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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 Araştırmaları” ve  “Türk Dünyası Tarih Kültür”

dergilerinde çıkan yazılar ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nca yayınlanan ki-

tapları kaynak olarak gösteren yazılara öncelik verilmektedir.

2. Yayın Kurulumuzca,  “Türk Dünyası Araştırmaları” ve  “Türk Dünyası Ta-

rih Kültür” dergilerinde yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Mave-

raü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun; Sir-Derya: Ceyhun; Türki Cum-

huriyetler;  Türk Cumhuriyetleri  gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun görül-

müştür. 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 programın-

da, Times New Roman veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralı-

ğında yazılmalıdır. Dipnotlar 8 punto (normal) Times New Roman Türk fontu ile di-

zilmelidir. Sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırıl-

malıdır. 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 çık-

tısıyla adresimize gönderilmelidir. Eski harfli metinler  Universal Word ve benzeri

programda yazılmış olmalıdır. Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kullana-

bilirler. Ancak dizgi imkânları da göz önünde bulundurularak, mümkün olduğunca

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan transkripsiyon sisteminin kullanılması gerekir.

Özel  bir  yazı  karakteri  kullanılmış  ise,  belgeyle birlikte söz konusu karakterlerin

fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalı-

dır. Alıntılar  eğik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır



arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın iki yanından 1 cm içeride, blok hâlin-

de, 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 gö-

rüldüğü hallerde, Çağdaş Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilir. Yazılar-

da kullanılacak şekil, resim vb. malzemenin orijinallerinin yüksek yoğunlukta taran-

mış “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 gösterilir. Bir eserin ilk kullanımında kaynak ve yazar adının tam künye-

si, aynı yazarın birden fazla eserinden yararlanılması durumunda ve genel olarak her-

hangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve basım 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: CEYLAN, Doç. Dr. Mehmet Akif, “Myriokephalon Savaşı'nın Yeri Ko-

nusuna Coğrafi Bir Yaklaşım”,  Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 32, Cilt:

94, Sayı: 187, Temmuz-Ağustos 2010, s. 159-196.

Not: Türk  Dünyası  Araştırmaları  Dergisi'ne  göndereceğiniz  makalelerinizi

makale.turan.org.tr adresine girerek gönderebilirsiniz.

ISSN: 0255-0644

«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI»
Bakanlar Kurulu'nun 20.7.1980 tarih ve 8/1307 sayılı kararıyla kamu yararına hizmet veren

vakıf olarak kabul edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan 
«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI»nın hakemli, uluslararası, süreli ilmî

yayın organıdır.
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Öz 

Osmanlı düzeni, kendine özgü bir yapılaşmaya sahiptir. Yönetim ve-

ya merkezi sistem, genellikle Enderun’da yetişmiş grupların elindedir. 

Hanedan-ı Hümayun veya Patrimonial yönetimin çekirdeği bu azınlık 

gruplarına dayanır. Bu oluşumun anatomisini yakından görmemiz yararlı 

olacaktır. Bir toplumda elitist kadro, bir organizmada beyin konumunda-

dır. Akıl ve düşünce sisteminin temel buyruğu ve alt yapısı organizmanın 

prima mobilasını oluşturan tamamen beyinle bağlantılıdır. Bir toplumda 

da yönetici tabaka üst grupların egemenliği altındadır. Bu seçkinci grup-

lar, toplumsal dinamiğin kendine özgü bir çekirdeğini oluşturur. Elitist ta-

baka, kendi gücünü içinde yaşadığı toplum sisteminin statü-norm ve de-

ğerler düzeniyle özdeşleştirmek suretiyle sürdürür. Osmanlı toplum yapı-

sında yönetici ve askeri sınıf temel unsurları ile Yabancı Soylular olarak 

belirleyeceğimiz bir kadroyu oluşturur. Tarihsel süreç açısından bu tür bir 

yapılaşmanın, günümüz olaylarına yönelik etkileşimlerinin tüm izlerinin 

silinip gittiği tezi kabul edilemez. Bu nedenle, olaylar zincirinde Yabancı 

Soylular kimliklerini korumuş, kurumlaşmış ve Cumhuriyetle de dışlana-

mamıştır. Günümüz Ergenekon olayları ve yan ürünleri kadar Kürt kimli-

ğinin yükselişinde bu gelenekli yönetici kadroların oyun kuralları tüm ni-

teliğini sürdürmektedir. Bu tarihselci süreçte, kozmopolit aydın tabakanın 

yüzyıllarca baskıncı kişilikleri, Cumhuriyet öncesi ve sonrası, olayların bi-

çimlenmesi ve yönlendirilmesinde, karizmatik misyonlarını devam ettir-

mişlerdir. Bu nedenle, Türk toplum dinamiğinin ilk hareket ettirici rolünü 

temsil eden bu gelenekli Patrimonial yönetim biçiminin alt yapısını oluştu-
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
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ran sorunların eleştirel bir zihniyetle yeniden ele alınmasında zorunluluk 

vardır. 

Anahtar kelimeler: Tarihselci Metodoloji, Yabancı Soylular, Etnik 

Yapılaşma, Hanedan-ı Hümayun, Kimlikleşme, Ergenekon ve Alt Sarmal-

ları, Enderun Tipolojisi, Kültürel Kozmopolitizm, Beyaz Türkler-Esmer 

Türkler İkilemi, Selanikliler ve Paşazadeler. 

Abstract 

Ottoman Urban Classes and Reference Systems 

The Ottoman system had a unique organization. The government or cent-

ral system was usually in the hands of groups trained in the Enderun. The 

core of dynastical or patrimonial administration was dependent on these mi-

nority groups. It would be useful to examine closely the anatomy of this for-

mation. The elitist cadre in a society is like the brain of an organism. The ba-

sic command and sub-structure of the mind and thought system are comple-

tely linked to the brain, the prima mover of the organism. Administrative class 

in a society is under the control of the ruling upper class. These elitist groups 

form the special core of social dynamics. The elite of the society maintains its 

own power by identifying with status-norms and values of the society they li-

ve in. The administrative and military classes of the Ottoman society with 

their basic characteristics formed a cadre that one can specify as foreign elite 

(of foreign descent). From the point of historical process, one cannot accept 

that all traces of influence that this [Ottoman] organization may have on the 

present-day events would completely disappear. The identity of the foreign 

elite was maintained and institutionalized with the chain of events, and was 

not even excluded during the Republic. All features of the rules of game emp-

loyed by traditional administrative cadres are evident in both today’s Ergene-

kon events and its ramifications, and in the rise of the Kurdish identity. In 

this historical process, dominant personalities of the cosmopolitan, intellectual 

elite have continued to shape and direct events before and after the Republic, 

pursuing their charismatic mission. Therefore, it is essential that factors 

which form the infrastructure of this traditional and patrimonial administrati-

ve style should be critically reviewed, as this elite group assumes the role of 

the first mover in the dynamics of the Turkish society. 

Key words: Historicist Methodology, Foreign Elites, Ethnic Settle-

ments, Ottoman Dynasty, Identification, Ergenekon and Sub-Spirals, En-

derun Typology, Cultural Cosmopolitanism, Dilemma of the White Turks 

and Brown Turks, Thessalonians and Paşazadeler. 

Günümüz Türk sosyolojisinin en önemli sorunlarından biri de yönetici 
tabakanın kimlik yapısı olacaktır. Yönetici tabaka, Osmanlı düzeninde 
yerlilik (nativistic) kimliği olmayan, tamamen Yabancı Soylulardan oluşan 
kozmopolit bir sınıftır. Bunlar, esir düşenlerin pençik sistemine (beşte bir) 
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göre seçilen çocuklarından oluşur. Bu çocuklar, sarayın içi anlamına ge-
len “Enderun” da yetiştirilerek, asker ve sivil sınıfın çekirdeğini meydana 
getirirler. Bu nedenle, “yerlilik” kimliğini taşıyan ve Anadolu’nun sahibi 
aslisi kabul edilen köylü ve halk tabakasından ayrılmış olurlar. 

Bir toplum, bir organizma (canlı) kabul edildiği taktirde, bu canlının 
tüm organları asli unsurlarını koruduğu halde, beyin monte edilmiş ko-
numdadır. Bu da, Osmanlı’da aydın sınıfın yerlilik kimliğini sürdüren 
halka veya köylü tabakasına yabancılaşmış olduğunu göstermektedir. 

700. yılını kutladığımız Osmanlı İmparatorluğu, Karahanlılar ve 
Memluklar hatta Selçuklulardan beri devam eden bir kültür ve medeni-
yet mirasının önemli halkasını teşkil eder. A. Toynbee’nin yerinde tespi-
tiyle: “Üzerinde güneşin batmadığı uzun süren bir imparatorluk” modeli-
nin sosyal yapısı, kültür değerleri ve dünya görüşü hakkında bu vesile 
ile geniş çapta incelemelerin yapılacağı muhakkaktır. Ancak, biz, bu ya-
zımızda Osmanlının kimlik yapısına eleştirel bir açıdan yaklaşmak isti-
yoruz. Zira, tarihsel süreç içinde oluşan kimlik sorunu, sürekliliğini gü-
nümüzde de korumak suretiyle Türk toplum yapısını etkilemektedir. 

İmparatorluğun kültür dokusunun belirlenmesi, her şeyden önce, 
kimlik tartışmasını gündeme getirmektedir: Osmanlı kimdir? Nereden 
geliyor? Kendini nasıl algılamaktadır? Bu tür soruların irdelenmesi, im-
paratorluğun mahiyeti, tarihi oluşumu, sosyal rol ve kişilik yapısı hak-
kında önemli ipuçlarını ortaya koyacağı kanısındayız. Bir toplumda, bu 
tür ilişkiler sistemine yönelik eğilimlerin ele alınması, büyük ölçüde kül-
türel kimliğin belirlenmesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle kimlik tes-
piti, aynı zamanda kültürel değerlerin yorumlanması anlamını da taşır. 

F. Braudle’nin yerinde tespitiyle, kimlik sorunu, geçmişle bugün ara-
sında bir uyum sağlamaktır. Bu çerçeve içinde, Osmanlı kimlik yapısının 
irdelenmesi, günümüzde ortaya çıkan birçok toplumsal sorunlarımıza 
çözüm yolu bulmamızı sağlar. 

İmparatorluk, günün birinde gelişim seyrini tamamlayıp tarih sahne-
sinden çekilmiş olsa da, insanlar arası ilişkiler sistemine dayalı kültür 
norm ve değerlerinin yanında, tutum ve zihniyet biçimleri kalıcılığını 
sürdürebilmektedir. Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden bu davranış 
kalıpları, ne tür bir transformasyona uğramıştır? Ne ölçüde kimliğini ko-
ruyabilmiştir? Bunların da, günümüz bakış açısından yorumlanması, 
kanımca Osmanlı kimliğinin kültürel boyutlarını belirlemede etkili olabi-
lir. Bu tür bir yaklaşımdan hareket ederek, Osmanlı kimliğini, bir başka 
ifade ile Osmanlı kültür yapısını tartışmaya açmak istiyoruz. 

Bunun için de, Osmanlı gerçeğine sosyal ilişkiler sistemi kadar antro-
polojik değerlerle yüklü bir bakış açısı ve oryantasyonu ile yaklaşımı uy-
gun bulmaktayız. Tarihte süreklilik (contuinitè) ilkesine inanıyoruz. Bu 
yüzden, Osmanlının tarihimizin, uygarlığımızın ve kültürümüzün kilo-
metre taşlarından birini, belki de en önemlisini oluşturduğu kanısında-
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yız. Ancak bütün değerlendirmemize rağmen, tarihe eleştirel açıdan ba-
kılması gerekliliği inancındayız. Bu tür bir yaklaşım, hem tarihimizin 
güçlü yanını ortaya koyar, hem de günümüz ile geçmiş arasında köprü 
kurmak suretiyle, nerelerde yanlış adımlar atıldığını bizlere açıklar. Karl 
Popper, Mantıkçı Pozitivistlere karşı bilimde esas olan “teorilerin yanlışla-
nabilirlik” ilkesini ileri sürmüştür. Biz de benzeri bir görüşten hareket 
ederek, tarihselciliğin (historisizm) olguları sıralamasına karşı, onların 
“sorgulanması” gerekliliğine inanıyoruz. Tarihimize saygılıyız, fakat sor-
gulama hakkını tarihselci bir metodolojiyle kullanmak istiyoruz. 

“Türk devleti” kavramının, İslam’la ilk tanışması, Karahanlılar döne-
minde ortaya çıkmaktadır. Karahanlılar, İslam’ı benimserken (932) yazı 
dilinin Arapça olmasını tercih etmişlerdir. Böylece, Gök Türklerden beri 
devam eden yazı dili, İslamiyet’in kabulü ile yön değiştirmekte ve Arap-
laşma sürecine yönelik bir eğilim içine girmektedir. Bu tür bir değişimde, 
İslamiyet’in hiçbir etkisi söz konusu olmamakla beraber, yöneticilerin 
yerlilik yüklü değişme motivasyonu kitleleri yönlendirici bir rol oynamış-
tır. Benzeri oluşumları, Türk toplumunun tarihsel gelişimi ve Türk insa-
nının mizacında (idiosyncracicy) gözleyebiliriz. Nitekim, Bilge Kağan’ın 
732 yılında kardeşi Kül-Tigin için diktirdiği anıtta: “Ey Türk milleti (budu-
nu), birçoğunuz Çinlilerin tatlı sözleri ve hediyeleri ile bozularak öldünüz. 
Çin milletine beylik erkek evladınızı kul kıldınız, hanımlık kız evladınızı ca-
riye kıldınız. Türk beyleri Türk adını bıraktınız” tarzındaki yakınmaları, 
trajik bir üslupla açıklanmıştır. 

Günümüzde, 

“Türkiye’nin, hatta bütün İslam dünyasının en büyük tarihi mezarlığı 

Ahlat’dadır. Bu mezar anıtları, Türk sanatının ve kültür tarihinin se-

kiz yüz yıllık belgeleridir. Bunların benzerlerini Orta Asya’da da bul-

maktayız. Kül Tigin ve Bilge Kağan anıtları tüm yapı stilleri ile adeta 

Ahlat mezar taşlarında nakşedilmiştir. Her iki anıt arasında mahiyet 

ve ölçüler bakımından yakınlık bulunması ve Evliya Çelebi’nin dilleri 

(Çağataycaya çalar) demesi; Ahlat halkının Doğu Türkistan’dan gö-

çen oymaklardan meydana geldiğini düşündürür”.1 

Ancak, Ahlat mezar taşları, yazı dili özellikleriyle Kül Tigin ve Bilge 
Kağan dönemi yazı dilinden uzaklaşmıştır. İslamiyet’e olan derin saygı, 
hatta tutku derecesindeki bağlılık, Karahanlılarda kimlik farklılaşması-
nın başlangıcını oluşturur. Kutadgu Bilig ve Divan-ü Lugat-it Türk bu 
dönemde ele alınmış, Türk dilinin önemi ve zenginliği ileri sürülerek, yö-
neticilerin Arapçaya olan eğilimleri önlenilmeye çalışılmıştır.2 Her iki eser 
de, dönemlerinde yöneticilere yerinde yapılmış en önemli uyarıdır. 
                                                           
1 Beyhan Karamağaralı, Türk Mimari Eserlerinde Ahlat Mezar Taşları, s. 1-2, Ankara, 1993. 
2 Türk adının geçtiği ve Türkçe yazılan ilk kaynak eser Kutadgu Bilig’tir. 
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Horasan merkez olmak üzere, İran’da kurulan Büyük Selçuklu Devle-
tinde bir adım daha atılmış, yönetim (bürokrasi) İranlılara devredilmiş, 
resmi dil olarak da Farsça tercih edilmiştir. Türk tarihinde ilk kez, hem 
yönetim hem de resmi dilin yabancı güçlere tahsis edilmesi gerçeğine 
Büyük Selçuklu Devleti’nde tanık olmaktayız. İrène Melikoff, bu durumu 
“Acemleşme” olarak belirtiyordu. Böylece, Araplaşma ve Acemleşme ade-
ta Türk tarihinin bir alın yazısı oluyordu. Belki, Halil İnalcık’ın Osmanlı-
lar için tercih ettiği “istimâlet” teorisini Büyük Selçuklular için de kulla-
nabiliriz.3 Aslında, İran Selçuklu Devleti’nde ortaya çıkan eğilimlerin bazı 
tarihçiler Abbasilerden alınan Memlûk tarzı bir kültürel iktibasın ürünü 
olduğu kanısındadırlar.4 Bilindiği üzere, Memlûklar (Kölemenler) aslında 
bir Türk devletidir. Mısır, Suriye, Hicaz ve Güneydoğu’da yaşamışlardır 
(1250-1517). Yönetime, Çerkezlerin de seçilme hakkını tanımışlardır. 
Ancak, ordu ve yönetici kadro Arapça konuşmayı temel kabul ederek 
Araplaşmışlardır. Bu olay, bize, Afşinlilerden sonra Türklerin ikinci kez 
Araplaşma sürecini gösteren hazin bir örnek olsa gerek. Tarihi köklere 
dayalı bu politika, Osmanlı için de etkileyici bir unsur olacaktır. Nitekim, 
“Fethedilen yerlerde yerli halkı kendi tarafına kazanma” yani istimâlet si-
yasetini, Osmanlılardan önce Selçukluların uyguladığını söyleyebiliriz. 
Ancak, bu bir yaklaşım tarzı veya olaylara çözüm getirebilme biçimidir. 
Bu nedenle, tamamıyla katılabilmek mümkün olmayabilir. Hatta, B. 
Ögel ve F. Sümer’de rastladığımız “göçebe-gezginci bir topluluğun dinamik 
yapısının yerleşik bir düzene uyum sağlamasında bu tür yaklaşımların 
gerekliliğini” öngören istimâlet teorilerinin de yeterli olmadığı söylenebi-
lir. Bir kısım Batılı tarihçiler ise, konuya büsbütün farklı yaklaşımlar ile-
ri sürmektedirler. 

Harem-i Hümayun üzerine dikkate değer bir araştırma yürütmüş bu-
lunan Leslie Peirce’e göre: 

“Hükümran hanedanının emrinde bir köle (devşirme) askerler ordu-

sunun bulunması, daha önceki klasik İslam devletlerinin de (Abbasi-

ler gibi) bir özelliğiydi. Sadece hükümdara sadık ve kaderleri sadece 

onun iyi niyetine bağlı çok iyi eğitilmiş kölelerin, devlete, çıkarları hü-

kümdarınkiyle çatışabilecek soylulardan daha güvenilir ve etkili şe-

kilde hizmet edeceklerine inanılıyordu.” 

Böylece, Osmanlı, I. Murad’dan itibaren sadece hukuken köle statü-
sünde olanlar değil, yönetici sınıfın diğer üyeleri (Enderun veya Saraylı) 
                                                           
3 Halil İnalcık, “Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, s. 9-34, 
Sayı: 7, Mayıs 1999, Ankara. 
4 Mustafa Cezzar, Osmanlı İmparatorluğunda Leventler, s. 322, 1965. Buna karşılık, Emevi 
halifelerinin, soylu Arap kadınlarıyla evlenerek soylarını korumaktan gurur duyduklarını 
bilmekteyiz. Ancak, İslam tarihinin ikinci yüzyılında Abbasi halifelerinden çoğu köle cariye-
lerinin çocukları idi (Leslie P. Pierce, Harem-i Hümayun, s. 48-49, ikinci baskı, 1998.) 
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içinde kullanılabilen “kul” sistemini kendi soylularına tercih ediyordu. 
İnalcık’ın, bu yaklaşımını Dimitri Kitsikis farklı yorumluyordu. Kitsikis’e 
göre: 

“Kapıkulları birliğini 14. yüzyılın ikinci yarısında I. Murat oluştur-

muştur. Sultanın düşüncesi, büyük ocakların ve dini grupların etkile-

rinden kurtulmak ve ruhen-bedenen kendisine bağlı bir seçkin taba-

ka üzerinde mutlak otoritesini temellendirmekti. Kapıkulu olacak kişi-

nin aile, köy ve diniyle tüm bağlarını koparması, aynı yeni doğmuş 

gibi, hükümdardan başka kimseye maddi ya da duygusal herhangi 

bir bağ hissetmemeleri gerekiyordu. Bu ayrıcalıklı kişiler yalnızca 

Rum’lar, yani Ortodoks Hıristiyanlar arasından çıkıyordu. Müslü-

manlara bu mevkilerin kapalı olmasına bahane olarak, gerçek bir 

müminin (Kul) olamayacağı gösteriliyordu.” 

Kitsikis’in “Türk-Yunan İmparatorluğu” adlı eserinde ileri sürdüğü bu 
tez, kanımca İnalcık’ın yorumundan daha mantıklı görünmektedir. Her 
iki tarihçi de, “Kul” sisteminde birleşmekte; fakat Kitsikis, kişisel anali-
zinde Sultanın “ruhen ve bedenen kendisine bağlı ve kendi soyundan gel-
meyen, her yönü ile değerlerinden soyutlanmış” adeta bir (Kolhoz) veya 
(Kibbutz) insan tipini öne sürer gibi görünmektedir. Osmanlı’da, kendi 
halkına güven duygusu yerine, hanedanlığın korunması ön plana geç-
mektedir. Kanuni Sultan Süleyman’ın 45 yıl süren saltanatı döneminde 
göreve gelen dokuz veziri azamdan sekizi Hıristiyan kökenli idi. Bu tablo, 
Türk milletinin tarihinde yarım yüzyılın sadece “dönmelere” tahsisini 
gözler önüne serer ki, dünyada bir benzerine rastlamak mümkün değil-
dir. Bu nedenle, Fuat Köprülü’nün, “İstanbul’un fethinden önce tamamıy-
la kurulmuş olan Osmanlı bürokrasisinin, Bizans tesiri altında kaldığına 
dair ortada hiçbir delil bulunmadığı” tezi de doğrudur. Model, Osmanlının 
tarihsel geleneğinde aranmalıdır. Ancak, “Fatih devrindeki belgelere da-
yanarak, Enderun teşkilatını ve oradaki memur ve müstahdemlerin isimle-
rinden, bunların kâmilen Müslüman oldukları” tarzındaki yargılarına ka-
tılmamız mümkün değildir. 

O dönemlerde, Osmanlı modelinin aksine, benzer coğrafya ve dini de-
ğerleri paylaşan İran ve Arap kavimlerinde “yerlilik” (nativistic) unsurla-
rının toplumsal transformasyonuna tanık olmuyoruz. Aksine, hem Arap-
lar hem de İranlılarda kavim asabiyesi veya sosyal dayanışma şuuru 
(Esprit de Corps) son derece güçlüdür. İbn Haldun, Mukaddime adlı ün-
lü eserinde, asabiye duygusuna tarihin hareket ettirici gücü olarak bü-
yük değer verir. İbn Haldun’a göre, tarihi yapan asabiye şuurudur. Çün-
kü, asabiye aynı zamanda, fertleri ortak duygularda birleştiren bir daya-
nışma duygusudur. Tarihi veriler bize göstermektedir ki, İran ve Arap 
halklarında bu asabiye duygusu, günümüze kadar etkinliğini sürdür-
müştür. Ne Arap ne de İran toplumları, dil ve kültürlerini bir başka top-
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lumun hegemonyası altında değişimine asla izin vermemişlerdir. Claude 
Cahen ise, “Türkler arasında -Araplarda olduğu üzere- kavim şuuru kuv-
vetli değildir” diyordu. 

İran Selçuklu ve onun devamını oluşturan Anadolu Selçuklu devle-
tinde, resmi dilin Farsça olması, Türkçenin geri plana itilmesi ve yöne-
timin yabancı unsurlara devredilmesi önemli toplumsal gerginliklerin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu da, halk ve aydın dili ayrışımı-
dır. Halk da, ana dili temsil eden öz Türkçe, yönetici ve aydın kitlede 
ise Farsça etkin bir unsur olarak yerini almıştır. Melikoff, “13. yüzyılda 
kentlerde hayatın çok canlı olduğunu, Farsça konuşulduğunu ve Fars 
kültürünün egemenli görüşünü” ileri sürüyordu.5 Niyazi Berkes ise, “o 
dönemden beri Türk dilinin Reaya dili olarak yaşadığını” ileri sürüyor-
du.6 

Aydın-halk ayrışımı, aslında sağlıklı toplumlar için tasvip görmeyen 
ikili (dikotamic) bir yapıyı ortaya koyar. Bu tür bir oluşum, aynı zaman-
da sosyal sistemdeki önemli gerginlik ve kültürel kırılmaların birer yan-
sımasıdır. Yukarıda belirtildiği üzere, İran Selçuklularında intikal eden 
tutum ve zihniyet, Anadolu Selçuklu devletinde de devam edecek, resmi 
dil yine Farsça olacak, yönetim de çoğu kez İran’dan ithal edilen beyin 
göçleriyle desteklenecektir. Türk kültürü ve değerleri bir yana itilecek, 
İran kültürü yaygın bir biçimde kentli-aydın tabakaya nüfuz edecektir. 
Kültür ve yaratıcılığı besleyen elitist kadronun İranileşmesi veya Meli-
koff’un deyimiyle “Acemleşmesi”, gelenekli Türk kültürünün büyük ölçü-
de yara almasına neden olacaktır. Melikoff’a göre, 

“Çoğu hâlâ göçebe olan kırsal kesim Türkmenleri, kent merkezlerin-

deki Müslümanlaşmış ve Acemleşmiş halkla geçinemiyordu. Kentler-

de yaşayan insanlar, cahil ve Türkçeden başka dil bilmeyen Türk-

menlere iyi gözle bakmıyordu. Onlara Etrâk-ı bı-idrâk diyorlardı. 

