Gü-
neş takviminin doğru (sayılabilecek ölçüde az yanılgılı) olması için 
takvim yılı süresinin 365,2422 güne çok yakın olması koşuldur. Öy-
le ki, 365,25 günlü Jülyen takvimi’nin, 365,25 - 365,2422 = 0,0078 

227



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

ile 1 : 0,0078 = 128 yılda 1 gün ölçüsünde yanılgılı olduğu için, 
1582 de kaldırılmış olduğunu gördük. Dolayısıyla 365 22/59 = 
365,372 881 … günlü bir Güneş takvimi, 365,372 881… - 365,2422 
= 0,130 681 … ve 1: 0,130 681 …= 7,652 yılda 1 gün, 689 yılda 90 
gün (yani bir mevsim boyu) yanılgılı bir takvim düşünülemez (Akgür, 
Mayıs-Haziran 2006 da s. 198, takvimlerde yanılgı konusu’na bkz). 

Durum böyle olunca, ben sözü geçen takvimin 0,372 881…gün kesri-
nin Ay yılı = 354,367 056 gün kesrine yakınlığına bakarak, Güneş takvi-
mi değil, Ay takvimi olabileceğini düşündüm. Waerden de böyle dü-
şünmüş olmalı : Kuşkulu. “… ileri sürmektedirler. Belki ?...” diyor. Ben, 
doksografların, Mezopotamya’da başından beri Ay takviminin kullanılmış 
olduğuna bakarak, 99 ve 235 Ay ayı deyeceklerine, daha küçük sayılı ve 
kolayca akılda tutulabilecek olan 8 ve 19 yıl (Güneş yılı) deyişini kullan-
dıkları, böylece de 354 yerine 365 yazıldığı kanısındayım. 

Sonuç: Waerden ve Mansel’de sözü edilen takvim, Güneş takvimi de-
ğil, Ay takvimidir ve yıl süresi 354 22/59 = 354,372 881 355 932 … = yak-
laşık 354 gün 8 sa 56 dak 57 san’dir. 

Kitap ve dergilerde böyle, kimi ondalık kesirli, kimi de gün-saat-daki-
ka-saniye olarak veriler görülür. Bunları bağdaştırmada ve dolayısıyla 
anlamada zorlanırız. 1 gün = 24 saat, buna göre de 8 saat = 1/3 gün ol-
duğunu biliriz ama bundan ötesini bilemeyiz. Bu yazımızda sözü edilen 
değişik değerlerin birbirine çevrilmesi hesapları üzerinde durmak istiyo-
ruz. 

354 22/59 = 354,372 881 355 932 203 389 830 608 474 576 … gün. 
Bu eşitlemeyi günümüzde artık çocukların bile oyuncağı haline gelmiş 
olan bilgisayardaki hesap makinesinden aldık; daha doğrusu alıverdik. 
Şimdi bu veri, 354 gün kaç saat kaç dakika kaç saniye kaç salise kaç er-
baa kaç hamse kaç sitte eder? [Burada bize yabancı gelen üç terimi, sa-
niye, salise’den örneklenerek, Arapçadan aldık. Arapçada, erbaa hem 4 
hem Çarşamba, anâsır-ı erbaa dört öge, su, ateş, hava, toprak; hamse 5, 
hamîs Perşembe, hamsîn 50; sitte 6, sittin sene 60 yıl; seb’a 7, seb’a se-
mâvat yedi kat gökyüzü demek]. Bu ondalık sayıyı gün-saat-dakika-sa-
niyeye çevireceğiz. Ancak Oinopides’inkinden önce, yıl günü kesri daha 
kısa olan ve yakından tanıdığımız takvimleri ele alalım. 