Türkmenler konformist olmayan ve heterodoks bir inanca sahip ol-

duklarından Etrâk’ın dini zayıf” 

diyorlardı.7 
İster “yerli halkı kendi tarafına çekmek”, isterse “göçebe dinamizması-

nın yerleşik düzene uyması” tarzında telakki edilsin, bu tür “istimâlet 
teorileri”nin Türk toplum yapısındaki sonuçlarının iyi tahlil edilmesi ge-
rekir. Kendi halkına yönetimi layık görmeyen bir devlet, yabancı kültü-
rün istilasına imkân tanımak suretiyle değerlerini tahrip ediyordu. 
                                                           
5 İrène Melikoff, İlk Osmanlıların Toplumsal Kökeni, s. 149; Yayına hz. E.A. Zachariadou, 
Osmanlı Beyliği: 1300-1389, 1997, İstanbul. Keza, yine Anadolu Selçuklular döneminde 
Acemleşmenin boyutlarını göstermesi bakımından halkta yaygın olan aşağıdaki atasözü ib-
ret verici olsa gerek: “Türk iti şehre gelince Farsça ürür.” 
6 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 225, 1973. 
7 İrène Melikoff, “a.g.m.”, s. 149-150. 
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Karahanlılardan beri devam eden yabancılaşma süreci, İran Selçuklu 
ve Anadolu Selçuklu devletlerinden itibaren, Osmanlı imparatorluğunda 
da derin izler bırakacak tarzda şekillenecek ve kurumsallaşacaktır. Os-
manlı, Farsçayı geri plana iterek, Türkçeyi resmi dil kabul edecek, ancak 
orduyu ve yönetimi devşirme unsurlarına bırakacaktır. Bu köklü değiş-
melere rağmen, Arapça ilim dili olarak alınmak suretiyle, Karahanlılar-
dan başlatılan gelenek sürdürülerek “Araplaşma” süreci hız kazanacak-
tır. Ancak, 

“Osman oğulları hükümet işlerinde Türkçeyi kullanmışlarsa da bu dil 

hiçbir müessesede halka öğretilmemiş; bilindiği üzere Arapça hâkim 

olmuştur. Batılılaşma devri başlayınca, mekteplere Arapça ile Farsça 

olmak üzere iki dil girmiş, medreselerde de yalnız Arapça okutulmuş 

ve bu iki dilin yardımıyla Osmanlıca adı altında karışık bir Türkçe or-

taya çıkmıştır. Bununla beraber, medreseler 1908 inkılâbına kadar 

Farsça ile Türkçeye kapılarını açmamışlardı”.8 

Günümüz sosyal antropolojisi, kültür iktibası (cultural borrowing) 
üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Buna göre, kültür ve uygarlık ala-
nında güçlü olan ülkeler, yeniliğin yayılması sürecinde etkin rol oynar-
lar. Nitekim, Türk toplumunda yeniliğin kabulü hususunda İslamiyet 
kaynak rol oynamıştır. Karahanlıların önderi Saltuk Buğra Han da “İs-
lam dinine girmiş” (932), Arapçayı yazı dili olarak kabul etmiştir.9 Oysa, 
bir dini sistem olarak İslamiyet, bu tür bir radikal değişime ışık yakmış 
değildir. Çünkü, Kur’an, “Sizi kavimlere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız” 
buyuruyor. Aynı şekilde, Hadis de: “Kişi kavmini sevmekle suçlandırıla-
maz” veya: “Kavminin efendisi kavmine hizmet edendir” tarzında “kavim 
bağlılığını” önermektedir. Kur’an’ın bu yaklaşımı, insan psikolojisinin 
harikulade bir niteliğini ortaya koymaktadır. Ana sevgisi, aile bağlılığı, 
vatan aşkı Allah’ın yarattığı ve kuluna ihsan buyurduğu eşsiz yücelikler-
dir. Bunlar olmadan sosyal birlikteliğin ve hayatın anlamı olamazdı. Bu 
nedenle, millet sevgisi düşünülmeden ümmet sevgisine geçilemeyeceği 
gibi, bu iki evrensel değer birbiri için de feda edilemezdi. Millet özelliğin-
den yoksun bir ümmetçilik kadar, ümmet idealinden uzak düşen bir 
millet sevgisi (milliyetçilik) de İslami dengeyi bozabilirdi. İslam, aslında 
evrende ezeli bir armoniyi temsil eden bir dindir. 

Yeniliğe açık bir mizaca sahip bulunan Türk kavimi (budunu) bu has-
sas dengeyi koruyacağı yerde, Arap ve İran kültür unsurlarını benimse-
miş, kavim asabiyesini koruyamamıştır. Oysa, bu iki kavim, İbn Hal-
dun’un tarih felsefesinin özünü teşkil eden asabiye bilincine bağlı kal-
mak suretiyle kimliklerini korumuşlardır. Hatta, Fazlur Rahman’ın be-
                                                           
8 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt: 1-2, s. 3, İstanbul, 1977. 
9 İngiliz Gizli Servisi MI5, s. 306, Yesevi Yayınevi, İstanbul, 1999. 
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lirttiği gibi, “Emevi ve Abbasi politikası, aslında Arapçılığın İslamileştiril-
mesi” veya Seyyid Hüseyin Nasr’ın yerinde teşhisiyle, “İslam’ın millileşti-
rilmesi” anlamına geliyordu. 

Gerçekte, “Araplar, İslam dinini adeta Araplaştırmışlardır.” Bu neden-
le, İranlılar ve Araplar, İslam şemsiyesi altında milli kültürlerini koru-
muşlar, Türkler gibi kimlik kaybına uğramamışlardır. Bilindiği üzere, bir 
Türk boyu olan Afşinliler, bu süreçte Araplaştırılmışlardır. 

Son yıllarda ele geçirilen İngiliz Gizli Servisi M15’in tespitleri bile: “İs-
lam’ın milli özellikleri yok edici etkisi, Osmanlıların doğudaki akrabalarını 
unutmalarına yol açmış, bunun neticesi olarak da Asya’dan uzak düş-
müşlerdir” tarzındadır.10 Bu yargılar, aslında Türk toplumunun İslam’ı 
algılama biçimi kadar, mizaç ve kişilik yapısından da kaynaklanmakta-
dır. Bu da, Bernard Lewis’in deyimiyle, “Her şeyden önce, Türk toplumu-
nun milli benliğini İslam içinde eritmiş olmasında aranmalıdır.” 

Osmanlı İmparatorluğu, Karahanlılar ve Selçuklulardan beri devam 
eden kültürel iktibas sürecini, Devşirme modelleriyle had safhaya ulaş-
tırmıştır. Nedir bu devşirme modeli? Niçin bu yola başvurulmuştur? Bu 
modelin, Türk toplum ve kültür tarihi açısından ne gibi sonuçlar yarata-
bileceği düşünülmüş müdür? Bu hususların, bilimsel tartışmaların ışı-
ğında aydınlığa kavuşturulması gerekir. Bu noktada iki temel unsura 
açıklık getirmem gerekmektedir. Bunlardan biri, yukarıda belirtildiği 
üzere, Türk milletinin kültürel alıntılara açık bir mizaç ve kimliği temsil 
etmesi; ikincisi de tarihimizde rastladığımız Oğuz-Türkmen ikiliği diye 
belirlenen “ben ve öteki” ayırımına uygun bir referans noktasının belir-
lenmesidir. 

Oğuz-Türkmen ikiliği, Edward Shills’in merkez-çevre (center-perip-
hery) modeliyle daha iyi anlaşılabilir. İran Selçuklu devletini kuranlar, 
kendilerini Oğuz kabul ederek merkeze yerleşirken, Türkmenleri dışla-
mış ve çevreye itmişlerdir. Selçuklulardan itibaren devam eden bu zihni-
yet, Osmanlı’da daha sistematik bir biçim kazanmıştır.* 

Osmanlı zihniyetine göre, Karamanlılar da Türkmen olarak kabul edi-
liyorlardı. Fatih’in “Avni” mahlasıyla yazmış olduğu bir şiirinde, “Hakkı-
mızda saltanat iddia edermiş ol Karamani-Hüda fırsat vire gidem kıram 
anı” tarzındaki serzenişlerinde, merkezin çevreye olan sert tepkilerine ta-
nık olmaktayız. Merkezin çevreye, yani Oğuz’un Türkmen’e bu bakış açı-
sı, aynen Yeniçerilere de yansımıştır. Otlukbeli savaşında, Yeniçeriler ve 
Rumeli Beyleri, “Hey uğursuz hain Türkmenler” demek suretiyle Kara-
manlılar ordusuna saldırmışlardır.11 Aynı şekilde, Oruç Beğ tarihinde 
                                                           
10 İngiliz Gizli Servisi M15, s. 306. 
* Oruç Beğ tarihine göre, Osmanlının Türklere bakış açısı son derece alçaltıcı ve küçültücü-
dür. “Türkmen haramzadeleri” söyleminde gözlendiği gibi. (Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 118-
120, 1972. 
11 Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 205; Keza, Atsız, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 118-120, 1970. 
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Babailer de, Türkmen grubundan kabul edilmişlerdir. Bu yüzden Anado-
lu Selçuklularının da Babailere bakış açısı dışlayıcıdır. Nitekim, Selçuk-
luların Moğol istilası karşısında, Babailer Moğolları desteklemişlerdir.12 
İnalcık’a göre, “Fatihten sonra Osmanlılar Türkmenliğe cephe almışlar-
dır”.13 Hatta, Akkoyunlu-Türkmen rekabeti ortaya çıkınca Osmanlı bü-
rokrasisi kendi Türkmenlerini Yörük adıyla Doğu Anadolu Türkmenle-
rinden ayırmıştır. “Türkmenler, Osmanlılarca Alevi-Kızılbaş olarak ayırt 
edilmiştir”.14 

Oğuz-Türkmen ikiliği, Türk toplum yapısında bir diğer önemli gergin-
liktir. Yavuz Selim-Şah İsmail karşılaşmasında, Türkmenler Şah İsmail’i 
kendilerinin gerçek piri ve hükümdarı saymışlardır. Çünkü, Osmanlı sa-
rayı onlara devlet düşmanı olarak bakmayı bir gelenek haline getirmiştir. 
Böylece, Türkmenlerin hetorodoks inanç sistemlerine kaymalarında, 
hatta İranlılaşma sürecinde, Osmanlının bu tutumu önemli rol oynamış-
tır. 

Halil İnalcık’ın isabetli teşhisiyle, 

“İlkin devletin sırf kullara (devşirmelere) dayanan bir hanedan impa-

ratorluğu haline gelmesi, öbür yandan Türkmenlerin dışlanması so-

nucu, saray ve bürokrasi artık Türklük kimliği üzerinde durmamıştır. 

Osmanlının, kendini Türk’ten ayrı tutması, bu tarihi ve siyasi şartlar-

la açıklanabilir”.15 

Yine, İnalcık’ın belirlemesiyle, “Türklük, halk şairleri tüm hayat tarzı, 
yani dili ve kültürü ile (halkta) yaşamakta ve kendi ayrı etnik varlığının bi-
lincinde idi”. Bu durum, bize, Osmanlı toplum yapısında yönetici sınıf 
veya aydın-halk farklılaşmasının kesin çizgileriyle belirlendiğini gösteri-
yordu. 

Osmanlı düzeni, gerek Saraylı veya Enderun, gerekse Yeniçeri adı al-
tında oluşturulan modellerle, hem bürokrasisini hem de ordusunu, kü-
çük yaşlarda kazanılmış Hıristiyan çocuklarla teçhiz ederken, çiftçi veya 
Reaya (köylü-halk) sınıfı kendi asli unsurunu oluşturuyordu. Robert 
Martin’e göre, yönetici aristokrasi: 1) Eski ahiler (padişahın çevresinde 
bulunanlar); 2) Yöneticiler (Kapıkulundan gelenler); 3) Taşralı memurlar 
olmak üzere üçlü bir farklılaşmayı ortaya koyuyordu.16 

Robert Martin’in bu değerlendirmesine bir de askeri (military) sınıfı, 
yani Yeniçerileri ekleyebiliriz. Böylece, yönetici sınıf, en geniş anlamda 
bürokrasi ve militarist kadro doğrudan Ermeni, Rum, Slav, Boşnak, Ar-
navut ve Hırvat gibi ayrı etnik kökenlilerden oluşuyordu. Orhan Gazi 
                                                           
12 Yaşar Ahmet Ocak, Babailer İsyanı, 1980. 
13 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 27. 
14 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 27. 
15 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 27. 
16 Robert Martin, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, 96-98, Cilt: I, TTK Yayınları, 1990.  
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(1326) tahta geçince, sarayda Rikâbdar adıyla bir memuriyet ihdas ede-
rek maiyetinde bulunan Molla Ayas’ı ilk olarak Rikâbdar tayin etmiştir.17 
Ancak, Enderunlu Atabey, Molla Ayas’ın devşirme suretiyle toplanan gö-
nüllü çocuklarına, saraya ve Acemi oğlanları kışlasına yerleştirilerek, ni-
zamları üzere hareket ettirilmesi hizmeti verildiğini yazmaktadır.18 Bu 
durum, devşirme geleneğinin Orhan Gazi döneminde ele alındığını bize 
açıklamaktadır. 

Bazı batılı araştırmacılar daha ileri giderek, Osmanlı’da rastladığımız 
Enderun modelinin Selçuklulardaki Harem yani Odalık geleneğine da-
yandığını ileri sürmektedirler.19 Özellikle, Osmanlı beyliği üzerine bir in-
celeme yapmış bulunan V. Dimitriadis bu kanaattedir. Bu duruma göre, 
devşirme modelinin geleneksel kimliğinin 1383-1387’lerden öncelere 
uzanmış olması gerekir. Yalnız, Enderun tarihçileri, kuruluşun bu dö-
nemlerde Gazi Evrenos tarafından uygulandığını ileri sürmektedirler.20 

Gerçekte, Selçuklu sultanlarının saraylarında, hükümdar için satın 
alınıp, terbiye görerek yetişen ve saray (Enderun) hizmetlerine atanmış 
memurlar arasında Hacıbülhicab gibi hizmetlere rastlamaktayız.21 

Görülüyor ki, Osmanlıların kuruluşundan 1493’e kadar devşirmenin 
adı “pençik oğlu” idi. 1565’den sonraki belgelerde ise Acem Oğlanları ola-
rak geçiyordu.22 Bu kuruma, 17. yüzyılda verilen ad genellikle “Oğlan 
Cem’i” (1607-1608) ya da 1622’de gözlendiği üzere “Yeniçerilik için oğlan 
alınmak” veya 1638-1646’da rastlandığı gibi “Devşirme” idi. “Pençik Oğ-
lanı” ise, kurumun ilk ortaya çıktığında kullanılmıştır. On altıncı yüzyıl 
tarihçisi Mustafa Âli’nin (1541-1600) -ki kendisi de Boşnak asıllı bir dev-
şirmedir- “kul” sözcüğünü “Devşirme” anlamında ifade ettiğini, bundan 
da “Hıristiyan devşirme kökenini” kastettiğini Cornell H. Fleischer açıkla-
maktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, pençik sistemi I. Murad’ın 1377’de 
Edirne’yi başkent yapmasıyla başlatılmış, ancak I. Selim tarafından kal-
dırılmış, o zaman her savaş esiri için 20 akçelik vergi ihdas edilmiş ol-
ması bir gelenek halini almıştır.23 
                                                           
17 İsmail H. Baykal, Enderun Mektebi Tarihi, s. 7, (tarih yok). 
18 Atabey Tarihi, Cilt: I, s. 6. 
19 Spiros Vryonis Jr. Mevlevi Dervişi Eflaki’nin Eserlerine Yansıyan 13. ve 14. Yüzyıl Anadolu’sun-
daki Müslüman Aileleri, yayına hazırlayan E.A. Zachariadou, s. 238, İstanbul, 1997. Keza, Anado-
lu Selçuklu devleti, Alâeddin Keykubad zamanında Gulam-hane denilen okullarda yetiştirilen 
Türk veya Hıristiyan asıllı gençlerden oluşan bir Merkez ordusunun varlığından söz açılmaktadır 
(Bkz. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, s. 93, ikinci baskı, 1992.) 
20 Vasilis Dimitriadis, Devşirmenin Kökenleri Üzerine Düşünceler; E.A. Zachariadou, a.g.e., 
s. 12. 
21 İ.H. Baykal, a.g.e., s. 12. 
22 V. Dimitriadis, a.g.e., s. 26. Keza, Yavuz Ercan, “Devşirme Sorunu, Devşirmenin Anadolu 
ve Balkanlardaki Türkleşme ve İslamlaşmaya Etkisi”, Belleten, s. 679-722, Cilt: I, Sayı: 198, 
1986. 
23 V. Dimitriadis, a.g.e., s. 20-29. Keza, Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali, Bir Osman-
lı Aydın ve Bürokratı, s. 14, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996. 
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Osmanlıda kurumlaşan ve kökleşen devşirme veya Enderun sistemi, 
aslında militarist kadro ile bürokrasinin Türk olmayan unsurlara devri 
anlamını taşıyordu. Ancak, İnalcık, gayri müslimlerin on altıncı yüzyıla 
kadar, Osmanlı yönetici sınıfına devşirme sisteminin dışında da -yani 
dinlerini değiştirmeden- katıldıklarını açıklamaktadır. Böylece, memleke-
tin sahibi ve devletin kurucusu Türk unsurlarının devreden çıkarılması, 
üretici ve vergi yükümlüsü tebaa yani reaya durumuna düşürülmesi, 
Osmanlı kimlik yapısındaki önemli sosyal yarılmayı oluşturur. Saraylı 
(Enderun) karşısında yer alan reaya,24 aynı zamanda Yeniçeri ve Ende-
run gruplarının da vergilerini ödemekle yükümlü bir (etrâk)tır.* İnalcık’a 
göre, “artık 16. yüzyılda Osmanlılarda Türklük kimliği silinmiştir”.25 Bu 
kavramın yerine Osmanlı, Anadolu Selçuklularından beri devam eden 
“Etrak” sözcüğünü kullanmayı tercih etmiştir. 

Osmanlı toplum yapısındaki bu oluşumu İnalcık, patrimonyal devlet 
anlayışına bağlıyordu. 

“Patrimonyal devlette hanedana bağlılık temel prensiptir. Haneden 

için önemli şey, padişaha mutlak bağlılıktır. Bunun içinde, bu siste-

min gereği olarak, ‘kul’ veya ‘gulamlar’a ihtiyaç vardır. Türkler, ha-

nedandan sayıldıklarından bu kurumlardan uzak tutulmuşlar, ya-

saklanmışlardır. Çünkü Osmanlı, Türk’ü ‘kul’ yapamazdı. Bazı tarih-

çilerin iddialarının aksine, Tımarlı orduda da ‘devşirme kul’ cinsin-

den olanlar çoğunlukta idi”.26 

İnalcık’ın, devşirme müessesesine yasallık kılıfı geçirmeye çalışan bu 
açıklama tarzına tamamıyla katılmak mümkün değildir. Zira, Orkun 
anıtlarında gözlediğimiz gibi, “Türk budunu” (halkı), “Türk Bilge Kağan”, 
“Türk Beğleri”, “Türk Tanrısı” ve “Türk Töresi” gibi Türk sıfatından türe-
tilmiş birçok kavramlar sürekli zikredilmektedir. Gök Türkler de, runik 
yazısını edebi bir üslupla kullanan bir devlet felsefesi ve deneyimine sa-
hiptir. Metinlerin hiçbir yerinde, kağanın, halkına yukarıdan bakan bir 
eğilimine rastlanmadığı gibi, Türk insanının yüceltilmesi soylu bir değer 
olarak vurgulanmaktadır. Özellikle, Çin halkının tatlı sözüne, yalanları-
na kanılmaması yanında, onların kadınlarıyla evlenilmemesi hususunda 
                                                           
24 Reâyâ, halk kitlesidir. (Halil İnalcık, “Osmanlı İmparatorluğu”, Türk Dünyası Araştırmala-
rı Dergisi, s. 153, İstanbul. Cornell H. Fleischer'e göre, “Reaya imparatorluğun vergi veren 
kesimi, devletin başlıca gelir kaynağıydı; Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerden, sultanların 
hükmettiği fethedilmiş topraklarda yaşayan çeşitli halklardan ve dil gruplarından gelme 
köylüler, zanaatkâr ve tüccarlardan oluşuyordu.” (C.H. Fleischer, a.g.e., s. 13.) Ancak, “Os-
manlı kulları, tanımı gereği askeri-yönetici sınıfın üyeleri olmaları nedeniyle, yönetilenlerin 
(Reaya) önemli kesiminin Türkler olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
* Hatta, reaya, 17. yüzyılın başlangıcında ileri yaşları, hizmet sürelerini tamamlamaları ya 
da malullük nedeniyle, etkin hizmetten çıkarılan Yeniçerilerinki Korucıyan Ocağını oluştu-
ruyorlardı -vergilerini de ödemekle yükümlü- oluyordu. 
25 Halil İnalcık, “Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi”, a.g.d., s. 27. 
26 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 28. 
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üst yöneticiler sürekli uyarılmaktadır. Bu nedenle, yazıtlar, Etienne Co-
peaux’nun da (Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine) adlı yeni bir 
araştırmasında ifade ettiği gibi, sadece övgü metinler değildir; geçmiş ka-
ğanların zaferleri anlatılsa, Türk halkının gücüne duyulan inanç belirtil-
se de, yaşanan sefaletleri ve kapıda bekleyen tehlikeleri hatırlatan uyarı-
lar daha da ağır basmaktadır. Ancak, metinler, J.P. Roux’un da ileri sür-
düğü üzere, “Milli Diriliş”i sembolleştirir. Hatta Copeaux, “Anıtların bir 
kimlik arayışını amaçladığını, bunun da Türk milliyetçiliği olduğunu” be-
lirtmektedir. Oysa, Karahanlılar İslamiyet’i kabul ile Herodian nitelikte 
bir kültür değişmesi sürecinin içine girmişlerdir. Osmanlı da bu yaban-
cılaşma, doruk noktasına ulaşmıştır. Görülüyor ki, Türk devlet gelene-
ğinde İslamiyet’in kabulü ile kimlik değişimi gündeme gelmektedir. Bu 
oluşumu, Karahanlılar, İran Selçukluları, Memluklar, Anadolu Selçuklu-
ları ve nihayet Osmanlılarda kesin çizgileriyle gözleyebilmekteyiz.27 Öyle 
ki, Türkçe bir kenara itilerek, yerini Farsça ve Arapçaya terk etmiş; yö-
netim de İranlılara veya başka unsurlara bırakılmıştır. Osmanlı, atala-
rından intikal eden ve dini yaşantıyı belirleyen bu kültürel mirası, İslam 
dininin taşıyıcı unsuru olarak kabul ettikleri Arapçanın etkisiyle birleşti-
rerek, Osmanlıca denilen yapay bir dilin ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur. Böylece, Türk toplumunda, bir yanda saray veya aydın dilini temsil 
eden Divan edebiyatı, öte yanda Halk edebiyatı olmak üzere, ikili bir kül-
tür biçimlenmesiyle karşılaşıyoruz. Artık, Farsça saray ve edebiyat dili, 
Arapça ise ya hukuk ya da din ve millet dili durumuna geliyordu. Bütün 
eserler bu iki dilden çevriliyor, Türkçe asla kal’a alınmıyordu. 

Bunların da ötesinde, Osmanlıda, yönetici ve askeri tabakanın -Türk 
olmayan güçlerin eline geçmesiyle- artık Türk’ten dışlanmış bir bir top-
lumsal piramit, kültür yaşantısının bir parçası haline geliyordu. Bu nasıl 
oluyordu, bu hususa kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği üzere, 

“Osmanlı toplum yapısında erkek kölelerin sadece askeri bir rolden 

fazlasını oynamaya başladıkları sıralarda, büyük ölçüde aynı neden-

lerle, dişi kölelerin de hükümdarların hanesinde önemli bir varlık 

göstermeye başladıklarına tanık olmaktayız.” 

Bu zihniyetin sonucu olarak, I. Mehmed’in annesi Devlet Hatun aslın-
da bir köle idi. Devlet Hatun’un ilk adı “binti Abdullah” (İslamiyet’i sonra-
dan kabul edenlere verilen lakap) idi. Ancak, Fatih’in babası II. Murad’ın 
annesi Dulkadir Oğullarından Süli beyin kızı Emine Hatun’dur. Kısacası, 
Kanuni öncesi dönemin cariye valide sultanları şöyle sıralanabilir: I. 
Mehmed’in annesi Devlet Hatun, II. Mehmed’in annesi Hüma, II. Beya-
zıt’ın annesi Gülbahar, I. Selim’in annesi bir başka Gülbahar, Süley-
man’ın ise Hafsa’dır. Peirce’ye göre: 
                                                           
27 Memlûklar (Kölemenler), Türklerle Türkleşmiş, Çerkezlerden kurulu idi. 
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“Cariyelik sistemi Osmanlı siyasasının temel bir özelliğidir. Yönetici 

elit içinde (kadın-erkek) kölelerin artan önemi, aynı zamanda yöneti-

min güçlenmesine destek sağlamıştır. Osmanlı geleneğinde, yasal eş-

ler varken bile sadece ve sadece cariyeler kanalıyla çocuk yapılması 

ve her bir cariyenin sadece tek bir çocuk yapması ve her bir cariyenin 

sadece tek oğul sahibi olmasına izin verilmesi bir devlet siyaseti ola-

rak kabul edilmiştir. Böylece, hanedana kimin geçeceği denetim altı-

na alınmıştır.” 

Osmanlıda, soylu hanedanla evliliğe ilk örnek Orhan Gazi’nin bir 
Rum Tekfuru’nun kızıyla evlendirilmiş olmasıdır. Orhan Gazi, ikinci kez, 
sonradan Bizans imparatoru olan, Kantakuzen’in kızı Theodora ile evlen-
miş, ancak Theodora, din değiştirmeyi reddetmiş ve Bizans imparatorluk 
töreni diye bilinen (prokypsis) de, kutlamalara katılan Rum ve Türk da-
vetliler önünde ihtişamlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Harry Luke ve 
Paul Wittek, Osmanlı devletinin sadece İslami değil bir dereceye kadar 
da Hıristiyan olan, hatta I. Beyazıt’ın oğulları arasında Mehmet ve Mus-
tafa’nın yanı sıra, bir Süleyman, bir Musa ve bir İsa’nın bulunmasının 
sadece bir rastlantı olabileceği görüşünü de reddetmişlerdir. Daha son-
raki padişahların da, harem vasıtası ile Hıristiyanlarla yakın ilişkilerde 
oldukları Speros Vryonis gibi araştırmacılar tarafından ileri sürülmüş-
tür. Elbette ki, bu görüşlerin tamamıyla tutarlı olduğu tezi savunulamaz. 
Ancak, Osmanlı modeli, bu tür komplo teorilerinin üretilmesine kapıyı 
açık tutar görünmektedir. 

Gerçekte, cariyelik sistemi, Saraya devşirme akışını hızlandırmış, or-
du ve yönetici sınıf giderek, Osmanlı toplum yapısında Türk olmayan 
unsurların eline geçmiştir. Böylece, yönetici tabaka -ki bir toplumun 
kültür yaratıcı kuşağını oluşturur- tümü ile Osmanlının “avdeti” dediği 
dönme grubunun eline geçmiş oluyor, Reaya veya halk tabakası ise, ge-
lenekli Türk kültürünü yaşatan kaynağın odak noktasını belirliyordu. 

Kuruluşundan kısa bir süre içinde, bu tür ikili bir örgütlenme biçimi, 
toplum düzenine yansıyacak olan birliktelik şuurunda derin yarılmalara 
yol açacaktır. Daha ziyade mistik, kaderci ve içe dönük bir bakış açısını 
temsil eden halk edebiyatı ve kültürü karşısında, sürekli hayattan zevk al-
maya çalışan, hedonist ve dışa dönük -Epikürien bir Ben- imajının temsil 
ettiği Saray edebiyatı, Osmanlı kimliğindeki ikili (dikotamik) yapıyı ortaya 
koyar. Dil ve edebi üsluptan, sanat ve estetik anlayışına varıncaya kadar, 
hayat felsefesini temsil eden değer ve inanç sistemlerinde beliren bu farklı-
laşma, aynı zamanda iki kültürlü bir toplum modelinin de yaratıcısıdır. 

Osmanlı kültürünü derinden etkileyen bu ikili oluşumda, Enderuni 
aydın ile Reaya diye belirlenen halk tabakasının ayrışımı, Türk toplumu-
nun kader çizgisini belirleyecektir. Bu farklılaşmanın temel felsefesi de, 
yukarıda belirtildiği üzere tarihsel kökenlerden gelen Oğuz-Türkmen iki-
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liğinden kaynaklanmaktadır. Oğuz, merkezi temsil ederken ve yerleşik 
düzenin bilincini taşırken, Türkmen çevreye itilen, dışlanan karşıt bir 
unsur olarak algılanmıştır. Osmanlı da, Oğuz-Türkmen ikiliğinin sürek-
lilik kazanmasına gayret göstermiş, yapısal yarılmalarda bütünleştirici 
ve uyumcu hiçbir fonksiyonel rol oynamamıştır. Tersine, kanalların daha 
da genişlemesi için her çeşit komplo teorilerini gündeme getirmekten çe-
kinmemiştir. Özellikle, 16. yüzyılda Türkmenlerin Şialaşmasına, Kara-
manların ise Hıristiyanlaşmasına adeta seyirci kalmıştır. Toplum yapı-
sında, “ben ve öteki” türü bilinç-altı yarılmaların içine itilmiş olması, Os-
manlının sonraları zuhur edecek olan birçok kültürel gerginliklerin de 
teşvikçisi olmuştur. Babai ve Şah Kulu ayaklanmaları, Şeyh Bedrettin ve 
Şah İsmail türü sosyal hareketler, hatta Celali olarak bilinen reaya ey-
lem biçimleri de aslında çevrenin veya Türkmen’in, merkeze -Oğuza-yö-
nelik önemli tepkileridir. Çevreyi temsil eden grupların bu başkaldırıları, 
temel felsefe olarak, merkezin devşirme zihniyetine yönelik kimlik sava-
şından kaynaklanmaktadır.* Hatta, Şah İsmail’in Güneydoğu ve Orta 
Doğu Türkmenlerinden yüz binlerce göçebe insanı İran’a kaydırmak su-
retiyle Safevi devletini kurması, merkez-çevre gerginliği sonucu ortaya çı-
kan çatışmaların ürünüdür.28 

İnalcık, Anadolu Türklerinin Kapı Kuluna karşı asıl mücadele döne-
minin, Sarı-Sekbancı örgütünün ortaya çıkması ile, 1590’larda başladı-
ğını ileri sürmektedir.29 

“Hatırlanacağı üzere, bu sıralarda devlet iki cephede, doğuda İran ve 

batıda Habsburg’lara karşı uzun bir savaş dönemine girdi. Habsburg 

askerinin ateşli silahları karşısında Tımarlı ordusu etkisiz kalınca 

devlet, Anadolu’da tüfek kullanabilen ücretli Türkleri Sarıca-Sekban 

bölükleri halinde örgütledi ve cepheye sürdü. Bunlar, sadece savaş 

sırasında ücret alan bir askerdi, sürekli maaş alan devletin ayrıcalık-

lı Yeniçeri askerine karşı rakip idiler ve aynı statüyü istemekte idiler. 

Devlet buna razı olmayıp ücretleri de kesilince, isyan ve eşkıyalığa 

saptılar, Celali oldular; devlet onları eşkıya anlamında Celali saydı 

ve Yeniçeri askerini kullanarak onları ortadan kaldırmaya savaştı. 

İşte tarihimizde 1593-1610 yılları arasında Anadolu’da gördüğümüz 

Celali ayaklanmaları, aslında işsiz-güçsüz kalmış Anadolu Türk as-

keri ile Kapıkulu arasındaki mücadeleyi ifade eder”.30 
                                                           
* Reayanın, Osmanlıya olan tepkisini, şu anonim deyiş de daha da iyi gözleyebiliriz: “Şalvarı 
şaltak Osmanlı. Eğeri kaltak Osmanlı. Ekende yok, biçende yok. Yiyende ortak Osmanlı.” 
28 Orhan Türkdoğan, Alevi-Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınları, 1995. Keza, Faruk Sümer, Sa-
fevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Türklerin Rolü, TTK Yayınları, Ankara, 1976. 
29 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 28-29. 
30 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 28-29. Keza, III. Selim dönemi yenilikler ve devşirme teorisine yö-
nelik görüşler hakkında (bkz. Dimitri Kitsikis, Türk Yunan İmparatorluğu, s. 184, İstanbul, 
1996. 
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Türk tarihinin önemli bir döneminde, Devşirme askerleriyle Türkmen-
lerin (Sarı-Sekbancılar) karşılaşması anlamlı olsa gerek. Genel olarak, 
Celali hareketlerinde, Kitab-ı Müstetab da rastladığımız üzere, Alevi top-
luluklarının etkin rol oynadıklarına tanık olmaktayız. İnalcık’ın yerinde 
teşhisiyle, ilk kez tarihimizde “Anadolu Türk askeri” ile “Kapıkulu” yani 
devşirme soylular arasındaki tarihi gerginlik su yüzüne çıkmış oluyordu. 
Çünkü, Sekbanlar dönemi tarihimizde, Anadolu Türklerinin devletin as-
keri örgütlerinde -bunalımlı anlarda- önemli yer aldığı bir safhayı temsil 
eder. III. Selim’in gündeme getirdiği Batılılaşma projesinin bir yansıması 
olarak düşünebileceğimiz Nizamı Cedit adı verilen yeni bir ordu düzen-
lenmesinin temelinde de Yeniçeri devşirmelerine yönelik tepkileri sezinle-
memek mümkün değildir. Nitekim, Nizamı Cedit, 1794 Eylül’ünde İstan-
bul dışında ve Boğaz üzerinde bulunan Levent Çiftlikte ve ardından Üs-
küdar’da kurulacaktı. Bu birliklere alınacak askerler, artık devşirmeler 
değil, Sarı-Sekbancılardan iki yüzyıl sonra yeniden gündeme gelen Ana-
dolu Türk çiftçileri arasından seçilecekti. Bu anlayışa uygun olarak, 
1802 yılı başında Anadolu’dan düzenli asker toplama yöntemi benimsen-
di. Böylece, 1806’nın sonlarında Nizamı Cedit 22.685 er ve 1590 subayla 
muazzam bir kuruluşu ortaya koyuyordu. Ancak, devşirmelerin muhale-
feti nedeniyle Nizamı Cedit Balkanlarda örgütlenememişti. Kaynaklar ne 
derlerse desinler, Nizamı Cedit’e olan “Yeniçeri, ulema ve softalar” zümre-
sinden kaynaklanan “Batılılaşma” gerekçelerinin arkasında, kendi asli 
unsuruna dönüş eğilimini sezinliyoruz. III. Selim’in hallinden sonra, ye-
rine getirilen IV. Mustafa, Nizamı Cedit’i kaldırmış ve tüm kadrosunu da 
katletmiştir. Anadolu’ya dönüş, güvencenin, sadakatin bir uyanışı olarak 
belirtilmelidir. 

Osmanlı toplum yapısında, İnalcık’ın isabetli teşhisiyle, “Devletin sırf 
kullara dayanan bir hanedan imparatorluğu haline gelmesi, öbür yanda 
Türkmenlerin dışlanması sonucu saray ve bürokrasi, artık Türklük kimliği 
üzerinde durmadı. Osmanlının kendini Türk’ten ayrı tutması” çevrenin, 
merkeze olan savunma mekanizmasını güçlendirmiştir.31 Celali olgusu, 
Karen Barkey’in de belirttiği gibi, Osmanlının kimlik sorunudur. Celalile-
ri yaratan da, sonradan kendine bağlayan da yine devlettir.32 Bu neden-
le, Osmanlı hem sürekli toplumsal gerginliklerin kaynağı olmuş hem de 
bu gerginliklerle mücadele etmek durumunda kalmıştır. Çünkü, Osman-
lı “yerlilik” kimliğini koruyamamıştır. Nitekim, Celali hareketlerinden ön-
ce, Yavuz Selim’e karşı, Şehzade Ahmed ve oğlu Murad’ın Amasya’daki 
mücadelelerinde, yörenin çoğu Türkmen boylarının verdiği destek bilin-
mektedir. Keza, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, sarayın gözdesi    
-Hurrem Sultan’dan doğma- İkinci Selim’e karşı mücadelede, Anadolu’-
                                                           
31 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 27. 
32 Karen Barkey, Milliyet Gazetesi, 28 Haziran 1965. 
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daki Türkler öteki şehzadelerin yanında yer almışlardır.33 Benzeri ayak-
lanmalar yanında Kiziroğlu, Karayazıcı, Abaza Mehmet Paşa ve Deli Ha-
san türü başkaldırılar da eksik değildir. Bir kısım Padişah veya çoğun-
lukla şehzadelerde gözlenen, merkezi sisteme yönelik psikolojik tepkiler, 
zaman zaman çevreyle olan bütünleşmeyi gündeme getirmiştir. Özellikle, 
II. Osman, ulemanın etkisiyle Hacca gitmeye kalkışınca Yeniçeriler baş-
kaldırmış, onu feci şekilde katletmişlerdir (1622). Çünkü, onun Hac ba-
hanesiyle Anadolu’ya geçeceği ve burada Anadolu Türklerinden bir ordu-
nun başına geçip Yeniçerileri yola getireceği söylentileri yayılmıştı.34 Aynı 
mizansen, Kanuni’nin oğlu şehzade I. Mustafa’nın da akıbetini hazırla-
mıştır. Padişah ve şehzadelere yönelik bu “devşirme” tepkileri, Türk ede-
biyatında da derin yankılar bulmuştur. Bunlardan ilk akla geleni Necip 
Fazıl Kısakürek’e aittir: “Bu yurda her belâ içinden gelir. Hepleri hep hiçin 
hiçinden gelir. Allah birdir dersin, sorarlar niçin? Sonra tokat puta niçin-
den gelir. Genç Osman’ı lif lif yolan o güruh. Kahpe devşirmenin piçinden 
gelir.” Stanford Shaw’a göre, 

“Genç Osman belki de annesi ve lalası Ömer Efendi’nin yerleştirdiği 

düşüncelerle imparatorluğu çöküşe götüren Adem-i Merkeziye, ak-

raba kayırma ve rüşvet gibi olayları etkileyen gücün devşirmeler ol-

duğunu düşünüyordu. Bu durumu düzeltmenin tek çaresi hem sa-

rayı, hem de yeniçeri ocaklarını “Türkleştirmek” olduğuna inanmak-

taydı.” 

Zaten, Kısakürek bu gerçeği yukarıdaki şiirinde dile getiriyordu. 
Orhan Gazi’den itibaren yabancı soylu kadınlarla evlenme geleneği, 

bazı Batılı araştırmacıları “Osmanlı hanedanının safkan Türk olmaktan 
uzak bulunduğu” sonucuna götürmüştür. Özellikle, A.D. Alderson, “ha-
nedanlığın 1/16 oranında Türk kimliklerini korudukları” kanısındadır.35 
İnalcık’a göre, “bu sürecin devamlılığı 16. yüzyıldan itibaren Osmanlıda 
artık Türklük kimliğinin silindiği” anlamını taşır.36 Çünkü, kuruluşundan 
kısa bir süre sonra, Osmanlı dışı (devşirme) unsurlar, yönetimin üst ka-
demelerinde kilit noktaları ellerine geçirmişlerdir.37 Tayyib Gökbilgin’in 
isabetli teşhisiyle, “devletin en yüksek mevkileri artık devşirmelerin elinde 
idi”.38 Böylece, İnalcık’ın “patrimonyal Osmanlı” devleti, Kindley’in “parti-
monyal devşirme” diye belirlediği bir yönetim biçimine dönüşmüştür. 
                                                           
33 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 28. 
34 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 29-30. 
35 A.D. Anderson, The Structure of The Ottoman Dynasty, s. 91, 1956. 
36 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 27. 
37 Ancak, David Kushner, II. Murad (1421-1451) döneminde Türk milli şuurunun varlığına 
ait bazı işaretlerin görüldüğünü kaydetmektedir (Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu: 1876-1908), s. 
2-3, İstanbul, 1979. 
38 Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Tarihi, s. 144, İstanbul, 1977. 
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Fatih döneminde, kabile ve Oğuz geleneği yerine saray kullarına, Ye-
niçeri Devşirme ordusuna yönelik bir devlet-i âliyye bilinci üstün gelmiş-
tir.39 Hatta, I. Murad’ın hemen ölümünde bir Rum kadından doğmuş 
olan Yıldırım Beyazıt, Hıristiyan vasalların açık desteği ile yönetime geç-
me hakkını elde edebilmiştir.40 Mustafa Ali, Ahmedi, Aşıkpaşa ve Neşri 
tarihlerini tamamlayan nitelikte olan Oruç Beğ tarihi de bize, bu devşir-
me soylularının zaman zaman saray entrikalarına yönelmek suretiyle, fe-
sat kaynağı haline geldiklerini açıklamaktadır. Nitekim, Fatih’in veziri 
Rum Mehmet’in “Karamanoğlu ile anlaşması, hatta İstanbul fethinin inti-
kamını Lârende’ye vardıktan sonra, şehrin kadınlarını ve oğlanlarını soy-
durup çıplak ettirmesi, babasının evi gibi harap ettirmesi; Ereğli’ye çıktı-
ğında Ereğli ilini ve köylerini yakıp yıkması”, 1613’de kaleme alınan Oruç 
Beğ tarihinde önemli bir yer tutar.41 

Devşirme veya Osmanlı terminolojisiyle “avdeti”lerin, Enderun Mek-
teplerinin Küçük Oda, Orta Oda ve Büyük Odalarında yetişenlerin ço-
ğunluğu, yönetimin sadrazamlıktan itibaren tüm kademelerini işgal et-
melerine neden oluyordu.* Çoğu Rum, Ermeni, Slav, Arnavud, Boşnak, 
Hırvat ve Yahudi soyluları (İspanya, Portekiz-Sephard grupları ve Eşke-
naziler yanında Sabatay Sevi toplulukları da bu kategoride düşünülebili-
nirler) Osmanlı modernleşme-batılılaşma standartlarına yeni kimlik ka-
zandırmada katalizatör rol oynamışlardır. Özellikle, Sefarad Yahudileri, 
İspanya ve Portekiz Avrupa’sındaki deneyimlerini Selanik ve İstanbul gi-
bi yenilik odak noktalarında Türk toplum yapısına şırınga etmeyi başar-
mışlardır. Keza, 1626’da İzmir’de doğan Sabatay Sevi’nin Kabbala hayal 
gücüne dayanan mistisizmi yeni bir akımı başlatmıştır. Bir dönmelik 
olan Sabataycılık, Osmanlı üst kültürünün giderek mozaikleşmesine etki 
de bulunmuştur. 19. yüzyılın son dönemlerinde, Sabataycılar tarafından 
Selanik’te açılan Fevziye ve Terakki liseleri, çok sayıda öğrenci yetiştir-
mek suretiyle kültürel değişme sürecini hızlandırmışlardır. Bunlar, aynı 
zamanda ilk Mason localarının yine Selanik’te açılmasında öncülük yap-
mışlardır. İtalyan Maşrık-ı Azamı’nın (Grande Orient), Emanuel Caras-
so’ya mektuplarını bugün bilmekteyiz.42 O halde, 1492 olayı, aynı za-
manda Osmanlı devşirme modelinin güçlenmesine katkı payı yüksek 
olan bir göç sürecinin başlatılmasına neden olmuştur.43 Günümüzde, 
nüfusları yüz bin kadar olan Sabetaycılar; Yakubiler, Kapancılar ve Ka-
                                                           
39 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 27. 
40 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye, s. 27, Cilt: I, 1982. 
41 Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 194-195. 
* Enderun mektebine ait eldeki veriler, her üç odada yetişenlerin yıllara göre dağılımının 
önemli oranda olduğunu bize göstermektedir. Bu oran 1757’de 562, 1820’de ise 490’dır (İ.H. 
Baykal, a.g.e., s. 111). 
42 Angelo İacovella, Gönye ve Hilal: İttihad-Terakki ve Masonluk, s. 1-3, İstanbul, 1998. 
43 Ilgaz Zorlu, Evet, Ben Selanikliyim: Türkiye Sabetaycılığı, Temmuz, 1998. 
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rakaşlar olmak üzere üç kategoride toplanırlar. Türk Marksizminin öncü 
liderleri; Şefik Hüsnü ve Serteller, Sabetaycı bir kimliği taşırlar. Bunlar, 
Türk toplumunun modernleşme sürecinde, motivatör unsur olarak kilit 
yenilikçiler (innovatör) grubunu temsil ederler.44 

Osmanlı, sürekli kendine özgü devşirme veya avdeti modelini zengin-
leştirmek suretiyle, milli kimliğinin dokusunu kozmopolitleştirmede ade-
ta başarılı rol oynamıştır. Nitekim, Oruç Beğ tarihinde rastladığımız şu 
ifadeler, henüz 14. yüzyılın sonlarında bile, saraya sızan kadınların, yö-
neticilerin referans alanlarını nasıl etkilediklerini bize açıklamaktadır: 
“Yıldırım Beyazıt, Sırp Kralının (Vılukoğlu) kızını (Maria) kendisi için istedi, 
düğün edip aldı. Vıluk kızı Maria gelmeden önce Beyazıt Han, içki meclisi-
nin ne olduğunu bilmezdi. O vakte kadar şarap sohbeti olmazdı. Yıldırım 
60 yaşında (1402) intihar etti”.45 Keza, Oruç Beğ’e göre, “Yıldırım Han’a 
gelinceye kadar, kardeş kardeşi öldürme geleneği yoktu. Bu gelenek, bu 
padişah döneminde başladı. Gazi Murad, hak emrine varınca beğler dahi 
bir yere gelip ittifak ettiler. Sultan Beyazıt Han’ı babası yerine layık gördü-
ler. Kardeşi Yakup Çelebi’yi öldürdüler.” İnalcık’a göre, “Fatih Kanunna-
mesinde kardeş katli bir kanun olarak formüle edilmiş, bunun bazı şart-
larda caiz olduğu” bildirilmiştir.46 

İnalcık’ın, Osmanlının kendini bir “hanedan devleti” olarak algılaması 
ve istimâlet politikasını böyle bir misyonun gerçekleşmesi için kullanma-
sı tarzındaki görüşü kabul edildiği takdirde, sonuçlarından da kaçınıl-
maması gerekir. Başta sultanlar olmak üzere, “Osmanlı-dışı” (devşirme 
ve Enderun) unsurlarla evlenmeler, bürokrasinin bu kadrolarla takviye-
si, ordunun tamamıyla devşirmelere tahsisi (İnalcık, Sultanın has ordu-
su Tımarların da Balkanlarda devşirme soylu olduğu görüşündedir). Yu-
karıda belirtildiği üzere, bu süreç 16. yüzyılda Osmanlılarda Türklük 
kimliğinin silinmesine neden olmuştur. Oysa, Osman Gazi kardeşi oğlu 
Aydoğdu şehit olunca, mezarına “Türk Han Mezarı” ibaresini kazdırıyor-
du.47 Bilindiği üzere, Osmanlı toplumunda, devletin kökenleri hususun-
da ilk kaynak bilgilere Ahmedi’nin İskendernâmesi’nde rastlıyoruz. 
1413’te kaleme alınmış bulunan bu kitapta, Osman Gazi’nin babası Er-
                                                           
44 Tanzimat sonrası (1850-1900), Osmanlı çocuk hayatındaki yenileşme hareketlerini ele 
alan bir incelemede, bu Enderuni aydın sınıfın kognisyonlarını, kısmen de olsa tanıma im-
kânını buluyoruz. 19. asrın ikinci yarısında, gayri müslim üst zenginler ve Enderun çocuk-
larına hem mektep hem de evde verilen eğitimin tamamıyla taklitçi ve batı özentili bir kültü-
rel şartlandırmayı taşıdığına tanık olmaktayız (Cüneyd Okay, Osmanlı Çocuk Hayatında Ye-
nileşmeler: 1850-1900, s. 36-40, İstanbul, 1998.) 
45 Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 52-65. Bilindiği üzere, I. Beyazıt, 1402’de Timur tarafından esir 
edildiğinde, karılarından birine, Sırp kökenli Maria Despian’aya, zorla hizmetçilik yaptırıl-
masını izleme hakaretine katlanmak zorunda bırakılmıştı. Bu dayanılmaz utancın, Sultanın 
esirken intihar etmesinde payı olduğu düşünülür (Bkz. Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun, 
s. 49, 2. baskı, 1998). 
46 H. İnalcık, “a.g.m.”, s. 24. 
47 Atsız, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 3-4-6, 1970. 
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tuğrul ve yakınları Gündüz Alp ve Gök Alp’in “Oğuz” soyundan geldikleri 
vurgulanmaktadır. “Oğuz Efsanesi”, II. Murad (1420-1451) döneminde 
Yazıcıoğlu Ali’nin kaleme aldığı Tarih-i Âl-i Selçuk, aynı zamanda Oğuz-
name olarak da tanınır. Bu eserde, Osmanlı hanedanının Oğuz kökenli 
olup 24 boydan biri yani Kayı boyundan geldiği zikredilir.48 Keza, Aşıkpa-
şa, 1484’de Osmanlı tarihini yazarken, “Oğuzdan Gökalp’e kadar gittim” 
diyordu.49 O kadar ki, Türklerin soy ağacını açıklarken bu tarihçimiz de 
Yafes nesli olarak konuyu düğümlüyordu.50 Fatih Sultan Mehmet’in anne-
si saraya alınmış bir cariye iken,51 Fatih’in kendisi (1449-1450) bu zinciri 
kırarak Dulkadiroğlu Süleyman Beğ’in kızıyla evleniyordu.52 

Tarihçi Ahmedi’den başlayarak, Oruç Beğ’e kadar giden kaynaklar, 
devletin kökenleri ve kimliğinin Oğuz soyuna dayandığını açıkça beyan 
etmektedirler. Hal böyle iken, Anadolu Selçuklular döneminden itibaren 
Oğuz soyunu temsil eden Türkmen boylarının kentleşmiş veya Acemleş-
miş aydınları tarafından “Etrâk-ı bı-idrak” olarak aşağılanması ve yöne-
timden dışlanması, önemli oranda “kimlik sapması” diyebileceğimiz bir 
sürecin içine girdiklerini göstermektedir. İlkin, patrimonyal yönetimi 
temsil eden sultanlardan başlayarak üst tabakanın hemen her basama-
ğına yayılan devşirme (avdeti) sistemi, giderek yeniçeri Ocağına ve bü-
rokrasiye damgasını vurmuştur. Batıyla temas sağlandığı 18. ve 19. yüz-
yıl yöneticilerinin büyük çoğunluğu Enderuni aydınlardır. Saraylı diye de 
anılan bu “alafranga çelebiler”, konumları gereği -cariyelere yakınlıkları-
sultanları da etkileyerek, birçok batılı yeniliklerin hiçbir kültür gümrü-
ğünden geçmeden olduğu gibi topluma aktarılmasında katalizatör rol oy-
namışlardır. Tanzimat’a zemin hazırlayan ve 30 yıla yakın bir süre Me-
malik-i Osmaniye’yi yöneten II. Mahmut bu tür bir oluşuma örnek ola-
rak gösterilebilinir. Bilindiği üzere, annesi Mihrişah Sultan aslen Napol-
yon Bonapart’ın eşi Josephine’nin amcası kızı Fransız kökenli “Aimèe”-
dir53. Aimèe bir manastırda yetiştirilir. Ancak, 18 yaşında Fransa’ya dö-
nerken Cezayirli korsanların eline geçer. Cezayir sultanı tarafından I. 
Abdülhamid’e sunulur. II. Mahmud’un eşi Pertevnihal sultan da Çerkez-
lere komşu olan Şapsığ kökenlidir.54 