1 Jülyen yılı = 365,25 gün ? Bunun 365 gün 6 saat olduğunu biliyoruz. 
1 Güneş (dönence, mevsimler) yılı = 365,2422 gün ? 
1 Milâdi  (Gregoryen)  takvimi  yılı = 365,2425 gün ? 
1 Güneş yılı (Gazi Ahmet Muhtar Paşa: Islah ut-Takvim, 1307, s. 15 

de) = 365,242 216 gün ? 
1 Ay ayı = 29,530 588 gün ? 
1 Ay yılı = 12 x 29,530 588 = 354,367 056 gün ? 
Hicri’den Jülyen/Milâdi’ye çevirme kitaplarındaki 1 Hicri yıl = 

354,366 666…gün ? 
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Örnek olarak önce bunları hesaplayacağız. 
1. Güneş yılı (günümüz verisi) = 365,2422 gün, kaç gün, kaç saat, 

kaç dakika, kaç saniye … eder ? 
İki yöntemle hesaplama söz konusu oluyor. 
A) El hesap makinemiz ile : 

0,2422  gün      = 24 x 0,2422  =     5,8128  saat.      Burada    5  saati  alıyoruz,        0,8128  saat  ise, 

0,8128  saat      = 60 x 0,8128  =  48,768     dakika. Burada  48  dakikayı  alıyoruz,  0,768    dakika  ise, 

0,768    dakika  = 60 x 0,768    =  46,08        saniye. Burada  46  saniyeyi  alıyoruz,   0,08      saniye  ise, 

0,08      saniye  = 60 x 0,08      =     4,8         salise.   Burada    4  saliseyi  alıyoruz,    0,8        salise  ise, 

0,8        salise    = 60 x 0,8        =  48             erbaa.   Burada 48   erbaayı  alıyoruz.  Hesap  bitti. Sonuç : 

             365,2422  gün = 365  gün  5  saat  48  dakika  46  saniye  4  salise  48  erbaa 

oluyor. 
B) Dökümlerimiz yardımıyla. İlk sayfa. 

          0,242 2              gün. Saat  sütunu. Bu sayıdan yine buna en yakın sayıyı çıkarıyoruz, 

5 saat    = 0,208 333 333…gün,     

--------------------------------------- 

           0,033 866 666… gün. Dakika sütunu. Bu sayıdan, buna en yakın sayıyı çıkarıyoruz,               

48 dak    =  0,033 333 333… gün, 

--------------------------------------- 

  0,000 533 333 333…gün. Saniye sütunu. Bu sayıdan, buna en yakın sayıyı çıkarıyoruz, 

46  san  = 0,000 532 407 407…gün,                                                                                                                       

--------------------------------------------- 

           0,000 000 925 925 925 925 925 925…gün. Salise sütunu. Bundan, en yakını sayıyı çıkarıyoruz, 

  4  sal   =  0,000 000 771 604 938 271 604 938…gün, 

------------------------------------------------------------------------         

           0,000 000 154 320 987 654 320 987…gün. Sayfa 2, Erbaa sütunu. Yine en yakın sayı çıkacak, 

48 erbaa = 0,000 000 154 320 987 654 320 987…gün, 

-------------------------------------------------------------------- 

          0,000 000 000 000 000 000 000 000… gün. Hesaplama bitti. Sonuç, 

 365,2422 gün = 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye 4 salise 48 erbaa 

olarak elde edilmektedir.  

365 gün 5 saat 48 dak 46 san 4 sal 48 erb’nın ondalık kesire dönüştürülmesi ? 
Bunun için yine dökümlerimizi kullanacağız; 
  5  saat      = 0,208 333 333 333 333 333 333 333…gün 
48  dakika  = 0,033 333 333 333 333 333 333 333…   “ 
46  saniye   = 0,000 532 407 407 407 407 407 407…   “ 
  4  salise    = 0,000 000 771 604 938 271 604 938…   “ 
48  erbaa    =  0,000 000 154 320 987 654 320 987…  “ 
---------------------------------------------------------------------- 
                   =  0,242 199 999 999 999 999 999 999…   “ 

0,3 e sıfır onda üç deriz ama 1/3 ü 0,33 ya da 0,333 deye gösteririz. 
100 ün 3 de 1 ini de 33,333 şeklinde gösteririz. Gerçekte 3 tane 33,333 = 
99,999 dur ama biz bunu 100 olarak düşünürüz. Yine böyle düşünerek, 
yukarıdaki sayıyı hesaplarımızda 0,2422 olarak alacağız. Dolayısıyla, 

         365  gün  5 saat 48 dakika 46 saniye 4 salise 48 erbaa = 365,2422 gün    
demek olarak anlaşılıp alınmalıdır. 
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2. Milâdi (Gregoryen) takvimi yıl süresi = 365 97/400 = 365,2425 
gün’ün, gün-saat-dak-san…karşılığı ? 