Osmanlı tarihi boyunca II. Mahmud, “Biz batı uygarlığına mensubuz” 
diyen ilk sultandır.55 İlk kılık-kıyafet devrimini de yine gerçekleştiren 
                                                           
48 Aldo Gallotta, Oğuz Efsanesi ve Osmanlı Devletinin Kökenleri: Bir İnceleme, s. 43 (Hazırla-
yan: E.A. Zachariadou, a.g.e., 1997). 
49 H. İnalcık, Doğu-Batı Dergisi, Sayı: 7, s. 24, 1999. 
50 Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 150-151. 
51 Hızı Topuz, Meyyâle, s. 10, 1999. 
52 H. Topuz, a.g.e., s. 8, 11. 
53 H. Topuz, a.g.e., s. 17, 31. 
54 H. Topuz, a.g.e., s. 28. 
55 Stanford Shaw, a.g.e., s. 136, 1982. 
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odur. Askerlerden ve memurlardan cepkeni, kaftanı, entariyi, şalvarı, po-
turu, kavuğu, külahı yasaklayan; setreyi, pantolonu (redingtonu), pele-
rinleri, siyah derili potinleri ve fesi getiren de yine II. Mahmud’dur. Hat-
ta, sakallar bile onun zamanında kırpıldı. Bizzat sultan buna örnek oldu 
ve saraydan paşalara, onlardan da çeşitli memur tabakalarına durum 
yazıldı. Aynı zamanda, Avrupa sandalye ve masaları, eski düzenin divan 
ve yastıkları yanında gözükmeğe başladı; Avrupalı sosyal âdetler benim-
sendi. Perşembe tatil günü -dini bakımdan- özelliği olmamasına rağmen 
Fransa’dan alınarak devlet dairelerinde kabul edildi. Ve daha da şaşırtıcı 
olarak, sultanın portresi devlet dairelerinin duvarlarına asıldı. Sultan, 
yabancı diplomatları Osmanlı protokolüne göre değil, Avrupa protokolü-
ne göre kabul etmeğe başladı. Bunun gibi, cirit oyununu, Mehteri kaldı-
ran, Fransız süvarileri gibi Türk süvarilerinin de ata binmelerini, dansı 
ve baloyu öneren, Osmanlı ordusunun 1828-1829 savaşında Mehter 
marşıyla değil de Mozart ve Rossini’den parçalar çalınarak sefere çıkma-
sını telkin edenin de II. Mahmud olduğunu biliyoruz. Hatta, Şumnu or-
dugâhında her akşam waudville havalarının çalınması da yine bu padi-
şah döneminde yürürlüğe konulmuştur.56 A. Slade, (Record of Travels in 
Turkey, 1828) adlı eserinde, devrin modernleşme sürecindeki taklitçi ve-
ya Herodian karakterini şöyle analiz ediyordu: 

“Sultan Mahmut hiçbir şeyde, Türk süvarisinin binicilik tarzını değiş-

tirmektekinden daha büyük bir hata yapmadı. Türk süvarisinin, atla-

rı üzerindeki mükemmel hâkimiyetiyle, dünyanın en nizamsız atını 

en nizami at haline getirmek için yalnız küçük bir tertip gerektiren 

mükemmel oturuş yerleri vardı. Fakat Mahmut, bütün değişikliklerin-

de, maskeyi insan diye, kabuğu da meyve diye aldı. Avrupalı süvari 

uzun üzengili düz eyerle biniyordu; bu yüzden kendi süvarisinin de 

aynı olması gerektiğini zorunlu zannetti. Bu körü körüne şekil taklidi 

sadece faydasızdı; sınırsız bir nefret yaratan manevi bir kötülüğü ka-

nıtladı.” 

Yeniliğe yatkın aşırı kültürel adaptasyonundan ötürü halk arasında 
adı “Gâvur Mahmud” olarak anılmıştır. Saraylarda, o dönemlerde devşir-
me cariyeler yanında, hep Kafkas ülkelerinden gelme cariyeler de vardı. 
Çerkezler, Abazalar ve Şapsığlar, Ubıhlar, Abazlar ve Gürcüler bunlar 
arasında ilk akla gelenleridir. Bunlar da, yeniliğe açık tutum ve zihniyet-
leriyle Batıcılılaşma diyebileceğimiz bu taklit mekanizmasını destekledi-
ler. Bu tablo, kültürel değişme sürecinin antropolojik kurallarından yok-
sun bir saray yaşantısı için, İslami değerlerin ne ölçüde devreden çıkarıl-
dığını gösteren en tipik örneği teşkil eder. Aynı zamanda, Enderun kül-
türünün, yavaş yavaş istimalet teorisinin sınırlarını kemirerek, hanedan 
                                                           
56 Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı, s. 9, 1992. 

29



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 22 

sistemine ne ölçüde nüfuz etmek suretiyle, onu kendi doğrultusunda 
şartlandırdığını göstermesi bakımından da ibret vericidir. Bu döneme ait 
tüm yenilikler, Berkes’in de haklı olarak belirttiği üzere, “serbest değiş-
me değil, tamamıyla projeye bağlı” Saraylı danışma çerçevesinin (frame 
of reference) bir ürünüdür. Nizam-ı Cedit’te aynı kategoride düşünülebi-
linir. Berkes’e göre, çağdaşlaşma (modernizasyon) Lale Devri’nde başla-
mış, III. Selim döneminde meyvelerini vermiştir. Tarihçi Asım Efendi’ye 
göre, bu süre Fransız taklitçiliği dönemidir. 

III. Selim ve II. Mahmud ile sürüp giden yenileşme hareketi, Türklük 
bilincinin sarayda tamamıyla silindiğini bize açıklamaktadır. Batıya so-
nuna kadar açık bu zihniyet, hiçbir sosyo-kültürel analiz yürütmeden, 
Herodian kimliğini sürdürmüştür. Toplumun, inanç sistemi, değerleri ve 
kültürel normlarıyla adeta bağlarını kopararak yabancılaşmış bulunan 
yönetici kadro, kimlik söz konusu olduğunda, hiçbir tepkide bulunmadı-
ğına tanık olmaktayız. Nitekim, Görice’li bir Arnavut devşirmesi olan Ko-
çu Beğ’in 1631 yılında yazıp, Padişah Sultan IV. Murad’a sunmuş oldu-
ğu ünlü risalesin (memorandum)den 171 yıl sonra, 1807 yılında yine 
böyle bir eser yazarak, Sultan IV. Mustafa’ya takdim eden Koca Sekban-
başı, Yeniçeri ordusunun bozulmasını şöyle açıklıyordu: “...filasıl bunlar 
pâk asker olduğundan bunlardan nice hizmetler olmuştur, ama şimdi 
Acem bozuntusu ve Türkmen ve Kürt hırsızları ve dönme ve bozmalar dol-
muş.” Aynı şekilde, Koçu Beğ de ünlü risalesinde orduya, “Türk, Çingene, 
Tatar, Laz, Yörük, katırcı, deveci, hamal, ağdacı, kuttaitariyk (yol kesen), 
yankesici ve sair ecnas-ı muhtelife (türlü topluluklar) katılıp gelenek ve 
idare bozuldu, yasa ve kural kalktı” diyerek, Türk halkına ağır hakarette 
bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, yönetimin en üst temsilcisi ve tarihçileri, artık “Türk-
lük” denilen bir kavim bilincini unutmuş; halkını da, devşirmelerin ver-
gilerini ödeyen ve “ekip-biçen” reaya olarak kabul etmeleri nedeniyle, ya-
kından tanımaları mümkün olamamıştı. Saraylıların oluşturduğu bir ya-
pılaşma içindeydiler. Neşet Çağatay’ın, Tanzimat ve Türk Eğitimi adlı in-
celemesinde belirttiği üzere, 

“Osmanlılık, tamamıyla Türklük değildi. Dönme tutsaklar ile çevrele-

nen Enderun Türklüğü’nün ilk özelliklerinden ayrılmıştı. Bu çevredeki 

halis Türklerin ruhlarındaki Türklük cilası, dehası silinerek onun ye-

rine yavaş yavaş uluslararası bir yaldız sürülmüştü. Enderun’da za-

rif, ince idare adamları, tendürüst vezinde kahraman, yetenekli ve 

teknik sanat ve hüner sahipleri yetişiyordu. Ancak, ne bu idare 

adamları, ne kahramanlar ve ne de hüner sahipleri Türkün fıtri (do-

ğuştan) dehasından pay almıyorlardı. Onlar için çevre İstanbul ve sa-

raydan ibaretti. Onlarca amaç, millete değil, saraya hizmet etmek, 

onlarca emel, tarihte güzel ad bırakmak değil, vali ve vezir olmak, 

zengin olup tahakküm etmekti.” 
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Çağatay’ın bu tespitleri de bize açıkça göstermektedir ki, yönetici sı-
nıf, ülke gerçeklerine tamamıyla kapalı kalmış, Anadolu’nun sosyal ve 
kültürel sorunlarına sırtını çevirmiş, adeta bir kast modelini oluştur-
muştur. “Enderun Türklüğü” deyimi Çağatay’ın isabetli bir teşhisidir. 
Gerçekte, bizim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir nokta vardır 
ki, Enderun tabakası içinde Osmanlı toplumuna sanat ve estetik alanın-
dan tutunuz da hemen her dalda önemli hizmetler yapmış, anılmaya de-
ğer, saygınlığı yüksek insanlar vardı. 

Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, biz, Selçuklu ve Osmanlı’dan 
beri uygulanan stratejik sektörlerin, kendi halkından esirgenerek, ya-
bancı unsurlara devredilmesi olayına tepkide bulunmaktayız. Çünkü, 
böyle bir süreç milli kalkınma modellerini etkiler, kendi öz halkını dışlar 
ve marjinalleştirir. Ülke, zamanla genlerinde etnisiti bilinci taşıyan bir 
grubun (zümrenin) hâkimiyeti altına geçer. Hiç kimsenin, bir imparator-
luğu -hanedan çıkarını korumak amacıyla da olsa- bu şekilde kozmopo-
litleştirmeye hakkı olmamalıdır. Eleştirel yaklaşımımızın özü, bu tür bir 
eğilimi yansıtmaktadır. Yoksa laboratuar tahliline dayalı bir ırkçılık zih-
niyetini gündeme getirmek değildir. 

1800’lerden itibaren başlatılan yenileşme hareketleri, tümü ile Ende-
run damgalıdır. Batıya alabildiğince açılma, özellikle biçimsel alandaki 
hızlı değişmeler ve batı taklitçiliği, Meiji dönemi Japon modernleşmesi 
anlamında bir yaklaşımı gündeme getirememiştir. Halk, devreden çıka-
rılmış, doğrudan (direct) denilen bir kültürel değişme modeli, Saraylıla-
rın güdümünde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu yüzyılda, Enderun, 
sanıldığı kadar güç kaybetmiyor, aksine giderek, yedeğine diğer unsurla-
rı -Harem-i Hümayunu- da alarak tarihsel ağını örmeye devam ediyordu. 
Nitekim, Abdülmecit döneminde, Aziz Efendinin (Abdülaziz) dairesinde 
58, Murat Efendinin dairesinde 48, Abdülhamit Efendinin dairesinde 34, 
Reşat Efendinin dairesinde ise 24 cariye bulunuyordu. Öbür Efendi ve 
sultanların dairesindeki cariyelerin toplamıyla birlikte bu sayı 688’e ula-
şıyordu. Abdülaziz döneminde ise sarayın çeşitli kısımlarında çalışan ca-
riyelerin tümü 500 kadardı.57 Türk kökenlilerin dışında, çoğunluğunun 
avdeti ve Kafkas kökenlilerin teşkil ettiği bu tablo, Osmanlı saray eğitimi 
ve üst yöneticilerinin dünya görüşü ve referans alanlarının ne denli koz-
mopolitleştiğini bize açıklamaktadır. Şehzadelerin toplumsallaşması, ter-
biyesi ve yetişme tarzında bu kozmopolit unsurların etkisini düşünme-
mek mümkün değildir. Ancak, cariyelerin etnik köklerine dayalı politika-
ları hakkında yeterli bilgi sahibi değiliz. II. Murad’ın dul eşi Sırp Mara’-
nın (Tamara) da etkisiyle, Hıristiyan ekümenik yapısında bir Sırp hizbi 
oluşturulduğunu bilmekteyiz. Böylece, 1475’de Sırplar patriklik için 
kendi adamlarını seçtirebilmişlerdir. Hıfzı Topuz, Meyyale’sinde 19. yüz-
                                                           
57 Hıfzı Topuz, a.g.e., s. 17-31. 
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yıla ait saray içi cariye politikalarına yer yer değinmektedir. Abdülmecit 
döneminde saraya alınan cariyelere ayrıca müzik dersleri düzenlenir. Sa-
rayda haftada iki defa konser ve bale gösterileri de yapılırdı. Abdülmecit, 
16 yaşında padişah olduktan sonra, dünya görüşü ve inanç sistemleri 
çizgisinde olmak üzere, imam okullarıyla devlet okullarının birbirinden 
ayrılması tezini savunmuş, Abdülaziz de aynı geleneği sürdürmüştür. 
Hatta, Abdülaziz’in Hattı Hümayun’da din ile ilgili deyimlerin hiçbirine 
yer verilmediği gibi, “hilafet” sözcüğü de kullanılmamış, “şeriat” kavramı-
na ve “Allah’ın inayeti ve Peygamberin ruhaniyetine” de hiç değinilme-
miştir.58 

Osmanlının Batılılaşmasında, sarayın yetiştirdiği devşirme gruplar 
veya üst yöneticiler, Batıya açık, son derece Herodian bir zihniyet ve tu-
tumu yansıtmaları nedeniyle kilit rol oynamışlardır. Devlet, 1793’te kül-
türel önemi açısından yenilikçi bir eğilim içine girmiş, Avrupa tarzı bir 
diplomatik mevzuatın gündeme gelmesini hazırlamıştı. Londra, Paris, Vi-
yana ve Berlin gibi merkezlere elçiler gönderilmesi kararlaştırılmış; Yu-
suf Agâh Efendi, 1793’te Londra’ya sefir olarak yollanmıştı. Bu zat da, 
ötekileri gibi Enderun’da yetişmiş, lisan bilen bir yönetici konumunda 
idi. 1797’de ise, aslen Oczakov doğumlu İsmail Ferruh, Londra büyük el-
çiliğine atanıyordu. Çünkü, reaya arasında yetenekli bir devlet adamı 
henüz Osmanlı sarayında yetişmiş değildi. Bu nedenle, Saray Tercüman 
Odasına da Constantine Mourouzi getirildi. Keza, Bulgarzade Yahya 
Efendi ise Rumca ve Fransızca belgelerin çevirileri hususunda kilit nok-
talara atandı. Mehmet Namık Paşa (1804-1892) diplomatik misyonu yü-
rütüyordu. Bu zat da Askeri Akademinin kurulmasında (1834) önemli 
rol oynamıştı. Aynı şekilde, Bulgarzade Yahya’nın torunu olan Ahmet 
Vefik Paşa da, yine Tercüman Odasında görev yapmış ve Reşid Paşa’nın 
yanında bulunmuştu. Bu zat, aynı zamanda Abdülhamid’in muhalefeti-
ne rağmen, Robert Kolejinin kuruluşunda önemli rol oynamıştı. Find-
ley’in deyimiyle, “bu insanlar sosyo-kültürel marjinallikleriyle biliniyorlar-
dı”.59 Osmanlı devletinde 1789-1992 arası idari reformları inceleyen 
Findley’e göre, “Osmanlı bürokratik kadrosu, artık patrimonyal devşirme” 
tarzı bir yönetimdir. Bu devşirmeler (Enderunlar) de tamamıyla “marjinal 
kişilerdir”.60 

Bu çerçeve içinde düşünüldüğünde görülür ki, Osmanlı modernleşme 
veya batılılaşma tezi, Türk halkının kendi iradesi ve seçme hakkının bir 
ürünü değildir. Batıdan aktarılan yenilikler, marjinal kişilerin veya Sa-
raylıların kültürel iktibasını yansıtır. Saraydan yönetildiği için de doğru-
                                                           
58 Hıfzı Topuz, a.g.e., s. 28. 
59 Carter V. Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform: Babıâli (1789-1992), s. 115, 
1994. Keza, A. Slade, Record of Travels in Turkey, Greece in The Years 1831, ikinci cilt, 
1832. B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 103. 
60 Carter V. Findley, a.g.e., s. 31, 114-115. 
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dan (direct) veya tepeden inme bir değişme modelini ortaya koyar. Halkın 
(reaya) özgür iradesi ve kararları dışlanmıştır. Ancak, Jön Türkler’in 
gündeme gelmesiyle “yerlilik unsurları” belirmiş ve 1890’lardan itibaren 
de İslamcı, Türkçü ve Batıcı akımlar kültür yaşantımızda filizlenmeye 
başlamıştır. Batıcılar, genellikle Enderuni eğitimin yayılmacı etkisiyle, 
çoğu yabancılaşmış “yerli unsurlardır”. Bu nedenle, marjinal gruplarla 
benzeşim içindedirler. Dönemin aydınları, özellikle sosyalist ve Marksist-
leri ise, hemen hemen devşirme geleneğini sürdüren kimselerdi. Nazım 
Hikmet Ran’lar, Sertel’ler, Şefik Hüsnü’ler, Dino’lar, Aybar’lar, Baştı-
mar’lar, İleri’ler, Dinamo’lar, Yalman’lar, İpekçiler, Sabahattin Aliler ve 
ötekileri bu çizgide düşünülebilinirler. Sistemin yapısallaşmasında, bu 
nedenle Osmanlının “azınlıkları” ve “Saraylıları” koruyuculuğunun dam-
gası vardır. 

Atatürk’ün, 1931’de Dolmabahçe Sarayının balkonundan yapmış ol-
duğu konuşmada: “Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka 
milletleri öven, Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım” 
tarzındaki tarihi konuşması, aslında, Gök Türklerden 1920’lere uzanan 
tarihi seyir içinde, unutulan Türklüğün yeniden canlanması misyonunu 
taşır. Özellikle, Enderuni zihniyete olan derin tepkilerinin izlerini yansı-
tır. Bu nedenle, Türklüğe dönüş Kemalist sistemin özünü oluşturur. Bil-
hassa, milli dil, milli tarih ve Türklük olgusu ilk kez Atatürk’le bu dö-
nemde tarihsel rolünü oynamaya başlamıştır. Büyük Nutkun son kıs-
mında yer alan hitabesi de, “geleceğin güvencesi sayılan Türk Gençliği-
ne”dir. “Fikirlerinin babası olarak kabul ettiği Ziya Gökalp”in milliyetçilik 
ideolojisi de Kemalist sistemin ana eksenini teşkil eder. Robert Devere-
ux, Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı eserini İngilizceye çevirirken 
yazmış olduğu önsözde; “Atatürk inkılâbının anlaşılması için Gökalp’ın ta-
nınması gerekir” diyordu.61 

Atatürk’ün benimsediği Türk milliyetçiliği, şüphesiz Türk dil, kültür 
ve tarih şuuruna yönelik bir dinamizmayı temsil eder. Tarih ve Dil Tetkik 
Cemiyetleri, bu amaçla bizzat Atatürk tarafından tesis edilmiştir. Parti-
nin kredosu da altı oktur. Burada milliyetçilik, Türk milletinin ana felse-
fesini teşkil eder. Ancak, Atatürk’ün ölümü ile Enderuni aydınların sul-
tası sonucu, milliyetçilik devreden çıkarılmış; Turancılık, ırkçılık ve fa-
şizm biçiminde suçlanmıştır. Aynı, Enderuni aydın proto-tipi, günümüz-
de de Türklüğü dışlayarak, “farklılıklar bizim zenginliğimizdir” demek su-
retiyle etniklik bilincini motivite etmekte ve ülkeyi bir kültürel mozaiğe 
veya “etnik mozaiğe” çevirmektedirler. Yukarıda belirtildiği üzere, Kema-
list sistem, tarihsel rolünü “Türk”e dönmek ve “Türk milleti” gerçeğinde 
bütünleşmek biçiminde özetleyebileceğimiz bir yaklaşımı benimsemiştir. 
Böylece, Türk milletinin kökenini Orta Asya’ya, yani Asyatik bir teze da-
                                                           
61 Mehmet Kaplan, Türkçülüğün Esasları, s. VI, Milli Eğitim Yayınevi, 1972. 
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yandırıyor; Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleştirilen sosyalist sistemi de 
reddediyordu. Henüz, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, bir böb-
rek tedavisi için gittiği Karlsbat’ta iken (Temmuz 1918) tuttuğu not def-
terinde şu ifadelere rastlıyoruz: 

“Konservatör değilim, çünkü hoşuma gitmeyen ve zaten yalnız başı-

na değişen bir dünyada hiçbir şeyi değiştirmeğe gücüm yetmez. Sos-

yalist değilim, değişikliği olmadan önce göremem ve sosyalizmin ikin-

ci safdilliği de şudur: Bu hayretkar kendini müessir zanneder, üçün-

cü budalalığı, sosyalizm projelerini düzensizliğe götürür.” 

Bu alıntılar, Mustafa Kemal’in ileriye dönük projelerinde komünizme 
giden yolun kapalı olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardır. Kemalist sis-
tem, Türk milliyetçiliğinin dışında alternatif aramıyor. O dönemlerde, bir 
diğer akım da Anadoluculuk idi. Bunlar, Asyatik tez yerine, Anadolu ol-
gusuna yöneliyor ve “Anadolu’nun geçmişi, nasıl bir milli geçmiş durumu-
na getirilebilinir” bu görüşü olgunlaştırmaya çalışıyorlardı. Buna göre: 
“Anadolu’ya yerleşen Türkler yerli halkla evlendiklerine göre, Anadolu’-
nun bugünkü nüfusunun burada Türklerden önce bulunan insanların da 
torunları oldukları kabul edilebilirdi.” Bilindiği üzere, Turgut Özal’ın “La 
Turquie en Europe” adlı kitabında bu tez savunulmaktadır. 1920’lerde, 
Mehmet Halil tarafından Anadolu Mecmuası’nda, kaleme alınan “Milli-
yetperverliğin Manası” adlı bir makalede, Anadoluculuk görüşü şöyle 
açıklanıyordu: 

“Türk, ulusun adı değildir. İçinden birçok millet çıkmış bir ırkın adı-

dır. Anadolular, Azeriler, Kuzey Türkleri, Türkistanlılar vb. Bunların 

hepsi tartışmasız Türk’tür; ama bir ulus (millet) oluşturmamaktadır-

lar. Eğer kültürleri ve vatanları aynı olsaydı bu gerçekleşirdi. Ama, 

vatanları farklıdır ve kültürleri bile aynı değildir.” 

Anadolu dergisine göre, yeni cumhuriyete “Türkiye” değil “Anadolu” 
adı verilmeliydi. Frank Tachau’ya göre, derginin ne bir etkisi oldu, ne de 
kabul gördü. Ancak, 1925’ten sonra yollarına devam eden Anadolucular 
Halikarnas Balıkçısı’nda yeniden ortaya çıktılar. Anadolu’nun Sesi adlı 
üçüncü baskısı 1984 yayınlanan eserinde Cevat Şakir, Anadolu’yu -ve 
bugünkü Türkleri- Asya Kıt’asının dışında bırakarak, coğrafi alanların 
Akdeniz’de bütünleşmesine yönelik bir görüşü benimsedi. Cevat Şakir’e 
(Halikarnas Balıkçısı) göre, 

“Akdeniz, etnik ve başka bakımdan dünyanın altıncı kıtası sayılabilir 

(...) Yunanistan, Fransa, İspanya, Avrupa değildir, topu da Akdeniz’-

dir. Akdeniz’deki kıyılar da artık Avrupa, Asya ve Afrika değildir. Ak-

deniz, suları gibi akıcı ve masmavi bir insanoğlu tarihidir. Bu neden-

le, Anadolu Asya değildir, Akdeniz’dir.” 
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Anadolucuların hedefi açıktır, Kemalist tezin ve Gökalp’in tam karşıtı, 
Asyatik bir tez yerine Antik Çağa yöneliştir. Sümerlerin, Orta Asya Türk-
leri oldukları ileri sürülse bile, Halikarnas Balıkçısı’na göre, onlar artık 
“Türkiyeli”dir. Kökenleri, ne olursa olsun Akdeniz’de buluşmak yeter, ar-
tar bile. Akdeniz suları gibi, akıcı ve masmavi bir insanoğlu tarihidir. Gö-
rüldüğü üzere, Anadolucuların tezi Mavi Yolculuk diyebileceğimiz bir gö-
rünüş altında Sabahattin Eyüboğlu tarafından da desteklenmiştir. “Bi-
zim Anadolu” adlı eserinde Eyüboğlu şöyle diyordu: “Bu memleket niçin 
bizim? Dört yüz atlıyla Orta Asya’dan gelip fethettiğimiz için mi? Böyle di-
yenler gerçekten benimsemiyor, anayurt saymıyorlar bu memleketi. Gur-
bette biliyorlar kendilerini, yaşadıkları yerde.” 

Hititler, Frikyalılar, Yunanlılar, Farslar, Romalılar, Bizanslılar, Moğol-
lar da fethetmişler Anadolu’yu. Ne olmuş sonunda? Anadolu onların de-
ğil, onlar Anadolu’nun malı olmuş (...) Türkiye’nin asıl kökleri Türkiye’-
dedir. Anadoluculuk ve Türk Hümanizması modeliyle Kemalist sisteme 
yönelik örtülü eleştirilerin ana esasları, aslında Enderun felsefesinin bi-
rer yansımasıdırlar. Asyatik sisteme karşıdırlar. Osmanlının ümmet mo-
deli veya kozmopolit devlet anlayışı da, tüm ırk, kültür ve inançları (Hı-
ristiyan, Yahudi vb.) koruma, kollama ve yaşatma amacını güdüyordu. 
Anadolucular, Akdeniz’e, temelde yatan Antik Çağa; Türk Hümanistleri 
de doğrudan Greko-Latin köklere yöneliyorlardı. Enderuni dünya görü-
şü, bu aydın tabaka üzerinde etkili olmuştur. Bu gruplar, millet (ulus) 
gerçeğine sosyolojik anlamda yaklaşmamışlar. Biri ümmet çatısı altında 
bütün ırk ve dinleri himaye ederken, öteki de Anadolu medeniyetlerinin 
amalgamasyonuna (karışımına) gitmiştir. Bu nedenle, Tanzimat aydınla-
rı ile bu grup Cumhuriyet aydınları, belirli noktalarda uyum içindedirler. 
Tarihi süreç göz önüne alındığında, yabancı terbiye sistemi içinde yetiş-
meleri, yabancı okul ve kolejlerde okumaları nedeniyle, büyük çapta mil-
lilik kimliklerini yitirmişlerdir. Gökalp’in deyimiyle, “Türk aydını Enderun 
kökeninden geldiği için kozmopolittir. Milli kültüre veya halkın kültürüne 
yabancılaşmışlardır.” Bunun için, Gökalp, bu aydın sınıfının halka git-
mesi, halktan milli değerleri ve inanç sistemlerini alarak millileşmelerini 
önermektedir. Osmanlı modeli, Saray kültürüne dayandığı için halktan 
uzak kalmış, halka ters düşmüş bir kimliği temsil ederken; Cumhuriyet 
dönemi de, Atatürk’le başlatılan millileşmeye yönelik eğitim sistemini, 
Atatürk’ün ölümü ile devreden çıkarmış, Türk Hümanizmi, Yeni Anado-
luculuk, Mavi Yolculuk ve benzeri kozmopolit akımlarla yeniden Enderu-
nileştirmiştir. Çünkü, gelenekli Saraylı kültürü -kapalı devre bir zümreyi 
de oluştursa- bakanlıklarda odak noktalarını ellerinde bulundurmuş, 
kendi dünya görüşleri ve inanç sistemleri doğrultusunda sistemi yönlen-
dirmişlerdir. Bu nedenle, Osmanlı kimliği gündeme gelmeli. 700. yılında 
tarihsel bir bakış açısıyla bu konular yeniden tartışmaya açılmalıdır. 
Çünkü, günümüz Türk toplumunu tehdit eden çelişki ve gerginliklerde 
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bu tarihsel oluşumun katkı payı büyüktür. Ulus-devlet sürecinin gerçek-
leşememesi, sadece ülkenin doğu ve güney-doğu aşiret yapısından ve ge-
rilla savaşlarından kaynaklanmıyor, aynI zamanda elitist kadronun yö-
netime egemen olan dünya görüşlerinden de etkileniyordu. 

Bu kozmopolit devşirme zihniyetinden ötürü, Tanzimat süreciyle, ba-
tılı değerler hiçbir kültür gümrüğüne tabi tutulmadan toplumumuza ak-
tarılmaya çalışılmış, hatta antropologların kargo-kültü olarak belirledik-
leri bir tarzda, olduğu gibi Batıdan alınmış ve Türk toplumuna kabul et-
tirilmiştir. Enderuni sınıfın, Osmanlıdaki kimliği daha iyi tahlil edildiğin-
de, bu gerçeği yakından gözlememiz mümkündür. 1790’larda başlayan 
bürokratik yenileşmeler ve kilit noktalara enderuni soyluların yerleştiril-
mesi, Osmanlı imparatorluğunun giderek tarihsel kökenlerinden soyut-
landığını, yönetici (asker-sivil) kadroların da önemli oranda Batı değer ve 
standartlarına yatkın tutum ve davranışlara yöneldiklerini göstermekte-
dir. Batı Avrupa’nın Reform ve Rönesans süreciyle kazandığı milli dil ve 
milli kültür değerleri yanında, Tanrı karşısında hiçbir otorite tanımayan 
özgürlükçü ve bireyci kimliğinin yükselmesi, milletleşme (nation-buil-
ding) olgusunu sağlamıştır. Oysa, yerlilik kimliğini yitirmiş veya hepten 
ona sahip bulunmayan bu kozmopolit aydınlar, sessiz yığınlar halinde 
duran Türk halkına (reaya), sürekli batı değerlerini, özellikle pozitivizmi 
aşılamak suretiyle, kültürel çatışmayı hızlandırmışlardır. Zira, Enderun, 
Osmanlı toplum yapısında Stanford Shaw’ın isabetli teşhisiyle “16. yüz-
yılda bir sınıf durumuna gelmişlerdir”.62 Şerif Mardin’in “aşırı batılılaşma” 
veya Findley’in “frenk meşrepliği” olarak belirlediği 1839 sonrası yenileş-
me hareketleri, tamamıyla bu grubun zorlayıcı (compulsary) veya doğru-
dan (direct) değişme denilen yaklaşımlarını sergiler. Bu açıdan, Mümtaz 
Turhan’ın bu dönemi, serbest kültür değişmesi denilen bir deyimle belir-
lemesine katılmak mümkün değildir. Oysa, Lale devriyle gündeme gelen 
ve Tanzimat’la resmi kimlik kazanan kültürel değişme süreci (accultura-
tion), antropolojik deyimiyle zorlayıcı veya tepeden inmeci bir değişme 
modeline yatkındır. Halktan kopuk olmaları nedeniyle, bu Saraylı (Ende-
runi) aydınlar, Türk kültür ve değerler sistemine önemli ölçüde yabancı-
laşmış kimselerdir. Halkla diyalog sağlayarak, yenileşme kampanyasını 
model olarak benimseyecekleri yerde, tamamıyla ona ters düşecek bir 
çizgide kültürel adaptasyonda bulunmuşlardır. Oysa, Japonya 1875’den 
itibaren çok sayıda batılı aydınları ülkesine davet etmek suretiyle, milli 
aydınlarını yetiştirmiş, Samuray sınıfının öncülüğünde, batılılaşma sü-
recini hızlandırmıştır. Bunun için Tokugawa ve Meiji dönemleri yeterli 
sayılmıştır. 

Genellikle referans çerçeveleri dışa açık (open-mind), batılı norm ve 
değerlerle toplumsallaşmış bu elitist kadro, kolejlerde yetişmeleri nede-
                                                           
62 Stanford Shaw, a.g.e., s. 136, 1982. 
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niyle, halktan kopukturlar. Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan 
Türk Hümanizması adlı eserde, çizilen profil, Enderuni aydının batıya 
açık zihniyetinin sınırlarını göstermesi bakımından anlamlı olsa gerek: 
“Tam hümanist bir Türkü bulmak için, çocukluğundan beri batı toplumla-
rında yaşamış bir tip düşünülmeli, yahut tamamıyla hümanist hayat fel-
sefesini benimsemiş bir eğitim içinde yetişmiş bir fert tasavvur edilmeli-
dir.” Sinanoğlu’nun bu görüşlerini yorumlayan İnalcık, şu sonuca varı-
yordu: “Avrupa’da bile tam hümanist bir tip, küçük bir azınlıktır”.63 

Bu hümanist tip, aynı zamanda Greko-Latin kültürü ile beslenen, İs-
lami referanstan ziyade Batı ve Hıristiyan değerlerine yumuşak iniş ya-
pan Enderuni zihniyetin günümüzdeki görüntüsüdür. Türk Tarih Kuru-
mu tarafından görüşleri benimsenen Sinanoğlu, Atatürk’ün Milli Dil ve 
Milli Tarih tezlerini dışlayarak, “Avrupa’yı Avrupa yapan toplumsal ve ah-
laksal değerlerin her şeyden önce insancıl ve akılcı ilkelere dayandığı bir 
Yunan-Roma evreninde aranması gerektiği” tezini ileri sürmektedir.64 Yu-
karıda belirtildiği üzere, Atatürk’ün ölümünden sonra giderek güçlenen 
bu yaklaşım ile Anadoluculuk, Mavi Yolculuk gibi köklerinden kopmuş 
akımlar, Kemalist tezin devreden çıkarılmasını ve Asyatik kaynaklardan 
Greko-Latin odak noktalarına dönüşümünü hazırlıyordu. Oysa, kimlik 
sorunu Ferdinand Braudel’in yaklaşımıyla “geçmişle bugün arasında bir 
uyum sağlamaktır.” Bugün, komünizm çökmüş ve Marks’ın kapitalizm 
için reva gördüğü deyimle, “Tarihin çöplüğüne atılmıştır.” Asyatik Türk 
Cumhuriyetleriyle kucaklaşan 200 milyonluk yeni bir Türkiye doğmuş, 
Kemalist sistemin 1930’lar ideali gerçekleşmiştir. Yeni Anadoluculuğu 
savunan bir Doğan Avcıoğlu, Orta Asya ile ilişkisi bulunmayan Anadolu 
topraklarında, Taş devrinden beri bütün halkların kanlarının karıştığı, 
bir Türkiye modeli tasavvur ediyordu. 

“Gelelim Turancılara. Bunlar Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve gö-

renek verilerini, günümüz Anadolu’nun etkin birliğini -göz göre göre- 

bir yana teperek Turan ve muran efsanelerini ulusal kültür diye be-

nimseye korlar. İşte bu şimdiye dek hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir 

ulusça usda da, düşte de görülmemiş bir garabettir.” 

Avcıoğlu’nun “garabet” diye nitelediği hayali düşünceler 1989’dan 
sonra gerçekleşmiş, Asyatik Türk Cumhuriyetleriyle -petrol hatları dahil-
her türlü kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi başlatmış bulunuyoruz. 
Ama, Greko-Latin dünyası ile işbirliğimizin güçlenmesi için, bizim Akde-
nizciler bir 27 Ağustos tipi depremleri hâlâ beklemektedirler. Bunların, 
hayali dedikleri “Turan” tezi için Gökalp, daha 1910’larda, “Zemini mef-
                                                           
63 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 28. 
64 Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizması, s. 60-67, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1988. Ayrıca, bu tez hakkında geniş bilgi için bkz. Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem: Kül-
türel Boyutları, Alfa Yayınları, İstanbul, 1999. 
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kûre, seması hayal. Bir gün gerçek, fakat şimdilik masal” diyordu. Bu ne-
denle, Atatürk sonrası, halkı ve aydını birbirine bu denli yabancılaşmış 
Enderuni bir aydın kadroya dünyanın hiçbir yerinde rastlamak mümkün 
değildir. Bunların, 1890’lardan beri körükledikleri ve 1917 Devrimi ile 
Rusya’da ortaya çıkan Komünizm anlayışlarında bile, gerçek halk taba-
kası (reaya) asla bir prima-faktör değildir. Bunlar, Anadolu insanını tanı-
mazlar, toplumsal gerçeklerini sadece romantik üsluplarla, fantastik ha-
yallerle bir “sınıf mücadelesi” jargonu içinde ele almaya çalışırlar. Bu ne-
denle, modası geçince bu Enderuni sosyalistler, kapitalistleşme süreci 
içine girmek suretiyle, kalıp değiştirebilirler. 

Osmanlının kendi halkına “kul” olmayı layık görmediği, bu nedenle 
ülkenin var olma kaderini “devşirme” zihniyetine emanet ettiği bu model, 
elbette tarihi süreç içinde kurumlaşarak meyvelerini vermeye başlaya-
caktır. Gerek İttihat ve Terakki (1908-1918), gerekse Cumhuriyet dö-
nemlerinde Batı okullarında eğitimini sürdürmüş, batı norm ve değerle-
riyle yetişmiş bu kozmopolit kadro, hemen her alanda fonksiyonel bir rol 
oynamıştır. Cumhuriyetle, “sınıfsız ve kaynaşmış” bir halkçılık felsefesi 
ideal olarak gündeme gelmiş, ancak ülkeyi yönetme hakkı, bu “Enderuni 
bakış açısına” sahip insanların eline geçmiştir. Bu dönemde, artık Os-
manlı tipi Enderun kurumları olmamakla beraber, yukarıda belirtildiği 
gibi, “Enderunilik” bir toplumsal olgu olarak kimliğini koruyacaktır. Artık 
soya dayalı Enderunilik, Cumhuriyetle yerini toplumsal Enderuniliğe 
terk edecektir. Böylece, tutum ve zihniyeti Batıya yönelik; köklerden 
kopmuş bir aydın ve yönetici kadronun yükselişine tanık olacağız. 

Tanzimat’tan beri radikal bir tarzda devam eden, her yönü ile Batıya 
açık bu modernleşme zihniyeti, Batılılaşma ile eşdeğer görülmüştür.* Ken-
di kültürüne yabancılaşmış, büyük ölçüde milli değerlerinden soyutlan-
mış, hatta Batılı standartlara göre şartlandırılmış bu aydın grubunu Ziya 
Gökalp de, 1910’larda kozmopolit veya Enderun olarak belirtiyordu.65 Gö-
kalp, aynı zamanda bu Enderun veya kozmopolit aydının gerçek seçkinci 
(güzide) bir kimliğe yönelebilmesi için, halka doğru gitmesi gerektiğini de 
ileri sürüyordu. Çünkü, Gökalp’e göre, milli kültür halktadır. Bu farklılaş-
mayı, tarihi yapımızı da göz önüne alarak, B. Lewis şu şekilde açıklıyordu: 

“Kuruluşundan 19. yüzyıla kadar Türkler kendilerini her şeyden ön-

ce, Müslüman olarak kabul ediyorlardı; bağlılıkları farklı seviyelerde, 

İslamlığa ve Osmanlı hanedanı ile devlete idi. Bir kimsenin konuştu-

ğu dilin, oturduğu toprağın, geldiğini iddia ettiği ırkın kişisel, duygu-
                                                           
* Osmanlı’da devşirme kurumu hakkında bir hayli yerli ve yabancı yayınlara rastlıyoruz. 
Özellikle, bunlar arasında, V.L. Menage, S. Vryonis Jr., C. Cahen, A.B. Palmer, Vasilis Di-
mitriadis, Dimitri Kitsikis ve E.A. Petrosian ile İ.H. Uzunçarşılı’nın yayınları dikkatlerimizi 
çekmektedir. 
65 Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, s. 234-286, Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998. 
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sal veya toplumsal bir önemi olabilirdi. Oysa, bunların hiçbirinin bir 

önemi yoktu (...) Ancak, basit halk, köylüler ve göçebeler arasında bir 

Türklük duygusu yaşamağa devam etti. Fakat, yönetici ve okumuş 

gruplar, İslamlık içinde ayrı bir etnik ve kültürel topluluk olma hüviyet-

lerinin bilincini Araplar ve İranlılar derecesinde korumamışlardır”.66 

Bu yorumlar, Osmanlı düzeninin iç çelişkilerini gözler önüne sermesi 
bakımından son derece manidardır. Bu çizgide, yeryüzünde örnek ikinci 
bir ülke düşünülemez, sömürge toprakları müstesna. 

Yukarıda belirtildiği üzere, bir sosyal gerçek olarak, halkın milli kim-
lik kazanabilmesi ancak, Mustafa Kemal’in “fikirlerinin babası” olarak 
kabul ettiği Ziya Gökalp’le başlar. Mustafa Kemal, gerçek bir sosyal ak-
tör olarak, 1920’lerde, “Memleketin sahibi ve devletin kurucusu biz Türk-
ler, kavmi necib adı altında Araplara ve Sarayın sadık hadimi Arnavutlara 
feda edilmiştik” diyordu. Bu ifadeler, Milli Kurtuluş Savaşını yürütmüş 
bir iradenin, Osmanlı etnik havuzundan Türklüğe dönüş mesajını çıka-
rarak, yeni bir devlet kurmanın en anlamlı izlerini taşıyordu. Bu çelişkili 
yapısından ötürü, günümüzde, Osmanlı aydın sınıfı kadar, Osmanlı kül-
türüne de katılmayan araştırmacılarımızın sayıları bir hayli olsa gerek.67 

Batı anlamında, Osmanlı Enderuni sınıfın karşısına çıkabilecek ve 
“yerlilik” niteliği ağır basabilecek güçlü bir burjuva tabakasının yetişme-
miş olması, Cumhuriyet döneminde de bu tabakanın kültürel kimlikleri-
ni sürdürmelerine imkân sağlamıştır. Batıda, burjuva sınıfı tarihi rolünü 
oynamak suretiyle -Fransız devrimi sonrası- Cumhuriyet ideolojisinin 
halka doğru yayılmasında etkin bir güç olmuştur. Oysa, ülkemizde her 
türlü eğitim ve olanaklardan yoksun bırakılmış halk tabakası (reaya), 
millileşme yolunda seçici ve etkin bir dinamizmaya sahip olamamıştır. 
Bu nedenle, Osmanlı toplum yapısı, karşıt güçlerin üretebileceği denge-
ler sisteminden yoksundu. Gerçi, Osmanlı kuruluş döneminde, fetih top-
rakları ve vergileriyle zenginleşen bir Türk aristokrasisi vardı. Ancak, 
devşirme zihniyeti yönetimde etkin rol oynamaya başlayınca, bunlar da 
malikânelerine çekilme durumunda kalmışlardır. Tarihi süreç içinde, 
devşirmelerin gücü zayıfladıkça ayanlar denilen yeni bir sosyal tabaka-
nın ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Bazı tarihçiler, bu Türk aristokra-
sisinin zamanla ayanların oluşmasına zemin hazırladıkları görüşünde-
dirler. Çünkü, ayanların ne zaman kesin olarak meydana geldikleri bilin-
memektedir. Muhtemelen, devşirme hâkimiyeti yara aldıkça ayanlığın 
güç kazandığı söylenebilir. Gibb ve Bowen gibi düşünürler, mütesellim 
ve Voyvodaların sonradan ayan olabilecekleri iddiasındadırlar.68 Burada, 
                                                           
66 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 2, TTK Yayınları, Ankara, 1970. 
67 Bunlar arasında İlber Ortaylı ilk akla gelenidir (bkz. İlber Ortaylı, Anatomi Dersleri: Os-
manlı Kültürü, s. 149-150, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 
68 Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlar, s. 19, 1972. 
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önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bazı Batılı tarihçiler, Os-
manlı devletinin büyüklüğünün nedenini, kulların yani devşirmelerin yö-
netici sınıfına girmelerine ve doğuştan Müslüman olanları -yani soylula-
rı- devlet görevi dışında tutmalarına, ancak Müslüman halkın düzenin 
içine girmesiyle çöküşün başladığına işaret etmektedirler.69 Bazı tarihçi-
ler ise, ayanlığın doğuşunda Celali eylem biçimlerinin etkin rol oynadık-
ları kanısındadırlar.70 Çünkü, Celali hareketi Sekban-Sarıca adı altında 
çevrenin merkeze karşı potansiyel direncinin ortaya çıkmasıdır. Benzeri 
görüşler, tarihçi Abdurrahman Şeref, Mustafa Nuri Paşa gibi zatlarla, 
Osman Nuri Ergin tarafından da desteklenmiştir. 

Osmanlı, bu tür bir yapısallaşma veya “yerlilik” özelliklerini sosyal 
mobillizasyon unsuru olarak yedekte tutmaması nedeniyle, milletleşme 
(nation-building) olgusunun ancak Batıdan 150-200 yıl sonra, Cumhuri-
yet döneminde ele alınmasına neden olmuştur. Yirminci yüzyılın ilk yarı-
sında gecikmiş bir milletleşme politikası, kültür tarihimizdeki açmazlar-
dan biri, belki de en büyüğüdür. Atatürk’ün erken ölümü ile, dilde, duy-
gu ve düşüncede ortak duygularda birleşmeyi ön gören bir standart kül-
tür meydana getirilememesi, günümüzde Doğu ve Güneydoğu yöresinde, 
1982’den beri sürüp giden gerilla hareketinin ortaya çıkmasına yol aç-
mıştır. Bu savaş, 17 yıl içinde en az 35-40 bin insanımızın kaybına yol 
açmış, tektonik nitelikte toplumsal hareketlere neden olmuştur. Bütün 
bu oluşumlar, temelde toplum yapımızın çelişkileriyle örtülü sorunlarla 
bağlantılıdır. 

Tarihsel kökenlerden kaynaklanan ve Türk toplum yapısını etkileyen 
bu devşirme zihniyeti karşısında ilk kez, Fatih Sultan Mehmet, Türk soy-
luların yerine devşirmeleri geçirmek istemediği gibi, onları da tamamıyla 
ortadan kaldırmamıştır. Bu oluşumun bir sonucu olarak, pek çok soylu 
aile, malları ve mülkleriyle memurluklarını korumuşlar, devşirmelerle 
eşit duruma gelebilmişlerdir. Tarihimizde ilk kez, Türk aristokrasisi ile 
devşirmeleri birbirlerine karşı tutan Fatih, böylece her iki tarafa bağlılık 
desteğini garantiye almış oluyordu.71 Fatih’in sağladığı bu yapısal du-
rum, kısa bir süre sonra bozulacak, yönetim kademeleri okullaşma ve 
sultanın yakınlarıyla evlenme ve ilişkiler kurmaları nedeniyle, Ende-
run’un egemenliği eline geçmesini sağlayacaktır. Bu durum, Toynbee ve 
Gibbons gibi tanınmış tarihçilerin, “Osmanlı devletini kuranların Müslü-
manlığı kabul etmiş mahalli Rumlardır” tarzındaki düşüncelerine yol aça-
caktır. Bu model, cumhuriyet döneminde metamorfizme uğrayarak, En-
derun’un “kalıtımsal kimlikten” tamamıyla “toplumsal kimliğe” dönüşme-
sine yol açacaktır. Findley, “1839’dan itibaren resmi hizmetlerdeki gayri 
                                                           
69 Stanford Shaw, böyle bir tezin “Hıristiyan Avrupa çıkarlarına uygun düşebileceği” kanı-
sındadır (S. Shaw, a.g.e., s. 236). 
70 Mustafa Cezzar, Osmanlı İmparatorluğunda Leventler, s. 321-322, 1965. 
71 Stanford Shaw, a.g.e., s. 33-34. 
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Müslimlerin, yerlerini tedricen ‘geleneksel Müslümanlara’ terk edecekler-
dir” görüşündedir.72 Gerçekte, Tanzimat’la Batıya açılan Osmanlı, 18. 
yüzyılın ilk yarısında başlattığı yenileşme hareketlerinde, Enderuni sınıf 
yanında Yahudi, Rum ve Ermeni kimlikli Hıristiyan gruplarına, özellikle 
dış temsilciliklerde, kilit sayılabilecek nitelikte görevler vermiştir. Bu da-
ğılımda, yine reayanın görevi, bunların vergilerinin ödenmesi ve üretim-
lerinin ayaklarına götürülmesine destek vermesidir. Bu tablo, zamanla 
çok az diyebileceğimiz bir oranda değişime uğramış, ancak reaya, yine 
ülkenin kaderini yüklenmekteki ezeli rolünü oynamaya devam etmiştir. 

Orkun anıtlarında Bilge Kağanla taşlara kaydedilen, “Ey Türk Budu-
nu” (Milleti) biçiminde belirlenen Türklük şuuru, yaklaşık 1200 yıl son-
ra, Mustafa Kemal ile yeniden canlanacaktır. Böylece, tarihimizde 16. 
yüzyıldan itibaren Sarayda Türklük kimliğinin silinmesine karşılık, Bert-
rand Lewis’in haklı olarak belirttiği gibi, “19. yüzyıla kadar basit halk ve 
göçebeler arasında Türklük duygusu yaşamağa devam ediyordu. Fakat, 
yönetici ve okumuş gruplar, İslam’ın içinde ayrı bir etnik ve kültürel toplu-
luk olma hüviyetinin bilincini Araplar ve İranlılar derecesinde bile koruya-
mamışlar”73 ve Balkanlarda, Orta Doğu’da devşirme kökenlilerle, ümmet 
duygusunu taşıyan halkların ihanetine kurban gitmişlerdir. Oysa, bir 
milletin kendini araması, kendini tanıması ve sorgulaması hem İslami 
hem de sosyal hakkı idi. Bu nedenle, 700 yıllık bir dönem içinde “Arapla-
rı kavmi necip” kabul eden ve Ömer Lütfi Barkan’ın arşivlere dayanarak 
belirttiği gibi, 

“Balkanlarda ne Türkleşmeyi (Türkifikasyon) ne de İslamlaşmayı (İs-

lamizasyon) hedef olarak gerçekleştiremeyen -sadece, Balkanlara 

Türk topluluklarının yerleştirilmesi dışında- bir Osmanlı modeli, gü-

nümüzde etnik ve sosyal devşirme zihniyetini temsil eden bir anlayış 

için elbetteki inkâr kabul etmez bir hoşgörü kaynağıdır.” 