A. El hesap makinemizle. 

24 x 0,2425  gün  =    5,82  saat,      buradan     5  saat, 
60 x 0,82      saat  =  49,2    dakika, buradan   49  dakika, 
60 x 0,2         dak  =  12       saniye, buradan   12  saniye. 
          Sonuç : 365,2425 gün = 365 gün 5 saat 49 dakika 12 saniye’dir. 
B. Dökümlerimiz yardımıyla. 
           0,242 5                 gün    
  5  saat  = 0,208 333 333…    “  
------------------------------------------ 
                  0,034 166 666…gün  
49  dak   =  0,034 027 777…    “       
------------------------------------------   
                   0,000 138 888… gün    
12  san   =   0,000 138 888…    “     
------------------------------------------ 
                    0,000 000 000… gün. Hesaplama bitmiştir. Sonuç, 
                          365,2425  gün = 365  gün  5  saat  49  dak  12  san 

olarak elde edilmektedir. 
3. Gazi A. Muhtar Paşa : Islah ut-Takvim, 1907, s. 15 de, 1 Güneş yılı 

= 365,242 216  gün ? 
A. El  hesap  makinesiyle. 
24 x 0,242 216  gün =    5,813 184  saat,      buradan     5  saat, 
60 x 0,813 184  gün =  48,791 04    dakika, buradan    48  dakika, 
60 x 0,791 04    gün =  47,462 4      saniye,  buradan    47  saniye, 
60 x 0,462 4      gün =  27,744         salise,   buradan    27  salise, 
60 x 0,744         gün =  44,64           erbaa,   buradan    44  erbaa,  
60 x 0,64           gün =  38,4             hamse,  buradan    38  hamse, 
60 x 0,4              gün =  24                 sitte,     buradan    24  sitte.   
Hesaplamamız bitmiştir. Sonuç : 

365,242 216 gün = 365 gün 5 sa. 48 dak. 47 san. 27 sal. 44 erb. 38 ham. 24 sit.’dir. 

B. Dökümlerimizle. 

                       0,242 216          gün  
   5  saat      =  0,208 333 333…  “   
--------------------------------------------- 
                   0,033 882 666…gün 
48 dakika     = 0,033 333 333…   “ 
--------------------------------------------- 
                       0,000 549 333 333 333…gün 
47  saniye  =    0,000 543 981 481 481…   “ 
----------------------------------------------------- 
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                        0,000 005 351 851 851…gün 
27  salise   =     0,000 005 208 333 333…   “ 
---------------------------------------------------------- 
                        0,000 000 143 518 518 518 518…gün 
44  erbaa   =     0,000 000 141 460 905 349 794…   “ 
------------------------------------------------------------------- 
                        0,000 000 002 057 613 168 724…gün 
38  hamse  =    0,000 000 002 036 179 698 216…   “ 
------------------------------------------------------------------- 
                        0,000 000 000 021 433 470 508…gün 
24  sitte      =    0,000 000 000 021 433 470 507…   “ 
------------------------------------------------------------------- 
                         0,000 000 000 000 000 000 000…gün.  
Hesaplama bitti. Sonuç : 365,242 216 gün = 365 gün 5 sa. 48 dak. 

47 san. 27 sal. 44 erb. 38 ham. 24 sit. 
olarak elde edilmektedir. 

4. 1  Ay  ayı  =  29,530 588  gün’ün  gün-saat-dakika-saniye…  karşılığı ? 