Sosyal Enderunlar, elbette “farklılaşmalar, zenginliğimizdir” demek 
suretiyle Osmanlıya alkış tutacaklardır. Bunlar için, günümüzde ortaya 
çıkan Angol-Amerikanlaşma da Türkolojik açıdan bir diğer zenginliğimiz-
dir. İşte Atatürk’ün, Dil ve Tarih Cemiyetlerini kurarak, milletleşme sü-
recine yönelmesi ve Türklüğü ön plana çıkararak, “Türk yaratılmak me-
dar-ı iftiharımdır” haykırışı, bu etnik havuz anlayışına bir protestodur. 
Mustafa Kemal’in, 1930’larda Türk Dil ve Tarih Tetkik Cemiyetleri doğ-
rultusunda Orta Asya’ya yönelmesi, Türklüğün kökenlerini araştırması, 
yüzyıllarca unutulmuş olan milletini tanıma ve sevme şuurunun yüksel-
mesini desteklemesi, sosyolojik anlamda milletleşme olgusunun günde-
me gelmiş olması demektir. Bu atılımlar Türk tarihinde bir Rönesans’tır. 
                                                           
72 Carter V. Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform: Babıâli (1789-1922), s. 173-174, 
İstanbul, 1994. 
73 B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 2, 1970. 
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Artık, bir “hanedana mensubiyet” duygusu, Cumhuriyetle yerini “hal-
ka” bırakıyor, “köylü ise efendimiz” oluyordu. Kemalist sistemin, Cum-
huriyet Halk Fırkası umdelerinin hazırlanmasında önemli katkıda bulu-
nan Gökalp’in, milli kültürün kaynağı olarak belirttiği “Türk halkını”, te-
mel hareket noktası olarak kabul etmesi, onun önemli atılımlarından bi-
ridir. Orkun anıtlarından günümüze kadar, halkımız, farklı kültürlerle 
biçim değiştiren ve son derece esnek bir yapıya sahip bulunan yönetici 
ve aristokrasi grupları karşısında direnç göstererek, milli kimliğini koru-
yan tarihsel bir zenginliğe sahiptir. Bu gerçeği V.V. Barthold, açık bir şe-
kilde gözler önüne sermektedir: 

“Türk ülkelerinde Çinliler hâkim olduğu vakit, uygar ülkelerdeki gibi 

Türklerin aristokrasisi (kibar sınıfı) kendi sınıf imtiyazlarının korun-

masını ileri sürerek, yabancı bir milletin elinde tutsaklığa daha ça-

buk alışmışlar ve milli âdet ve geleneklere bağlılık göstermemişler, 

ihanet etmişlerdir. Fakat halk kısmı (avam sınıfı) yabancı boyunduru-

ğuna çabuk alışmamış ve geleneklerine bağlı kalmışlardır”.74 

Günümüzde de, halkın (Etrak/Reaya) bu inanç ve değerler sistemini 
geri plana iterek, modernleşme uğruna -Batı norm ve değerlerini hiçbir 
yerli unsurla uzlaştırmadan- benimseyen Enderuni aydınların almaları 
gereken birçok dersler vardır. Bu nedenle, Gökalp ve Mustafa Kemal’in 
“halkçılık” tezleri, aslında halkın değerlerini harekete geçirmek ve halka 
dayanarak millileşmeyi gerçekleştirmek felsefesini taşır. 

Milletleşme (nation-building), Atatürk’e göre, tasada ve kıvançta ortak 
duygularda birleşmektir. Aynı zamanda Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı 
da budur: Ortak bir paydada bütünleşmek. Aynı zamanda Osmanlı ise, 
“ümmet”e dayalı mozaik bir yapıyı oluşturuyordu. Yönetim de, Findley’in 
belirttiği üzere: “Türklerin değil, tarihsel olarak padişahın kulu sayılan ve 
Osmanlı-Müslüman devlet kültürünü benimsemiş, kozmopolit bir yönetici 
yığının elindeydi”.75 Bu yönetici (Enderuni) sınıfın mensup oldukları Bal-
kanlar ve Orta Doğu ülkelerinde yetiştirilen milliyetçi aydınlar, ülkeleri-
nin bağımsızlıkları için mücadele vermişler, iç ve dış düşmanlarla birle-
şerek Osmanlıyı arkadan hançerlemişlerdir. Cumhuriyetle, Padişahın 
kulu bu kozmopolit yöneticiler, birden bire bir iyot gibi havaya uçarak 
yok olmamışlar; çoğu tarihsel deneyimi ve kültürel zenginlikleriyle reji-
min odak noktalarına tırmanmışlar; hatta, Atatürk’ün Türk Dil ve Tarih 
Tetkik Cemiyetlerinde kilit görevlere gelmeyi bile başarmışlardır. Bu du-
rumu, bir şikâyet unsuru olarak dile getiren Ahmet Ağaoğlu’na, Ata-
türk’ün vermiş olduğu cevap son derece manidardır: “İhanetlerini gördü-
ğümde damarlarındaki kana bakarım”, olmuştur. 
                                                           
74 V.V. Barthlod, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, s. 12, 1965. 
75 Carter V. Findley, Kalemiye’den Mülkiye’ye: Osmanlı Memurlarının Toplum Tarihi, s. 16, 1996. 
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Atatürk, sosyolojik anlamda, “Türk” gerçeğine dayalı bir milletleşme 
sürecini hedeflerken, aynı zamanda “Türk tipi”nin araştırılmasını da ileri 
sürmüş ve bu alanda Fransa’da ün yapmış bulunan, dönemin ırk teoris-
yeni Eugene M. Pittard’ı ülkemize davet etmiş, hatta ölümünden bir yıl 
önce de (1937), gerçekleştirdiği İkinci Türk Tarih ve Tetkik Cemiyeti şeref 
başkanlığına getirmiştir. Onun, “dil, duygu ve düşüncede birlikteliği” be-
lirleyen milliyetçilik anlayışı, bugün bir partinin altı okunda -varlığı ile 
yokluğu belli olmayacak bir biçimde- durmaktadır. Fakat, günümüz bazı 
sosyal enderuni aydınları, “Milliyetçiliğin bir ırkçılık olduğunu, Nazi ideolo-
jisinin izlerini taşıdığını, globalleşme ve evrenselleşme ortamında artık 
kimliğini yitirdiğini” ileri sürmek suretiyle, “millicilik” veya Michael Bil-
lig’in 1995’de yayınladığı “Banal Nationalism” adlı eserinde belirlediği 
“bayağı/sıradan milliyetçilik” benzeri çarpıtmalara giderek, Kemalist sis-
temi yozlaştırmaktadırlar. Onların bu eğilimlerinde, Osmanlı benzeri bir 
ortama duyulan nostaljinin derin izlerini sezmemek mümkün değildir. 
Hatta, Osmanlının 700. yılı kutlamalarında, bu grubun sahip bulundu-
ğu medya gücü ve iktisadi potansiyeli ile, devlete en büyük desteği sağla-
dığı unutulmamalıdır. 

Osmanlının “kul” modelini oluşturan kozmopolit aydını, 1923-1938’-
ler arasında gündeme gelen milli eğitim politikası ile yerlerini genç ku-
şaklara terk etmesi gerekirken, aksine Atatürk’ün erken ölümü ile fotoğ-
raflarının Tarih ve Dil Kurumlarından indirilmesine, resimlerinin para-
lardan, pullardan ve ders kitaplarından çıkarılmasına gidilmiş ve Cum-
huriyet idesi, kısa süre içinde “şef” modeline dönüştürülmüştür. Türk 
Hümanizması, Yeni Anadoluculuk ve Mavi Yolculuk denilen garip tezler, 
Akdeniz odak noktası olmak üzere, Greko-Latin köklere dönüş yapmak 
suretiyle, Atatürk’ün başlattığı Asyatik modelin yerini almış; 1920’lerin 
Yeni Anadoluculuk akımı da, Cumhurbaşkanı Baş danışmanının kaleme 
aldığı ve Kültür Bakanlığınca yayınlanan “Türk Kimliği” adlı bir yayınla, 
1990’lardan itibaren sesini yükseltmeye başlamıştır. Milli kültürün kay-
nağını teşkil eden halk yığını, kırsal alanlarda yaşayan insanlar (Reaya 
veya Etrak) ise, Köy Enstitüleri yoluyla, bu akımların doğrultusunda 
şartlandırılmaya çalışılmıştır. Köy Enstitüleri, bizzat bu modelin teoris-
yeni İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu Engin Tonguç’a göre, “Türk nüfusunun 
büyük çoğunluğunu teşkil eden ve milli kültürün taşıyıcısı konumundaki 
halkımızı, sınıf bilinci açısından şartlandırmak suretiyle, alt-yapı devrimini 
hazırlamada bir güç kaynağı olarak kullanmaktır”.76 Böylece, kırsal alan-
larda yetiştirilen bu alt-yapı devrimcileri (Marksistler), öğretmenler, Ens-
                                                           
76 Köy Enstitülerinin teorisyeni, Bulgar göçmeni İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu, Köy Enstitü-
sü gerçeğini şu ifadelerle dile getiriyordu. “Sınıf bilinci uyandırılmış köylüler yetiştirmek ve 
evrimi bunlar aracılığı ile hızlandırmak suretiyle alt-yapı devriminin doğrultusunda yönlen-
dirmek”. (Bkz. Engin Tonguç, “Köy Enstitülerinin 30. Yıldönümü”, Cumhuriyet, 18 Nisan 
1970). Keza, Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüsü ve Tonguç, s. 218, 1970. 
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titünün dillere destan sloganlarıyla, “Sarıklı köy hocalarının yerini ala-
caklardır.” Enderuni zihniyet, 1950’lere kadar Türkiye’nin sosyalistleşti-
rilmesinde, hatta “laiklik adına laikliği”, din düşmanlığı anlamında laisiz-
me yönlendirerek, sistematik bir kampanyanın içine girecektir. Böylece, 
belirli bir süre içinde “Milli Şef”e “kul” olan kozmopolit bir aydın kadro, 
“Enderuni” kimliğini korumada başarı sağlamış olacaktır. Bunlar, üm-
metten-millet’e geçerken din gerçeğini devreden çıkaracak, kutsal alan-
dan (sacred) tamamıyla kutsal-dışı bir alana (prophane) yöneleceklerdir. 
Bu nedenle, bir Batılı gibi iki boyutlu bir inanç sistemi yerine, tek boyut-
lu, sadece bu dünyaya yönelik bir hayat tarzı benimsenmiş olunacaktır. 
Oysa, Atatürk’ün “fikirlerinin babası olarak” kabul ettiği Gökalp, bunla-
rın aksine ümmet ve milleti sosyal bir gerçek olarak savunmuştur. Üm-
met, günümüzde bir milyarı aşan “Müslüman kardeşliği” tezini davet 
ederken; millet Türk insanının dilde, düşünce ve duyguda birliktelik zih-
niyetini ortaya koyacaktır. David Kushner’in yerinde tespitiyle: “Gökalp, 
İslam dinini, vatanseverlik duygusunu hareket ettirici ve diğer Müslüman 
devletlerle işbirliği ve dayanışmanın temelini oluşturucu bir unsur olarak 
algılayacaktır”.77 İşte, Selçuklular ve Osmanlılardan kaynaklanarak, gü-
nümüze kadar egemenliğini sürdüren bu kozmopolit aydınlar, Türk top-
lumunun milli değerlerine, inanç sistemlerine tamamıyla yabancılaşmış, 
hatta Batıyı devşirme kimliklerine göre algılamış, Batıya ters düşmüş, 
“batılcılaşmış” bir gruptur. 

Osmanlının kendi iç çelişkisi sonucu, bir milli aydın kadrodan yok-
sunluğu, yukarıdan beri işaret ettiğimiz üzere, ümmetten-millete geçiş 
sürecini büyük çapta etkilemiştir. Bu hususu, Osmanlıyı yakından tanı-
yan Ubıcını’nın dilinden açıklığa kavuşturmak istiyorum: “Osmanlının, 
bir yandan halklardan uzaklaşma, öte yandan ise teşkilatın ve idari me-
kanizmanın hatalı tutumundan ötürü, ırkları diri tutmaları ve bireysellikle-
rini korumalarında en büyük etken olmuştur”.78 Fransız tarihçisinin 
(1818-1884), devletin en bunalımlı döneminde, Tanzimat’ın ne olduğunu 
ve nasıl uygulandığını görmek suretiyle yapmış olduğu bu tespitler, Os-
manlı zihniyetinin en tipik eleştirisini oluşturur. Ubıcını, dünyada bir 
eşine rastlamadığı devşirme modeliyle, Osmanlının, “ırkları diri tutmaları 
ve bireyselliklerini korumalarını”, idari mekanizmanın hatalı eğilimlerine 
bağlamaktadır. 

Son yıllarda, Türk toplum yapısında ortaya çıkan ve giderek derin 
sosyal gerginlik ve yarılmalara yol açan olayların temelinde, bu tarihsel 
dokunun aktörlerini bulmamak mümkün değildir. John F. Kennedy, 
1963’de Dulles’ta katledildiğinde, devlet, Eisenhower’in kardeşi başkanlı-
ğında bir araştırma komisyonu kurdurmuş, yıllarca süren soruşturma 
                                                           
77 David Kushner, a.g.e., s. 3. 
78 M.A. Ubucını, Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, s. 28-29, 1998. 
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sonucu 25 ciltlik bir rapor elde edilmiştir. Raporun sonucu, son derece 
dikkat çekicidir: “Kennedy’nin katlinden Amerikan toplum yapısı sorum-
ludur.” Bir cinayetten, bir milletin toplum yapısı sorumlu tutulurken, ül-
kemizin içine sürüklendiği bölünmeler, kutuplaşmalar ve gerginliklerden 
neden 700 yıllık bir imparatorluk sorumlu tutulmasın? Bunu anlama-
mak son derece ilkel bir düşüncedir. Osmanlı toplum yapısı, kültür sis-
temi, yaratıcı kimliği temsil eden devşirme bir elitist zümrenin eline veril-
mesiyle, önemli ölçüde zaafa uğraması yanında, bunun Cumhuriyet dö-
nemine yansıyan olumsuz yönleri olacak ve bunlar elbette tartışma ko-
nusu yapılacaktır. Büyük tarihimize takdirlerimiz yüksek olmakla bera-
ber, onu sorgulamamız ve eleştiri hakkını kullanmamız, aynı zamanda 
geleceği elinde tutacak olan Türk gençliğine, yeni ufuklar açma şansını 
da tanıyacaktır. 

Kısacası, Türk aydını, Kemalist çizgide milletleşme tezine yeniden dö-
nüş yapmadan, bu toplumsal yarılmaların bir kültürel bütünleşmeye yö-
nelmesi mümkün görünmemektedir. Çünkü, kökenleri Selçuklu ve Os-
manlı toplum yapılarından kaynaklanan ve günümüzde biçim değiştire-
rek sürüp gelen Enderuni olgu, düzene yatkın kalıp değiştirme yöntem-
lerini en hassas biçimde kullanma sanatına da sahiptir. Niyazi Berkes’in 
çarpıcı bir tarzda ele aldığı tipoloji, günümüzde de geçerliğini korumak-
tadır. Berkes’in, Abidin (Paşa) Dino modeli dikkat çekicidir. Abdülhamid 
iktidara gelince, Tanzimat döneminde masonlukları, rindlikleri bilinen 
kişilerden tutumunu değiştirip aşırı dindar gözükebilenler yakayı kurta-
rabiliyorlardı. Kendisi de bir mason olan (Meşrutiyet döneminde Şeyhül-
islam) ulemadan Musa Kâzım Efendi (1858-1910) anılarında bu dönüşü-
mü şöyle anlatır: Mürtekiplerin büyükleri arasında geçen zatlar, ayıpları-
nı örtmek, günahlarını saklamak için, daima namaz kılarlar; seccadeleri-
ni resmi makamlara bile taşırlardı. Rahmetli Abidin Paşa (Kanun-u Esa-
si Komisyonu Azası) feylesof bir zat olduğu halde (o zaman feylesof de-
mek dinsiz demektir) başını seccadeden kaldırmazdı. Mabeynde ve Babı-
Âli’de makbul ve beğenilen kişi olmak için mutlaka post-nişin güruhuna 
katılmak zorunluluğu vardı.79 Eşref, bir hicviyesinde dönemin toplum 
yapısına parmak basmak suretiyle bu gruba ağır eleştire de bulunuyor-
du: “Avdetiler ile hükümetimiz, benzedi Devlet-i Yahudiye. Bab-ı fetvayı 
da cıfıtlık edip, verdiler en nihayet Musa’ya”.* 

O dönemin çarpıcı bir karakter tahlilini yapan Berkes’in görüşlerine 
katılmamak mümkün değildir. Hipokrasi, Abdülhamid’in tahta geçme-
siyle yoğunluk kazanıyordu. Tevfik Fikret, bu kişilik bunalımını şöyle di-
le getiriyordu: “Evvel onlardan idi, şimdi bunlardandır. Renkten renge 
                                                           
79 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, s. 305, birinci baskı, 1973. 
* Burada adı geçen, Şeyhül İslam Musa Kâzım Efendi, Yahudi dönmesi biçiminde zikredilen 
de Kıbrıslı Kâmil Paşa’dır. 
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giren bukalemunlardandır.” Metin Kunt da; “Devşirme usulü ile, yani 
Müslümanlaştırılarak yönetici sınıfına katılanların, sanılanın aksine, her 
zaman kökleriyle tüm bağlarını kesmediklerini; eski kültürlerinden, dini 
motifler de dahil olmak üzere, çeşitli unsurlarını muhafaza ettiklerini be-
lirtmektedir”.80 Rea Galanaki’nin, 1989 yılında yayınlanan İsmail Ferik 
Paşa’nın Hayatı adlı eseri -UNESCO’nun milli edebiyatı en iyi temsil 
eden ödülüne de layık görülmüştür- bir roman da olsa, aidiyet duygusu-
nun önemine değinmektedir. Çevirmen Herkül Milas’ın notunda belirttiği 
gibi; “Kimilerince Yunanlı, kimilerince Türk, kimilerince Mısırlı sayılan, Gi-
ritli bir Hıristiyan Grekofondan dönme, Mısır’da yaşamış ve Arnavut dön-
mesi, Osmanlı devletini az daha yıkan ve günümüzde Mısır milliyetçiliği-
nin babası sayılan Kavalalı Mehmet Paşa yanlısı bir İsmail Ferik Paşa ne-
den Türk okuyucusunun ilgisini çekmektedir?” Herkül Milas’a göre; 

“Gerçekte (böyle bir) konu Türk okuyucusunun ilgisini neden çeksin? 

Osmanlı devleti Türk müydü? Çok uluslu bir imparatorluk, çeşitli mil-

letlerden ve dinlerden kimselerin yönettiği ve yönetildiği bir devlet ve 

toplum değil miydi? (...) İsmail, sonuna kadar Müslüman ve Mısırlı 

kalır romanda ve ölür, doğal olarak, ve bu kimlikle gömülür. İnsan, 

milliyetçilerin sunmak istediği gibi bir tek boyutuyla değil, dostlar, 

resmi inançlar, şeref sayılan yükümlülükler, ama aynı zamanda, an-

nenin düşlerde uyanan kokusu, suyun öte yanında kalmış kardeşin 

dokunuşu, bir köy meydanının bir türlü unutulmayan görüntüsüyle 

de yaşar. İsmail Ferik Paşa’da, hem başarılı bir komutan hem de 

böyle bir insandır.” 

Milas ve Galanaki’nin eserde çizdikleri tabloda ibretle gözlediğimiz gi-
bi, bir kez evrene doğan ve biricikliğini koruyan insanda, aidiyet duygu-
su, kimlik mensubiyet bilinci (communitiy feeling) kolay kolay silinemi-
yor. Roman da olsa, derisinin içinde yaşayan İsmail Ferik Paşa’nın ölü-
mü anında, “Anasına Yunanca, Kavalalı Mehmet Ali Paşanın torunu Mısır 
hidivi İbrahim Paşa’ya ise Arapça seslenebileceğini” kabul etmemiz ge-
rekmektedir. İnsanları vatanlarından, ailelerinden ve hatıralarından ko-
pararak “Kul” etme yöntemlerinin dramatik sonuçlarını, roman da olsa, 
Yunan bağımsızlık savaşı sırasında Girit’te esir alınıp devşirme olarak 
Mısır’a getirilen ve burada cihadiye serdarlığına kadar yükselen İsmail 
Ferik Paşa, doğduğu yerlere yıllar sonra bu kez, kendi soyundan insan-
ların çıkardığı bir isyanı bastırmak üzere dönüyor. Ancak, Yunan bağım-
sızlığı için mücadele eden Andonis Kambanis’in kardeşi devşirme İsmail 
Ferik, annesinin kokusunu, ağabeyiyle oyunlarını, yaylaların ve cesetler-
le dolu köy meydanının görüntüsünü hüzünle Mısır’a taşıyor. İsmail Fe-
rik Paşa’nın Hayatı roman da olsa, bir gerçeği taşıyor: “İnsan kimliğinden 
                                                           
80 Metin Kunt, Ethnic-Regional Solidarity in The Seventeenh Century Ottoman Establishment, 
İnternational Journal of Middle East Studies, 5 (1974), p. 233-239. 
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kolay kolay soyutlanamaz.” Oysa, Kemal Karpat, devlete olan sadakatleri 
bakımından devşirmenin bir sorun yaratmadığı kanısındadır. Çünkü, 
“Osmanlı, devşirmelerin etnik ve dini aidiyetlerinden ziyade yönetime sağ-
ladıkları yüksek statü ve sadakate önem vermekte idi.” Ancak, Karpat, 
müesseseleşmiş bir Enderun tabakasının Cumhuriyet sonrası kimliği 
hususunu hiç kal’a almadığı gibi, insan psikolojisi açısından iki kimlikli 
bir eğilimi de taşıyabileceklerini hesaba katmamaktadır. Karşıt görüşler 
ne olursa olsun, 1968’ler öncesi, Marksist olan bir kısım Enderuni ay-
dınlarımızın, günümüzde Atatürkçü kılıfa bürünmelerine şaşmamak ge-
rekir. Çünkü, genlerinde aynı tıyneti taşımaktadırlar. Hatta bu, tıbbi de-
yimiyle bir çeşit mutasyon yani genetik yapıdaki bir değişikliktir. Bilindi-
ği üzere, tıp biliminde mikro-organizmalar veya bakteri virüsleri antibi-
yotik, antiviral v.s. tedavi yöntemlerine karşı korunmak ve hayatiyetleri-
ni sürdürmek amacıyla mutasyon -kılıf değiştirme- gibi değişikliklere uğ-
ramakta ve bazen eskisine göre daha da tehlikeli ve öldürücü olabilmek-
tedirler. Esasta, tıp bilimi ile sosyal bilimler arasında önemli benzerlikler 
göze çarpmaktadır. Çünkü, her ikisi de toplum içinde insanı ele almak-
tadırlar. Bu açıdan bakıldığında, ülkemiz de benzeri sosyal nitelikli mu-
tasyonlara maruz kalmaktadır. Bir zamanların Enderuni aydınları, gü-
nümüzde kılıf değiştirmek suretiyle, Atatürkçü görünebilmekte ve ülke-
nin milli ve dini değerlere dayalı kalkınma hamlelerinin yollarını kesebil-
mektedirler. Ayrıca, bunların belirli bir kesiminin, Karpat’ın iddia ettiği 
gibi “devlete sadakatleri de” tartışma konusudur. Ancak, konumuz bu 
grubun ihanetlerini açıklamak suretiyle karamsar bir tabloyu ortaya 
koymak değildir. Araştırmanın felsefesi, bir imparatorluğun kendi öz hal-
kını dışlayarak, yönetimi ve orduyu yabancı unsurlara (avdetilere) terk et-
mesi sonucu, ortaya çıkan sosyal gerginliklerin tartışılmasıdır. Doğru veya 
yanlış bu yapılmalı, gerçekler gözler önüne serilmelidir. Biz, dünya görüşü 
ve inanç sistemi olarak, S. Freud’un belirttiği üzere; “Kadavra kaderdir” 
diyenlerdeniz. İnsanların, biyolojik mensubiyet kriterine göre, tarihin akı-
şına müdahale etme hakkını kendimizde bulmuyoruz. Hatta, J.J. Rous-
sea’nun; “Musiki notaları gibi birbirimizden farklı olsak bile, yine birbirimiz 
için değil miyiz?” tarzındaki insancıl yaklaşımını da benimseyenlerdeniz. 
Bizim yaklaşımımız, Orkun anıtlarından sonra, Türk devletlerinde gözlediği-
miz Büyük Değişim’dir. Bu değişimin eleştirisini yapıyoruz. Hepsi o kadar. 

Konuya tekrar dönersek, Berkes’in Abidin Paşa modeli biraz tahlil 
edildiğinde benzeri sonuçlara varmamak mümkün değil. Abidin (Paşa) 
Dino ailesinin bir kesimi, yakın tarihimizde Marksist ve pozitivist akım-
ların en güçlü temsilcilerini barındıran geniş ve zengin bir yapıyı ortaya 
koyar. Abidin Paşa’nın bizzat kendisi “Yanya Rum Lisesi’nde okumuş, 
Batı kültürüne erişebilmiş, sivrilebilmiş” ender şahsiyetlerden biridir.81 
                                                           
81 Rasih Nuri İleri, Aydın Ortak Kitap, Yazko Yayınları, s. 20, 1980. 
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Abidin Paşa’nın oğlu Rasih Bey ise Abidin Dino’nun babası, Rasih Nuri 
İleri’nin de dedesidir. İleri’ler (Suphi Nuri, Rasih Nuri ve Celal Nuri); Di-
no’lar (Abidin ve Arif); Aybar’lar (Mehmet Ali); Nazım Hikmet Ran ailesi 
ve Sabahattin Ali’ler bu çizgide düşünülebilinir. Nitekim, Rasih Nuri İleri 
bu gerçeği şöyle dile getiriyordu: “Nasıl ki bir Müslüman aileden insan 
Müslüman olursa, ben de sosyalist bir aileden sosyalist oldum. Bu benim 
kişisel bir meziyetim değil, aile kaderi diyeceğim geliyor”.82 Rasih Nuri İle-
ri bir yazısında, Türkiye Komünist Partisine “Paşazadelerin” hâkim oldu-
ğunu söylüyordu.83 

Abidin Paşa modeli yanında, bir de Şakir Paşa modeli vardır. Meyyâ-
le’ye göre, Şakir Paşa, aslında Ahmet Cevdet Paşa’nın küçük kardeşi ve 
Cevat Şakir’in de babasıdır. Şirin ve Devrim ailelerinin de büyük dedesi 
olan Şakir Paşa, böylece Anadoluculuk akımının teorisyenlerinin yetiş-
mesinde önemli bir kültür odak noktasını teşkil eder. 