A. El  hesap  makinesiyle. 

24 x 0,530 588  gün  =  12,734 112  saat,      buradan   12  saat, 
60 x 0,734 112  saat  =  44,046 72   dakika,  buradan   44  dakika, 
60 x 0,046 72    dak  =     2,803 2     saniye,  buradan     2  saniye, 
60 x 0,803 2      san  =   48,192         salise,   buradan   48  salise,  
60 x 0,192         sal    =  11,52           erbaa,   buradan   11  erbaa, 
60 x 0,52           erb   =  31,2              hamse, buradan   31  hamse, 
60 x 0,2             ham =  12                 sitte,     buradan   12  sitte.   

Sonuç :  29,530 588  gün  =  29  gün  12  sa. 44  dak.  2  san. 48  sal. 11  erb. 31  ham. 12  sit. 

B. Dökümlerimizle, 

                  0,530 588      gün 
12  saat  =  0,5                    “ 
------------------------------------ 
                  0,030 588                   gün 
44  dak  =  0,030 555 555 555…     “ 
------------------------------------------------- 
                  0,000 032 444 444…gün 
02  san  =  0,000 023  148 148…   “ 
--------------------------------------------- 
                  0,000 009 296 296… gün 
48  sal   =  0,000 009 259 259…     “ 
---------------------------------------------- 
                 0,000 000 037 037 037 037 037 037…gün 
11  erb  =  0,000 000 035 365 226 337 448 559…   “ 
---------------------------------------------------------------- 
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                 0,000 000 001 671 810 699 588 478…gün 
31  ham = 0,000 000 001 661 093 964 334 705…   “ 
------------------------------------------------------------------ 
                 0,000 000 000 010 716 735 253 773…gün 
12  sit    = 0,000 000 000 010 716 735 253 772…   “ 
-------------------------------- -------------------------------- 
                 0,000 000 000 000 000 000 000 000…gün 

Sonuç : 29,530 588 gün = 29 gün 12 sa. 44 dak. 2 san. 48 sal. 11 erb. 31 ham. 12 sit.’dir. 
 

5. Bir Ay yılı = 354,367 056 gün’ün gün-saat-dakika-saniye…karşılığı ? 
A. El hesap makinesiyle.             
24 x 0,367 056    gün   =    8,809 344  saat,       buradan     8  saati         alıyoruz, 
60 x 0,809 344  saat  =  48,560 64  dakika,  buradan  48 dakikayı       “ 
60 x 0,560 64    dak   =  33,638 4    saniye,   buradan  33 saniyeyi       “ 
60 x 0,638 4      san  =  38,304       salise,    buradan  38 saliseyi       “ 
60 x 0,304         sal   =  18,24         erbaa,    buradan  18 erbaayı       “       
60 x 0,24           erb   =  14,4           hamse,  buradan  14 hamseyi      “ 
60 x 0,4             ham =  24               sitte,     buradan  24 sitteyi         “       
Sonuç :  354,367 056  gün  =  354  gün  8  sa. 48  dak. 33  san. 38  sal. 

18  erb. 14  ham. 24  sit’dir. 
B. Dökümlerimize  göre.      
                 0,367 056                   gün      
8  saat   =  0,333 333 333 333…     “ 
---------------------------------------------- 
                 0,033 722 666 666…gün 
48  dak  =  0,033 333 333 333…   “ 
--------------------------------------------- 
                 0,000 389 333 333…gün 
33  san   = 0,000 381 944 444…  “ 
--------------------------------------------- 
                 0,000 007 388 888 888 888 888 888 888…gün 
38  sal   =  0,000 007 330 246 913 580 246 913 580…   “ 
----------------------------------------------------------------------- 
                 0,000 000 058 641 975 308 641 975 308…gün 
18  erb  =  0,000 000 057 870 370 370 370 370 370 …  “ 
-----------------------------------------------------  ---------------------- 
                 0,000 000 000 771 604 938 271 604 938 271…gün 
14 ham =  0,000 000 000 750 171 467 764 060 356 652…    “ 
--------------------------------------------------------------     -----------     

                      0,000 000 000 021 433 470 507 544 581 619…gün 
     24  sitte =  0,000 000 000 021 433 470 507 544 581 618…   “ 

----------------------------------------------------------------------------- 
                  0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…gün.  
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Buna göre sonuç, 
354,367 056  gün =  354  gün  8  sa. 48  dak. 33  san. 38  sal. 18  erb. 14  
ham. 24  sit.’ dir. 