Yeni Anadoluculuk, Türk Hümanizması ve Mavi Yolculuk türü “Akde-
niz”e dönük ütopyaların tümü, Atatürk’ün “Asyatik” tezine karşıt dü-
şünce sistemlerini oluşturur. Bunlara göre, “Anadolumuz”; Biraz İyonya, 
Lidya ve Frigya, fakat asla “Türk” değildir.* Şair bir devlet adamımız, da-
ha da insaflı hareket ederek, bu tabloya bir de “Türk”ü ilave etmek sure-
tiyle, farklılıkta zenginlik yaratıyordu. “Pülümür’ün Yaşsız Kadını”nda 
Anadolu’muzun kimliği şöyle yansıtılıyordu: “Bir asa vardı elinde. Bir sol-
muş krallığın. Kadifeden harmonisi üzerinde. Bir Hititliydi o, bir Selçukluy-
du. Bir Ermeniydi, bir Kürt’tü. Bir Türk.” Pülümür’ün Yaşsız Kadını’nda, 
görüldüğü üzere asli unsur, ancak dörtte bir hakka sahip oluyordu. Oy-
sa, Atatürk aynen şöyle diyordu: “Bu memleket tarihten önce de Türk’tü, 
tarihten sonra da Türk kalacaktır.” Bunun için, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarını kuruyor, dünyanın ünlü Süme-
rologlarını, dilcilerini, tarihçilerini ve Eugenist’lerini Dolmabahçe’de top-
luyor, tartışıyor ve gerçekleri bilimsel açıdan araştırmak suretiyle önemli 
sonuçlara varıyordu. 1935’de bu amaçla Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-
ni kurduruyor. Hatta, “Türk Tipi”ni ortaya çıkarmak için Afet İnan Hanı-
mı, Fransa’ya Melanges Eugene Pittard’ın yanına gönderiyordu. Afet 
                                                           
82 Emin Karaca, Eski Tüfenklerin Sonbaharı, zik. Mahmut Çetin, Boğazdaki Aşiret, s. 116, 
1997. 
83 R.N. İleri, “Sınıfsal Köken ve Dil Üzerine”, Yeni Yüzyıl, 11 Ekim 1995. Gerçekte, İleri’ler, 
Serteller, Yalman’lar, Ran’lar, Baştımar’lar, Sargınlar, Aybar’lar, Sotorik’ler vb. Türk Mark-
sizminin kilometre taşlarını teşkil ederler. Hemen hepsi de “Paşazadeler”dir. 
* Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği tarafından 
hazırlanan “Kültürlerin Belleği Anadolu” isimli afişler, “Türkiye’ye Zarar Verir” gerekçesiyle 
yurt dışına dağıtımı Milli Güvenlik Konseyi tarafından durdurulmuştur. Bu afişlerde “Os-
manlı’nın Yok Sayıldığını” yine gazete haberlerinden okumaktayız. Ayrıca, dört üst düzey bü-
rokrat da görevden alınıyor (Zaman, 1 Aralık 1999). Haber düşündürücü; Kültür Bakanlığı 
gibi stratejik bir kuruluşun, bir odalar birliği ile Yeni Anadoluculuk çizgisindeki işbirliğinin 
nerelere kadar uzandığını günümüzde de gözlememiz, Enderuni aydının dokusunu göster-
mesi bakımından dikkat çekici olsa gerek. 
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İnan Hanım altmış bin civarında Anadolu insanı üzerinde ölçümler ya-
parak, sonuçlarını 1937’de teslim ediyor; Atatürk’ün vefatından bir sene 
önce de Pittard, İkinci Türk Tarih Kurumu onur başkanlığına getiriliyor-
du. Bütün bu yoğun devlet felsefesinin bir anlamı olsa gerek. Türklüğün 
unutulmuş değerlerinin tarih sahnesine çıkarılması, bin yılı aşan bir dö-
nem içinde, gerçeklere yönelik atılımların kanıtlanmasıdır. Onun: a) Mil-
letleşme (nation-building), b) kimlik arama veya Asyatik kökene dönük 
Dil-Tarih Tezi ve nihayet, c) dil, duygu ve düşüncede ortak duygularda 
birleşme anlamını taşıyan milliyetçilik anlayışı; Yeni Anadoluculuk, Türk 
Hümanizması ve Mavi Yolculuk gibi hayali Greko-Latin görüşleri bilim 
sahnesinden silip süpürür. Artık, günümüzde, Resmi Teorinin Asyatik 
tezi adım adım gerçekleşmektedir. Roma’yı kuran Etrüsklerin Türklüğü, 
en önemli bilimsel bir gerçek olarak karışımıza çıkmaktadır. Hatta, Latin 
ve Grek alfabeleri üzerinde Etrüsk alfabesinin etkisi tartışmaya açılmış-
tır bile. Türk Kimliği adlı devlet felsefesini yansıtan eserde, Hunluların 
da Türklüğü şüpheli görülürken, ünlü Macar Türkoloğu Gyula Nemeth 
(1928) ve Magy Szentmiklos, Macar-Türk masallarındaki yakınlıklara 
dikkatlerimizi çekiyor ve altın hazinesindeki Peçenek dil yadigârı sanılan 
runik yazıların benzerlikleri üzerinde duruyorlardı. Bugün, hangi devlet 
adamımız böyle bir milli tarih tezi üzerinde bu denli yoğun bir çaba gös-
terebilmiştir? Atatürk’ün, “fikirlerinin babası olarak” kabul ettiği Ziya 
Gökalp’in 25 Ekim 1999 tarihi, ölümünün 75. yıldönümü idi. Hiçbir res-
mi kuruluş, Gökalp hakkında en ufak bir hatırlatma yapabildi mi? Oysa, 
Atatürk, Gökalp’in ölümü üzerine ülke çapında resmi yas ilan etmiş, 
Balkanlardan ve Sovyetlerden birçok resmi zevat, cenaze merasimine ka-
tılmak için ülkemize gelmişlerdi. 

Günümüz Türk tarihçisi, İnalcık Osmanlının 700. yılının kutlanması 
nedeniyle kaleme aldığı bir yazısında; 

“Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nin devamı değildir. Geçen yıl 

cumhuriyetin 75. yıldönümünü kutladık; bu yıl Osmanlı Devleti’nin 

700. yıl kutlamaları, Osmanlıya ait prensip ve değer yargılarını kut-

lama anlamında alınamaz. O halde neden ve neyi kutluyoruz? Bu 

noktayı kesin açıklığa kavuşturmak bugün hayati önemde bir sorun 

haline gelmiştir (...) Bir hanedan imparatorluğu olmakla beraber Os-

manlı’nın dili, kültürü Türk’tür. Aşıkpaşa-zade bile Osmanlı’yı Türk 

diye tanır ve övünür”.84 

İnalcık’ın bu tespitlerini uzun uzadıya eleştirdik, istimâlet politikası 
ve hoşgörü gibi tutum ve zihniyetlerinin, tarihi süreç içinde ne tür bir 
sosyal tecelliye yol açabileceğini de tartıştık. Yukarıda ayrıntılı bir tarzda 
                                                           
84 Halil İnalcık, “Osmanlı Devletinin Kuruluşu Problemi”, Doğu-Batı Dergisi, s. 33, Sayı: 7, 
1999. 
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belirttiğimiz üzere, bu eleştirilerin tarihi sorgulama ve yorumlama hakkı-
mızdan kaynaklandığını da özellikle vurguladık. 

Ülkemizde, tarihsicilik (historisizm) ilkelerine dayalı bir yorum biçi-
minden ayrılarak, geçmiş olaylara sosyal yapı, antropolojik analizler 
nokta-i nazarından yeni bakış açıları kazandırmak suretiyle, dünü, bu-
günümüzle karşılaştırmayı uygun bulduk. Gördük ki, günümüzdeki bir-
çok toplumsal sorunların temelinde geçmişin tutum ve zihniyetlerinin 
kalıcı izleri vardır. Bu nedenle, Erich Rothacker’in yaklaşımı ile ifade et-
mek gerekirse, Karl Popper’ın Mantıkçı Pozitivistlere yönelttiği, “teorilerin 
yanlışlanabilirlik” ilkesi yerine, “tarihsel olayları sorgulama” yöntemini 
denemeyi uygun bulduk. Osmanlının, ondan önce Karahanlılar, Mem-
luklar ve Selçukluların ego-santrik eğilimli bir istimâlet politikasını uy-
gulamak suretiyle, Gök Türk devletinden kopup ayrılmaları ve Türk mil-
letinin süreklilik ilkesini terk etmeleri, belki bazı tarihçilerimiz tarafın-
dan Orta Çağa özgü bir nitelik olarak yorumlanabileceği gibi, kültürü-
müzün zenginliği ve hoşgörü ufkumuzun derinliği biçiminde de algılana-
bilir. Bunlara saygı duymak gerekir. Yeter ki, Türk tarihi geniş ufuklu bir 
perspektifle ameliyat masasına yatırılabilsin. Zira, buna ihtiyaç var. Çün-
kü, günümüzün birçok yapısal sorunları, ancak geçmişten (tarihten) kay-
naklanan toplum dinamiklerinin çözümlenmesiyle bir sonuca ulaşabilir. 

Bu dar çerçeveli incelemede, Osmanlının üç kıtadaki toplulukları, ırk-
ları hatta kültürleri korumak, desteklemek ve değerlendirmek suretiyle, 
geliştirdiği modelin en önemli sakat yönü, kendi halkını dışlaması, yöne-
tim ve teşkilatlanma deneyiminden uzak tutmasıdır. Cumhuriyetle, bu 
aksaklıklar sosyal yapıda geçerliliğini ortaya koymuş, bizzat Atatürk, bu 
“hanedan” odaklı modeli, “millet” odaklı bir sisteme dönüştürmeye çalış-
mış, ancak Osmanlıdan itibaren müesseseleşmiş olan bu Enderun zihni-
yeti, biçim değiştirerek yeni düzene uymayı başarmış ve Atatürk’ün ölü-
münden sonra da milletleşme (nation-building) sürecini kendi doğrultu-
sunda yozlaştırmıştır. Millet odaklı bu tablo, Standart Kültürü oluşturan 
Türk insanının, marjinalden merkeze oturtulmasını, yan-grupların da 
“Türk” olgusu gerçeğinde bütünleşmesini belirleyen bir çan eğrisiyle tem-
sil edilmektedir. Bu nedenle, tarihsel kültürün analizine olan bu yakla-
şım, bir ırk üstünlüğüne veya etnik değerler ayrışımına asla yer verme-
mektedir. Sadece ve sadece, Türk tarihini eleştirel bir zihniyetle yorum-
lamak suretiyle, sosyal dinamiklerimizde giderek yoğunlaşan gerginlikle-
re ve kırılmalara çözüm getirmektir. Çan eğrisi, sosyolojik anlamda ege-
men kültürü temsil etmektedir. Birleşik Devletler gibi, milletleşme olgu-
sunu gerçekleştirmiş Batılı toplumlarda egemen veya Büyük Toplum, 
Brzezinski’nin tespitiyle “Beyaz Anglo-Sakson” topluluklardır. Görülüyor 
ki, Beyaz Anglo-Sakson’lar “Amerikan toplumunu biçimlendirir”.85 Bu ül-
                                                           
85 Zbigniew Brzezinski, Kontrolden Çıkmış Dünya, 419-420, İş Bankası Yayınları, 1994. 
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kede, 250 kadar etnik grup, bir eritme makinesi (melting-pot) sürecin-
den geçtikten sonra, “Amerikanizm” ortak paydasında bütünleşirler. Bir 
başka deyimle, bu 250 etnik grup (Hollandalı, İngiliz, Alman, Kızıl Derili, 
Siyahi, Latin Amerikalı, İtalyan, Fransız vb.) ne olursa olsun, mensubi-
yet şuurunun (community feeling) ötesinde, “Amerikanizm” şemsiyesi al-
tında toplanmak zorundadırlar. Bir Standart Kültür olarak Amerika-
nizm, çan eğrisidir ve “Beyaz Anglo-Saksonları” temsil etmektedir. Ben-
zer oluşumu, Atatürk 1920’lerde, “Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadesinde 
dile getiriyordu. Türklük, tıpkı Amerikanizm olgusunda gözlediğimiz gibi, 
Standart Kültür’dür. Öteki etnik gruplar, “Türklük” şemsiyesi altında 
toplandıkları takdirde milletleşme veya nation-building gerçekleşmiş ola-
caktır. Milletleşme gerçekleşmeden globalleşmeye gitmemiz bir yana, iç 
gerginliklerden, bölünme ve parçalanmalardan kurtulmamız da müm-
kün değildir. Brzezinski, “devletin gayesi farklılıklar yaratmak değil, fark-
lılıkları birlikteliğe yönlendirmektir. Aksi takdirde, farklılıklar bizi iç sava-
şa götürür” diyordu. 

Oysa, Osmanlı tipi bir inanç sistemi, kendi kavmini yok sayan, “öteki-
lere” saygı duyan ve yönetimi “Ben-değil”, “ötekilere” tahsis eden bu mo-
del, Toynbee’nin tarih felsefesinde ileri sürdüğü “İç-Proletaryayı” oluştu-
rur. Bir ülkenin aydınları, bunalımlı dönemlerde sorunların üzerine git-
mez, sadece, batıdan veya güçlü uygarlık odak noktalarından taklit yolu 
ile kültür taşıyıcılığına yönelirse, o vakit “yaratıcı azınlığı”nı kaybetmiş 
olur, iç proletarya meydana gelir. Aydını, iç proletarya durumuna düşen 
bir ülkede, ezeli düşmanları olan ve fırsat bekleyen komşu ülkeler veya 
“Dış Proletarya”, avının üzerine yürür ve onu ortadan kaldırmaya çalışır. 
Toynbee’nin tarih felsefesinin özü, bu ikili kavrama dayanır. Arnold 
Toynbee, Osmanlı toplumunun yükselişini de bu çizgide ele alıyordu. 
Ona göre; Osmanlı toplumu bulunduğu coğrafyada çevresine yayılarak 
bir hücum (Challange) refleksi içine girmiştir. Asya, Afrika ve Avrupa’da-
ki yayılma paradigması bunun kanıtıdır. Ancak, her hücum, sonunda 
bir yorgunluk getirir veya onun deyimiyle tepki (Response) yaratır. İşte 
tarihi yapan bu iki kavramdır: Hücum ve Tepki. Osmanlı İmparatorluğu, 
onun deyimiyle bir atlet gibi, olanca gücü ile zirvelere tırmandı, ancak 
her gücün bir sınırı vardı; yorgun düşünce, bu defa olanca hızıyla geri-
sin geriye zirvelerden inmeye zorlandı. Çünkü, her hücum bir tepki yara-
tır. Osmanlı bu tarih felsefesinin metodolojisi içinde adeta kader belir-
lenmesine uğruyordu. 

Toynbee teorisine göre, Osmanlı kendini tehlikeden kurtaracak yara-
tıcı azınlığını kaybetmişti. Fransa devrimi öncesi, ferdi özgürlük, eşitlik 
ve liberal düşüncelerin ortaya çıkmadığı bir dönemde, kozmopolit devşir-
melerin millileşmesi düşünülemezdi. Ümmetçiler de (Mısır, Suriye, Ku-
zey Afrika ve öteki İslam toplulukları gibi) kendi ülkelerinde, Batıda ye-
tişmiş milli aydınlarıyla Osmanlı yönetimine karşı vaziyet aldılar. Bu du-
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rum, Osmanlı’da giderek iç proletaryanın güçlenmesini sağladı. Milli ay-
dın tipinin ortaya çıkması bu sürecin bir ürünüdür. Devletin, içerde ve 
dışarıda zaafa düşmesi, “Devşirme kültürünü paylaşan dış proletarya”nın 
tepkisine yol açıyor; böylece, Osmanlı kendi içinde kendi kurallarıyla ta-
rih sahnesinden silinen ilk devlet durumuna düşüyordu. Bu gerçeği, 
Mustafa Kemal, Dil Kurultayı’nda şu şekilde gözler önüne seriyordu: “Biz 
Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek sebebi vardır. Bu 
da Islav Araştırma Cemiyetlerinin kurduğu dil müesseseleridir. Bizim içi-
mizdeki insanların milli tarihlerini yazıp milli şuurlarını uyandırdıkları za-
man biz Balkanlarda Trakya hudutlarına çekildik”.86 

Atatürk’ün bu yorumu, bize Arnold Toynbee’nin tarih felsefesinde ele 
aldığı “iç proletarya ve dış proletarya” kavram çiftinin gerçekliğini bütün 
çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir. Mustafa Kemal’in “bizim içimizde-
ki insanlar” diye belirlediği şüphesiz iç proletaryadır. Bunlar, azınlıklar 
ve onlarla bütünleşen devşirme kurumlarıdır. Osmanlının yaratıcı aydını 
önemli oranda milli değil, kozmopolitti. Bu nedenle, Kemalist sistemin 
ana teması, bu tarihsel yanılgılardan ders almak suretiyle, Türkiye Cum-
huriyetini çağın dinamizmasını belirleyen ve esasta Orkun anıtlarından 
kaynaklanan “Türk milleti” gerçeğine dönüştürmekti. Bu durum, bazı ay-
dınlarımızın belirttiği üzere “saptırılmış tarih” anlayışı değildir. İslam ön-
cesi “Türklük” şuuruna yükseliş, başlangıçtan beri açıkladığımız üzere, 
700 yıl unutulmuş bulunan milli kimliğin tozlarını silkerek, yeniden 
canlanıştır. Çünkü, çağımız milliyetler çağıdır. Türkiye Cumhuriyeti, 
“ümmet” kimliğinden “millet” gerçeğine geçmek durumundadır. 

1926 yılında, Mustafa Kemal, sisteminin temel unsurlarını bu tarih-
sel bakış açısına dayanarak, şu şekilde açıklıyordu: “Biz doğrudan doğ-
ruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı 
Türk topluluğudur. Bu topluluğun efradı ne kadar Türk kültürü ile meşbu 
(dolu) olursa o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.” 
Bir Batılı düşünür, Mustafa Kemal’deki bu coşkun milliyetçilik heyecanı-
nın kaynaklarına inerken şu tezi savunuyordu: “Sürgüne giden Ruslar, 
komünizmi ya da anarşizmi benimserken, Türkler milliyetçilik ve anaya-
sacılığı çekici bulmuşlardır. Bu tutuma, iş başındaki Jön Türklerle Cumhu-
riyetin kurucuları arasında rastlanmaktadır”.87 

Gerçekte, Jön Türkler ve onların 1908-1918 yılları arası, iktidarı ele 
geçirip yönelttikleri İttihad ve Terakki dönemi, Ziya Gökalp, Ömer Seyfet-
tin, Mehmet Emin vb. güçlü kadroların yönlendirdiği bir milliyetçi grup 
tarafından, ümmet ekseninden millet gerçeğine dönük yeni bir yapılaş-
maya ulaşıyordu. Eğitim sistemi, bu hususta en faal girişimleri başlattı. 
                                                           
86 George Haupt-Paul Dumont, Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Hareketler, s. 44-45, 
1977.  
87 Dankwart A. Rustow, Devlet Kurucusu Olarak Atatürk, SBFD, No: 280, Ankara, 1969.  
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Türklüğün unutulmuş mirası, Thomsen ve Vambery gibi ünlü Türkolog-
ların yeni buluşlarıyla kamuoyuna sunuluyor, böylece Türkçülük hare-
ketleri başlamış oluyordu. Gökalp, üçlü (trinity) bir akımı savunuyordu: 
“Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak.” Ancak, Birinci Dünya Sa-
vaşı sonucu, Osmanlının yenilgisi İttihad ve Terakki’nin gözden düşme-
sine yol açmıştır. Yönetimi elinde tutan Vahdettin’in Maarif Nazırlığına 
atadığı “Rumlu Rifat Efendi, göreve gelir gelmez, ders kitaplarında yer 
alan bu millileşme akımına yönelik yayınları toplattırmış, yeniden Osmanlı 
hanedan-merkezli modeline dönülmüştür.” 

Devletin işgal altında olduğu bir dönemde bile, devşirme aydınlarla 
yönetime devam eden bir zihniyetin, Cumhuriyetle ayakta tutulması ger-
çekçi olamazdı. 1919’da, Mustafa Kemal’in Samsun’dan Vahdettin’e çek-
tiği telde; “Türk milletinin bir dayanışma halinde olduğu” tarzındaki ifade-
lerinde, artık “Etrak” yerini gerçek kimliğine bırakıyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti, bu tarihsel deneyimden kaynaklanan gerçekler 
üzerine kurulmuş ve millileşmesi bu çerçevede başlatılmıştır. Bu neden-
le, Kemalist sisteme sahip çıkmak zarureti vardır. Onun sistemini dışla-
yarak, yasalarla kilitlemek ve “Anıt Kabir” ziyaretleriyle bir fetiş haline 
getirmek, aslında, Atatürk’ü hiç anlamamak demektir. Atatürk, Cumhu-
riyeti Türk milliyetçiliği, Türk halkı ve Türk kültürünün temelleri üzerine 
kurmuş, Türk gençliğine de emanet etmiştir. Bu nedenle, Türk aydının 
yetiştirilmesi, desteklenmesi ve millileşmesi gerekliliği vardır. Yaratıcı ay-
dının temel misyonu, ülkeyi iç proletarya ve dış proletarya durumuna 
düşüren bu kozmopolit veya “patrimonyal devşirmeler”den kurtararak, 
bir an önce toplum değerlerindeki çürüme ve yozlaşmayı önlemektir. An-
cak, yukarıda belirtildiği üzere, Kemalist sistemin atılımları Atatürk’ün 
erken ölümü ile devrenden çıkarılmış, yine yönetim Enderun ağırlıklı bir 
grubun eline geçmiştir. 

Şimdi yapılacak şey, aynı coğrafyada yaşayan, aynı dil, kültür ve duy-
guları paylaşan bir millet oluşumunun kısa bir süre içinde gerçekleştiril-
mesidir. Bunun için, Batılıların koruyucu (gate-keeper) dedikleri türden 
bir elit kadronun, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında örgütlenmesi ve 
yeni bir yayın kampanyası ile, tüm insanımızı Standart Kültürü temsil 
eden ortak bir paydada bütünleştirilmesi zarureti vardır. Yukarıda belir-
tildiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri, nasıl iki yüz elli etnik grubu 
“Anglo-Sakson Protestan” kimliği altında -melting-pot diye belirledikleri-
bir süreçten geçirerek milletleşme sürecini gerçekleştirmişlerse, ülkemi-
zin de benzer bir yolu izlemesi kültürel bir atılım olacaktır. 

Ülkemiz, giderek artan bir hızla önemli toplumsal gerginliklere sahne 
olmaktadır. Bunlardan başlıcaları; Laik-anti laik bölünmeler, Alevi-Sün-
ni farklılaşmaları, Kürt-Türk ayrışımı, sağ-sol yelpazedeki kutuplaşma-
lar, ilerici-gerici kalıp yargıları, çağdaş-dinci ve örtülü-örtüsüz biçimin-
deki çok yönlü kırılmalardır. Bu tür oluşumlar, tarihi süreç içinde sosyal 
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yapıdan kaynaklanmaktadır. Yukarıdan beri bunları açıklamaya çalıştık. 
Türkiye, ulus-devlet dediğimiz süreci henüz tamamlayamamıştır. Aynı 
coğrafya üzerinde yaşayan, aynı kültürü, aynı duygu ve düşünceyi taşı-
yanların bir ortak paydada birleştikleri model ulus-devlet’tir. Son yıllar-
daki etnik marjinalleşmeler, norm bozuklukları da tamamıyla alt yapı-
dan kaynaklanan sosyo-patalojik düzensizliklerin bir yansımasıdır. 

Milletimizin bu dar boğazı aşması gerekmektedir. Kemalist sistemden 
devam eden, fakat belirli bir dönemden sonra kırılmalara uğrayan millet-
leşme süreci, Samuray nitelikli aydınlarını yönetime geçirmelidir. Bu 
“yaratıcı azınlık”, Atatürk’ün; “Ne Mutlu Türküm Diyene” dövizini de göz 
önüne alarak, “tasada ve kıvançta”, bu topraklar üzerinde yaşayan insa-
nımız ortak bir paydada birleştirilmelidir. 27 Ağustos; medya, halk, as-
ker-yönetici tüm toplum kesimini bir ortak paydada birleştirdi. Bu hu-
sus, sadece zelzelenin sosyolojik sonuçlarından biri olarak yorumlanma-
malı, onun da ötesine halkta yaşayan cemaat-benzeri bir dayanışma ve 
bütünleşmenin ürünü kabul edilmelidir. Cemaat-benzeri bağlılıklar, as-
lında Batı sosyolojisinin kaydettiği değerler kategorisinden biri, belki de 
en önemlisi olan “gemeinschaft-like” yaşam biçiminin bir sonucudur. Ay-
dın tabakanın, yöneticilerin, tarihsel kökenlerden kaynaklanan bilinç-al-
tı tepkilerini “asilleştirerek”, bu necip, “reaya” kitlesine artık saygı duy-
maları gerekir. 