6. Yerli/yabancı bütün Hicri günleri Jülyen/Milâdi günlerine çevirme  
kitapları, Hicri yılı = 354 11/30 = 354,366 666 … gün olarak alırlar. Buna 
göre 1 Hicri yıl kaç gün kaç saat-dakika-saniye-…dir ?  

A. El hesap makinesiyle.   

24 x 0,366 666 … gün =    8,8   saat, 
60 x 0,8                saat =  48    dakika, 
Sonuç, 354 11/30 = 354, 366 666 …gün = 354 gün 8 saat 48 dakika’dır. 

B. Dökümlerimize göre. 

                    0,366 666 …gün 
8  saat       = 0,333 333…   “ 
------------------------------------- 
                     0,033 333     “ 
48  dakika =  0,033 333     “ 
----------------------------------- 
                      0,000 000    “ 
Sonuç, 354  11/30 = 354,366 666… gün = 354 gün 8 saat 48 dakika’dır. 
Söz konusu verinin gerçek Ay yılından farkı, 
 

Gerçek Ay yılı =  354,367 056            gün = 354 gün 8 sa. 48 dak. 33 san. 38 sal. 18 erb. 14 ham. 24 sit 

Kitap Hicri yıl = 354,366 666 666...   “    = 354  “    8   “   48  “  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fark                =    0,000 389 333…   ”    =                                  33 san. 38 sal. 18 erb. 14 ham. 24 sit 

 
Bu fark kaç yılda birikerek 1 gün edecektir ? Bunun için dökümleri-

mizden yararlanabiliriz : 
33  san   =  0,000 381 944 444 444 444 444 444 … gün 
38  sal    =  0,000 007 330 246 913 580 246 913 …   “   
18  erb   =  0,000 000 057 870 370 370 370 370 …   “   
14  ham =  0,000 000 000 750 171 467 764 060 …   “   
24  sit    =  0,000 000 000 021 433 470 507 544 …   “   
------------------------------------------------------------------- 
              =  0,000 389 333 333 333 333 333 333 … gün 
ve          1 : 0,000 389 333 333 … = 2 568 Hicri yıl. 
Böylece, 33 san 38 sal 18 erb 14 ham 24 sit, 2 568 Ay yılı = 2 491 

Jülyen yılı’nda birikerek 1 gün edecektir (2 568 x 354,366 666…=      
910 013,6 = 2 491,481 x 365,25). 

Sonuç : Hicri yılı 354,366 666…gün olarak alan Hicri’den Jülyen/Milâdi’-
ye çevirme kitapları 2 568 Ay (Hicri) yılı = 2 491 Jülyen yılında 1 gün öl-
çüsünde yanılgılıdır; yanlış tarihlemeler vermektedirler. Gerçekten, 
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2 568 x 354,367 056     =  910 014,6 gün, 
2 568 x 354,366 666…  =  910 013,6 gün’dür. 
Biz söz konusu yanılgıyı, 

yanılgı = gerçek yıl süresi – takvim yılı süresi 
formülüne göre daha kısa yoldan hesaplıyoruz (Sıralama aksi yönden de 
alınabilir). Böylece,  

354,367 056 – 354,366 666 666… = 0,000 389 333…gün/yıl ile yanılgı = 1 : 0,000 389 333… =  

2 568 Ay (Hicri) yılı = 2 491 Jülyen yılında 1 gün bulunacaktır. 
Ancak, Hicri takvimde her 30 yıllık dönüşümün 2, 5, 7, 10, 13, 16, 

18, 21, 24, 26, 29’ncu yılları, 2 x 354,366 666… = 708,733 333…gün,   
5 x 354,366 666…= 1 771,833 333…gün gibi, kesirleri 0,5 i geçtiği için 
artıklandığı (355 gün çektirildiği)nden, gerçekte 2 568/2 = 1 284 Ay (Hic-
ri) yılı = 1 245 Jülyen yılı sonrasında, 622 + 1 245 = 1867’den başlamak 
üzere, kimi yılları 1 gün farklı tarihlemeler verecek; 622 + 2 491 = 3113’-
den sonraysa bütünüyle 1 gün fark gösterecektir. [İslâm Ansiklopedisi, 
Tarih mad. s. 778 de, 1867 değil, Selim 1 (1512-1520) yıllarını veriyor. 
Bu, Ay (Hicri) yılının, 354, 367 056 değil, 354, 3672 gün alınması duru-
munda böyledir]. 

Biz sözügeçen yanılgıyı en aza indirebilmek için, 79 yıl dönüşüm-
lü Hicri takvimi önerdik. Burada dönüşümler 30 + 30 + 19 yıl olarak 
alınacaktır. Bu durumda, takvim yılı süresi = 354 29/79 = 354,367 088 6… 
gün ile, 354,367 088 6 – 354,367 056 = 0,000 032 6 gün/yıl ve yanılgı = 
1 : 0,000 032 6 = 30 675 Ay (Hicri) yılında 1 gün yani hemen yanılgı-
sız denecek ölçüye düşürülmüş olacaktır. 

Oinopides’in 354 22/59 = 354,372 881 355 932 203 389 830 608 474 
576 27… gün verisinin, gün-saat-dakika-saniye…ye çevrilmesine gelin-
ce. Bunun için sitte’den sonra onlarca yeni terim oluşturmak ve hesap-
larımızı buna göre yapmak gerekecektir. Ancak işlemi bu derece uzat-
manın bir anlamı da yoktur. 

Konuyu iki örnekle açıklığa kavuşturmaya çalışacağız: 

354,372 881 gün                                          354,372 881 355 932 gün 

24 x 0,372 881  =    8,949 144                      24 x 0,372 881 355 932  =    8,949 152 542 368 

60 x 0,949 144  =  56,948 64                        60 x 0,949 152 542 368  =  56,949 152 542 08 

60 x 0,948 64    =  56,918 4                          60 x 0,949 152 542 08    =  56,949 152 524 8 

60 x 0,918 4      =  55,104                             60 x 0,949 152 524 8      =  56,949 151 488 

60 x 0,104         =    6,24                               60 x 0,949 151 488         =  56,949 089 28 

60 x 0,24           =  14,4                                 60 x 0,949 089 28           =  56,945 356 8 

60 x 0,4             =  24                                    60 x 0,945 356 8             =  56,721 408 

                                                                     60 x 0,721 408                =  43,284 48 

                                                                     60 x 0,284 48                  =  17,068 8 

                                                                     60 x 0,068 8                    =    4,128 

                                                                     60 x 0,128                       =    7,68 

                                                                     60 x 0,68                         =  40,8 

                                                                     60 x 0,8                           =  48 
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354,372 881 = 354  gün  8  sa  56  dak  56  san  55  sal  6  erb  14  ham  24  sit 

354,372 881 355  932 = 354  gün 8 sa 56 dak 56 san 56 sal 56 erb 56 ham 56 sit 

43 a 17 b 4 c 7 d 40 e 48 f  

(Sitte’den sonraki bölümlemeyi a, b, c,… şeklinde gösterdik). 
Oinopides’in Ay takvimiyle günümüz verisi Ay takvimi arası zaman farkı:   
                                                                          54             66 

Oinopides        354  gün  8  saat  56  dakika  56  saniye  55  salise    6  erbaa  14  hamse  24  sitte        

Günümüz        354     “    8    “     48      “       33      “      38     “      18      “      14      “      24     “ 

                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fark                                                8  dakika 23  saniye 16  salise  48  erbaa      

Mansel’in gösterimi üzerine : 354 gün 8 saat 57 dakika ya da bir ba-
samak daha eklemeyle 354 gün 8 saat 56 dakika 57 saniye demek uy-
gun bir gösterim olacaktır. Ancak bu gösterimin başına yaklaşık sözü ge-
tirilirse daha doğru olur. 
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