Halk ve aydını farklılaşmış, ikili (dual) bir toplum yapısı yerine, kültü-
rümüzün kökenini oluşturan kaynaklara dönmemiz gerekmektedir. 
Halkçılık, sloganlarda değil, bir iman gibi yüreklerde yaşanmalıdır. Halkı 
bölme, kutuplaşmaların içine çekme ve özellikle baskıcı yöntemlerle ma-
nevi değerlerine karşı savaş açma dönemi kapanmalıdır. Türk halkı, İs-
lamiyet’i gönül rızası ile benimsemiş, bu inanç sistemi çizgisinde, 750-
1200 yılları arasında, ünlü bilim tarihçisi George Sarton’un da isabetle 
belirttiği üzere, her biri elli yıl bilimin gelişimine öncülük etmiş İbn Sina, 
El Biruni, El Cebir ve İbnül Heysem gibi büyük düşünürler yetiştirmiş-
tir. Ancak, Osmanlı’da “Reaya” veya “Etrak” olarak yönetimden dışlan-
ması, 1924-1948’ler arası yaklaşık 25 yıl süreyle, mutlak anlamda bir 
dini eğitim sisteminden de yoksun bırakılması, bu asil halkın yer altına 
itilmesine ve karanlıklarda kalmasına neden olmuştur. Siz, bir topluma 
25 yıl süreyle, hiçbir örgün dini eğitim hakkını tanımayın, onun yer altı-
na itilmesine, karanlık odak noktaları tarafından çeşitli akımlara sapma-
sına adeta gizli destek sağlayın, sonra da kalkıp “irticanın ayak sesleri 
yükseliyor” diyerek, baskıcı yöntemlere başvurunuz; bunlar akılla açık-
lanacak şeyler değildir. Eğer, gerçekte ülkede irtica varsa, kuşkusuz bu-
nun nedeni, bu insanların dini duygularını okullaşma süreciyle yücelt-
meyen bizzat Enderuni zihniyetin kendisidir. Çünkü, Enderuni zihniyet, 
ülkemizin dolu-dizgin batılılaşma sürecinde öncü rol oynamasına kapıla-
rı açarken, dini yaşantının batı toplumlarındaki önemini görmek isteme-
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miş, onu halkından dışlamıştır. Oysa, din kültürü batı toplumlarının ha-
yat dinamizmasını oluşturur. Ünlü düşünür Alexis de Tocqueville, dini 
inanış geleneğinin siyasal hürriyetle doğru orantılı olarak çoğaldığını, 
“Amerika’da Demokrasi” adlı eserinde ortaya koymuştur. Max Weber ise, 
Protestanlığın ferdi sorumluluk üzerinde ısrar edişinin bu ülkelerde de-
mokratik değerlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu ve kentliler-
le monarşiyi saklamak isteyen tahtın arasını açarak, demokratik inancın 
muhafazakâr tabakalarda benimsenmesini sağladığını ileri sürmüştür. 
Günümüz Fransız sosyoloğu Alaine Touraine’de; “Dinin, özgürlüğün mu-
halifi olarak görülemeyeceğini, aynı şekilde aklın da muhalifi kabul edile-
meyeceğini” belirtmiştir. Touraine’e göre; 

“Kiliseler, büyük çoğunlukla ya bir Hıristiyan toplumu yaratmaya, ya 

da var olan bir Hıristiyan toplumunu savunmaya çalışmıştır. Demok-

rasi anlayışı, kiliselerin kurulmuş iktidarlara verdiği desteğe karşı 

birçok kez savaşmak zorunda kalmış olsa bile dini deneyime çok şey 

borçludur”.88 

Keza, bir din sosyal bilimcisi, Günter Kehrer’e göre; “Her din, toplum-
sal davranış için anlamlandırmalar yapar ve dini sistemin özelliği ile bağ-
lantılı olarak belli davranış biçimleri üretir. Bu nedenle, din sosyal davra-
nış için bir motivasyon ve olayların akışı üzerinde bir düşünme kaynağı-
dır”.89 Alaine Touraine; “Batı dünyasında, sosyal hayatın ortak değerlere, 
özellikle de dini gönderilere dayanması gerektiğini ileri süren düşüncenin 
hâlâ gücünü koruduğunu, bunun da, İncil’in Anayasanın temeli olarak ka-
bul edildiği, ABD’de ise özel bir güce sahip olduğunu savunur”.90 Hatta, 
Robert Bellah gibi Amerikan sosyolojisinin önde gelen temsilcileri de; 
“Bu ülkede, sosyal normların dini temellere dayandığı görüşünde ittifak 
etmişlerdir”.91 

Günümüz çağdaş Türkiye’sinde, din kurumlar dışıdır, bu nedenle eti-
kal bir rolü düşünülmez. Bir anlamda, alt tabakayı belirleyen kuru pra-
tiklerden ibarettir. Dini norm ve sembolleri -namaz kılmak, oruç tutmak 
ve Hacca gitmek gibi- formel ilişkilerinize yansıtamazsınız. Bir gün, Bill 
Clinton gibi süper bir devletin cumhurbaşkanı, konuk olarak ülkenize 
gelir ve Ayasofya’dan Efes’e, Barthelmios’tan Yerebatan Sarayına kadar 
bütün kutsal yerleri ve kişileri ziyaret eder, dolaşır ve yortulara katılırsa, 
bizim Enderunlar sadece sessiz kalmayı yeğlerler; bir defalık yaratılmış 
insanın bir iç yaşantısı olabileceğine saygı duymazlar. Ancak, İslâm adı-
na “reaya”nın pratiklerini irtica hanesine sürekli kaydetmekten de asla 
uzak kalmazlar. Oysa, aydının -yaratıcı azınlığını- milli dokusu kadar di-
                                                           
88 Alaine Touraine, Modernliğin Eleştirisi, s. 60, Yapı Kredi Yayınları, 1994. 
89 Günter Kehrer-Roland Robertson ve E. Durkheim, Din Sosyolojisi, s. 92, 1996. 
90 A. Touraine, a.g.e., s. 338-339. 
91 Robert Bellah, Habits of The Heart-İndividualism and Commitment in American Life, 1985. 
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ni yaşantısı da bir değerler sistemidir. Büyük düşünür Albreth Einstein; 
“Dinsiz bilim kör, bilimsiz din topaldır” diyordu. Bir ülkenin kaderini elin-
de bulunduran insanların nihilist veya ateist bir felsefenin peşinde koş-
maları mümkün değildir. Batı, hiçbir vakit bu tür entelijansiyanın üre-
mesine meydan verebilecek bir kültür ortamına asla müsaade etmez. 
Çünkü, milli eğitim politikaları, felsefi sistemleri böyle bir mimari üzerin-
de yapısallaşmıştır. Biz de, kozmopolitlik aydınımızın ve yöneticilerimizin 
adeta ikinci karakteri haline gelmiştir. Türk Eğitim Kurumunun tepedeki 
bir temsilcisi, 17 Ekim 1999 tarihli Sabah gazetesi muhabirinin; “İddia 
edildiği gibi dönme değilsiniz” sorusuna, aynen şöyle mukabele ediyordu: 
“Hayır, sosyolojik anlamda Müslüman’ım.” Başka diyecek yok herhalde. 
Demek ki, doğuştan-Müslümanlık yanında, bir de içine katıldığı toplum-
la sözleşme (contract) yapmak suretiyle, mukaveleli-Müslümanlık var-
mış, bunu da öğreniyoruz. Yine “Türkçe bilim dili olmaz, Türkçe ile bilim 
yapılamaz” görüşü de, aynı odak noktasının bir ürünüdür. Bu örnekler, 
Türk entelijanisayasının milletleşme potası içinde önemli oranda eritil-
mesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Batılı bilim adamları ve devlet temsilcilerinin dine bakış açılarını, ya-
şantılarını Enderuni aydınlarımız çok yakından bilmelerine ve tanımala-
rına rağmen, millileşemedikleri için, tamamıyla dini değerlere karşıt bir 
tutum içindedirler. Çoğu, on dokuzuncu yüzyılın pozitivist dünya görü-
şünü yaşamakta, yenilikler karşısında kabuğunu değiştirememekte, bu 
tutumlarından ötürü de dini değerleri “üst yapı” fenomeni olarak kabul 
etmektedirler. Bu yüzden, Batılı düşünürlerin de haklı olarak belirttikle-
ri üzere; “Ülkeniz, aydınları laik, halkı ise dindar olan ikili” bir yapıyı or-
taya koymaktadır. Belirtildiği üzere, sosyal tabakaların bakış açılarında-
ki bu farklılaşma, toplum yapımızdaki önemli kırılmaların da nedeni ol-
maktadır. 

Son yıllarda, ülkemizde gözlenen gerginlikler, aslında yukarıda belir-
tildiği üzere, temelde yatan bu aydın-halk ikiliğinden kaynaklanmakta-
dır. Dünyamızda, bugün Türk toplum modeline benzer ikili (dual) bir ya-
pılaşmaya rastlamak mümkün değildir. Bu ayrışımın ortadan kalkması 
için, aydının, yöneticinin halka gitmesi ve halkıyla bütünleşmesi gerekir. 
Bunun için de, her şeyden önce, milli eğitim kurumlarının -Batılı ülke-
lerde gözlediğimiz doğrultuda- millileşmesi zarureti vardır. Bu husus, as-
lında toplum problemimizin bir yönüdür; ikincisi ise, halk tabakası veya 
Osmanlı deyimi ile reaya’nın belirli bir kesiminin, Cumhuriyet dönemin-
den itibaren eğitim sürecinin yoğunlaşması sonucu, Enderunileşmesidir. 
Bu toprağın çocukları, milli eğitimin kozmopolitleşmesi ve okullaşma sü-
reci sonucu yeni bir kimlik kazanmakta, giderek Enderuni dünya görüşü 
ve yaşam biçimlerinin şartlandırdığı kalıp yargılara uymak suretiyle, En-
deruni olgusunu güçlendirmektedirler. Ülkemizde, “ikinci sosyalleşme” 
süreci diyebileceğimiz bu oluşum, büyük ölçüde tarihsel perspektifin 
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doğrultusunda gelişen bir sosyal yönlendirme (orientation) ve şartlandır-
ma operasyonunun bir yansımasıdır. Türk aydının, Kemalist sistemin 
milli kültür ve değerleri ekseninde kalkınabilmesi için, Enderuniye yöne-
lik bu yabancılaşma saplantısından kurtulması gerekir. Bunun için, il-
kin kim olduğunun, nasıl bir ortamda bulunduğunun ve ne yapmak is-
tediğinin bilincine varması gerekir. İkincisi, bu kozmopolit-millileşmiş, 
hatta dini yaşantı ve millilikten nefret eden kadro karşısında yeni bir tu-
tum kazanması; her alanda bilinçli ve metodolojik bir tarzda yetişmiş ol-
ması zarureti vardır. Aksi takdirde, Enderuni medya ve eğitim modelinin 
şartlandırmaları düzene yabancılaşması sürecini hızlandırır. Marx’ın ya-
bancılaşma olgusunu Feurbach’tan aldığı bilinmektedir. Marx’a göre işçi, 
işveren yani kapitalist karşısında yabancılaşmıştır. Sanır ki, her ay aldı-
ğı ücret veya maaş, onun için bir lütuftur, ihsandır. Öpüp başına koyar. 
“Allah senden razı olsun” der. Oysa, kapitalistin ödediği para, işçinin ça-
lınan alın teridir. Çünkü, Marx’a göre; “İşçi sisteme yabancılaşmıştır.” 
Peki işçi bu “açmazdan” ne zaman kurtulur? “Bilinçlendiği zaman…” 
Reaya’nın, yani bin yıldan beri dışlanan halk kitlesinin artık bilinçlen-
mesi gerekir. Bilinçlenme; köklere dönüşü, millileşmeyi ve ülkenin çeliş-
kilerden kurtulmasını önleyecektir. Osmanlının Enderuni mirası, ülke-
mizi tüm kurumları ile bir çöküşün içine atmıştır. Kısacası, Osmanlının, 
sırf “hanedanlığını” koruması nedeniyle, yönetimi ve orduyu, ülkesinin 
öz halkından esirgemesinin, onu köylü ve çiftçi olarak toprağa mahkûm 
etmesinin kefaretini daha uzun süre çekmemesi için uyanması gerekir. 

Bir imparatorluğu idare edenlerin, kendi halkını toprağa bağlayarak 
hatta vergiye mahkûm ederek, yönetim (bürokrasi) ve ordu gibi stratejik 
alanları devşirme unsurlarına terk etmesi, akıl ve mantıkla açıklanabile-
cek hususlar değildir. Halil İnalcık’ın yerinde tespiti ile, “XVI. yüzyıldan 
itibaren artık Osmanlı’da Türklük kimliğinin silindiği” görüşü, üzerinde 
önemle durulması gereken bir husustur. Oysa, Arap ve İran milletlerinde 
asabiye -kendi kavmini sevme duygusu (community feeling)- en yüksek 
eğilim olarak yaşamıştır. Kur’an; “sizi kavimlere ayırdık ki birbirinizi tanı-
yasınız”, Hadis ise; “kişi kavmini sevmekle suçlanamaz” buyurmaktadır. 
Osmanlı’da kavmini tanıma yönetimde söz sahibi kılma duygusu ve eğili-
mi geri plana itilmiş ve imparatorluk yıkılıncaya kadar bu böyle devam 
etmiştir. 

Türk sosyolojisinde, “devşirme” profili üzerine sistematik bir biçimde 
yapılmış incelemeler ne yazık ki elimizde mevcut değildir. Günümüz üst 
sınıfların, elit tabakanın anatomisi de analiz edilmiş değildir. Batıda, 
özellikle Amerikan sosyolojisinde, Wright Mills, Lloyd Warner gibi sosyo-
loglar iktidar elitlerinin dünya görüşü, kültürleri, değerler sistemi, tüke-
tim normları ve etikal eğilimleri üzerinde doyurucu nitelikte araştırmalar 
yapmışlardır. Ülkemiz sosyolojisinde bu tür eğilimler “avami” niteliğin-
den öteye geçememiştir. Yalnız, “devşirme olgusu” çizgisinde batıda ve 
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Balkan ülkelerinde yeni tarihi romanlara, biyografilere rastlamaktayız. 
Bunlardan birine burada kısaca temas etmek istiyorum. Girit doğumlu 
Rea Galanaki’nin, “İsmail Ferik Paşa’nın Hayatı” adlı romanı paşalığa 
kadar yükselmiş bir devşirmenin profilini ortaya koymaktadır. Eseri dili-
mize çeviren Herkül Milas, kaleme aldığı önsözde aynen şöyle yazıyor: 

“Bugün kimilerince Yunanlı, kimilerince Türk, kimilerince Mısırlı sayı-

lan Giritli bir Hıristiyan Grekofondan dönme, Mısır’da yaşamış, Arna-

vut dönmesi ve Osmanlı Devleti’ni az daha yıkan ve bugün Mısır 

ulusçuluğunun babası sayılan Kavalalı Mehmet Paşa yanlısı bir İs-

mail Ferik Paşa, neden Türk okuyucusunun dikkatini çeker?” 

(.....) Bir dönme, devşirilen bir çocuk savaşta esir alınıp satılan ama, 

annesini ve köyünü unutmayan bir insandır. İsmail Ferik Paşa, bu 

romanın benzer sorunları dile getiren Orhan Pamuk’un Beyaz Kale-

si’ne yakınlığı da kimi araştırmacıların dikkatinden kaçmamıştır. İs-

mail, sonuna kadar Müslüman ve Mısırlı kalır romanda ve ölür doğal 

olarak. Bu kimlikle de gömülür. Ama bir de iç dünyası vardır; aile, 

baba evi, çocukluk yıllarının görüntüleriyle bağını koparmayan.” 

Bu çizilen profil, yabana atılır cinsten değildir. Enderun’a alınan köle 
(esir) çocukları, genellikle 9-14 yaşları arasındadır. İlk sosyalleşme süre-
cini ailesi ve toplumundan almıştır. Benlik ve kişiliği oluşturan karakter 
yapısı (idionsyncrascy) olgunlaşmıştır. Sonradan, farklı bir kültür ve top-
lum yapısı içinde çocuğun sosyalleşme sürecine tabi tutulması ne ölçüde 
asli unsurları silebilir? Bu husus tartışmaya açıktır. İsmail Ferik Paşa, 
romanlara konu da olsa, Herkül Milas’ın belirttiği gibi; 

“İnsan tek boyutuyla değil; dostlar, resmi inançlar, şeref sayılan yü-

kümlülükler, ama aynı zamanda, annenin düşlerde uyanan kokusu, 

suyun öte yanında kalmış kardeşin dokunuşu, bir köy meydanının 

bir türlü unutulmayan görüntüsüyle de yaşar. İsmail Ferik Paşa’da 

hem başarılı bir komutan, hem de böyle bir insandır.” 

İsmail Ferik Paşa’da ele alınan senaryo, Tarık Buğra’nın Osmancık’ın-
da incelenen Köse Mihal’in Müslüman olup, adını da değiştirdikten son-
ra, Sultan Osman’ın “Gayri Abdullah’sın. Yoldaşımsın” demesiyle olay 
bitmiş değildir. Rea Galanaki ise, Herkül’ün belirttiği gibi, 

“ondan sonrasını ele almaktadır. Örneğin, böyle bir Abdullah, anası-

nın köyüne karşı sefere çıktığında neler düşünür, neler hisseder? Di-

yelim, içinde büyüdüğü evini ve çocukken içinde -farklı bir- Tanrı’yı 

düşünmüş olduğu kilisesini yıkılmış gördüğünde içinde bir şeyler 

depreşmiş olabilir mi?” 

Niçin olmasın? İnsan tek boyutlu değildir, Enderun’da beyin yıka-
makla her şey bitmiyor. İnsanın psikolojik dünyası da vardır. Doğduğu, 
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inandığı, sevdiği değerleri bir anda silip atması mümkün değildir. Tarihi 
olaylar silsilesi bu egzistans dünya içinde yeniden ele alınıp, yorumcu 
yaklaşımlarla incelendiği takdirde farklı bakış açıları ile karşılaşmamız 
mümkündür. Bir Hürrem Sultan’ın, I. Mustafa’nın farklı kökenli bir ana-
dan doğması karşısında Sadr-ı âzam Rüstem Paşa ile gizlice anlaşması 
ve oğlu II. Selim’in sadarete geçmesi için çevirdiği manevralar ve I. Mus-
tafa’nın 11 dilsiz cellâda boğdurulması, anasının da Manisa’dan Bursa’-
ya yollanması ve hamile olduğu için doğuracağı çocuğun da boğdurulma 
fetvası, devşirme zihniyetinin arka fonundan sadece bir tanesidir. Benzer 
şekilde, Genç Osman’ın Yeniçeriler tarafından boğdurulmasındaki mi-
zansen de, I. Mustafa’nın dramından farklı değildir. 

Yine sorulan sorulardan biri de şudur: “Devşirmelik sisteminin Türkle-
ri toprağa mahkûm ettiği, onların tarihi gelişimini güdük bıraktığı iddiaları 
doğru mudur? Doğruysa neden?” 

“Osmanlı’nın devşirme politikasını uzun uzun eleştirmek istemiyo-

rum. Sadece yorumcu, hatta Marc Bloch’cu bir bakış açısıyla konuya 

eleştirel bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Zira, devşirme olgusu-

nun giderek Osmanlı toplum yapısında müesseleşmesi dal budak 

salması ve yeni bir tabaka oluşturması, 600 yıllık bir süre içinde ger-

çekleşmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile bu zihniyet iyot gibi havaya uçup 

gitmemiştir. Türk Hümanistleri ve Yeni Anadolucular, ülkemizi ve in-

sanlarımızı Lidya, Frigya, İyonya uygarlıklarının bir karışımı olarak 

belirlerken, sürekli şu soruyu sorarlar: Bunlar ne oldu? Uçtular mı? 

Benzeri sorular Enderun halkı için de sorulabilir. Altı yüz yıl ülkeyi 

yönetimde irade beyanında bulunan bu insanlar ne oldu? Reaya, 

toprağa mahkûm bir biçimde, ekip biçerken, Yemen’de, Mekke’de, 

Medine’de vuruşurken, Enderun Sarayları’nda, “alafranga” yaşayışı-

nı sürdürüyordu. Doğu ve Güneydoğu darı öğütüp yerken, mağara 

da yaşarken, birileri Sadabad eğlenceleri içindeydi. Osmanlı bu çeliş-

kili toplumu niçin meydana getirdi? Niçin yönetimi ve orduyu kendi 

öz halkından esirgeyerek Rum, Ermeni, Sırp, Hırvat hatta Yahudi 

soylulara verdi? Niçin kendisiyle aynı kan bağını taşıyan insanları 

horlanan, “etrak-ı bi idrak” durumuna getirdi? Niçin Balkanlarda İs-

lamlaştırma ve Türkleştirme politikasını gündeme getirmeyerek sadece 

onların inanç sistemlerini, soylarını ve kültürlerini korumak biçiminde 

“bir sera azınlık kültürü”nün bekçiliğini yürütür duruma geldi?” 

Oysa, birkaç yüzyıl önceleri, kolonial politikalar yürüten İngiltere, 
Hollanda, Fransa ve Amerika, Osmanlı’dan farklı bir metot izleyerek, 
masum toplulukları asimile etmemişler midir? İngiltere, Babür İmpara-
torluğu’ndan daha kısa bir süre içinde, Hindistan’a kültürünü aşıladı ve 
bugün resmi dilin İngilizce olabileceği bir ortamı hazırladı. Bir Fransa, 
Cezayir’de beyin yıkayarak, işgalin ertesi günü Fransızcayı resmi dil yap-
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tı, Arapçayı gündemden kaldırmadı mı? Bir Hollanda, Hindistan’da in-
sanlar jüt dokumasın diye binlerce masum Hintlinin sağ veya sol kolları-
nı kesmedi mi? Bir Amerika, 250 etnik gurubu, melting-pot adını verdiği 
bir eritme makinesinde her türlü işkenceyi kullanarak, eritip bitirmedi 
mi? İktisadi bunalımlarda neden olarak zenciler ileri sürülüp linç edil-
mediler mi? Kızılderililerin kültürlerini kökünden kazıyıp insanları parya 
durumuna getirmedi mi? Tarihin kaydettiği bu korkunç operasyonu Et-
hel G. Stewart adlı Kanadalı bir araştırmacı kırk yıllık sabır isteyen bir 
araştırma sonucunda gözler önüne sermedi mi? Bir Rusya gerek, Komü-
nizm öncesi, gerekse Komünizm sonrası Türk topluluklarının kültürleri 
bir yana, beyinlerini de yıkayarak birer “mankurt” durumuna koymadı 
mı? Osmanlı, Balkanlar’da ne yaptı? Sadece “kültür seracılığını” yürüt-
mekle yetinmedi mi? Otoritelerin özellikle Ömer Lütfi Barkan ve Tayyib 
Okiç’in belirttikleri gibi, ne İslamizasyonu, ne de Türkifikasyonu gerçek-
leştirebilmiştir... Buna karşılık, Balkanlar’da bağımsızlık savaşları başla-
tıldığında, en ağır zulme maruz kalmış, Kavm-i Necip ve Kavm-i Sadıka 
kabul ettiği ve vergiden muaf tuttuğu topluluklar tarafından, arkadan 
hançerlenmedi mi? 

Osmanlı’nın bu absurd diyebileceğimiz hoşgörülü zihniyetinin bir te-
cellisine de, 1492’de İspanya ve Portekiz’de işkencelere, soykırımlarına 
maruz kalan Yahudileri kabul etmesi, onlara kucak açması olayında ta-
nık olmaktayız. Aslında, bunlar bir insanlık jestidir. Ancak, aynı dönem-
de Endülüs’de de Müslümanlar yaşıyordu ve en az Yahudiler kadar kat-
liamlara ve işkencelere maruz kalıyorlardı. Bunların yanında zorla Hıris-
tiyanlaştırılan Moriskolar (Moriscos) da vardı. Bunlar da Moritanya’dan 
gelen Müslümanlardı. Endülüs’ün ünlü şairi Ebul’ Beka Salih B. Şerif er 
Rundi (ö. 1285)’nin kaleme aldığı ağıtı Müslüman ülkelerin, Endülüs’de-
ki cinayetlere, camilerinin yıkılmasına, kadın ve kızların esir pazarların-
da satılmalarına nasıl kayıtsız kaldıklarını hazin bir dille açıklamaktadır: 
“Sen uyu bakalım. Ama zaman için ne demek dinlenme? Ne demek uyku? 
Endülüs’ten, Endülüs’ün zavallı halkından var mı haberin? Her yer onların 
felaketini duydu; sizin kulağınız sağır, gözünüz kör, kalpleriniz mefluç mu?” 

Osmanlı-Endülüs ilişkilerinin İkinci Beyazıt döneminden itibaren an-
cak ele alınabildiği hususunda bugün bilgi sahibiyiz. Kanuni Döneminde 
ise, Moriskolara yardımların uzanabildiğine tanık olmaktayız. Yahudiler 
de iki grup halinde İspanya ve Portekiz’den çıkarıldılar. Bunlar; 1- Sefa-
ratlar ki, Akdeniz civarında yaşıyorlar ve Jüdeo-İspanyol dilini konuşu-
yorlardı; 2- Aşkenazlar ise, Doğu ve Orta Avrupa’da yerleşiyorlar ve Al-
manca ağırlıklı bir dil (Yidiş) kullanıyorlardı. İşte bu Sefarad Yahudileri 
1492 yılında İspanya dönüşü sırasında Osmanlı topraklarına kabul edil-
mişlerdir. Ancak, Polonya ve Ukrayna’da 1658’de başlayan ve yüz binler-
ce Yahudi’nin katliamıyla sonuçlanan soykırımı ve bunun ardında yaşa-
nan 1665 olayları Yahudi dünyasını büyük bir yeise sürüklemiştir. 
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1626’da İzmir’de doğan Sabetay Seviki, Yahudi hayal gücüne dayanan 
bir mistik felsefi inancı savunuyor. Beklenen Mehdi olarak ortaya çıktığı-
nı söylüyordu. Bu sıralarda, Osmanlı topraklarında da Mehdilik hareket-
lerine rastlıyoruz. Bu durum Musevi inancını taşıyan Yahudilerle, Sabe-
taycılar arasında derin yarılmalara neden oldu ve konu dönemin padişa-
hına yansıtıldı. Sabetay, 1666’da idamından korkarak Müslüman oldu 
ve Aziz Mehmet adını aldı. Ilgaz Zorlu’ya göre, daha önce ona inananlar 
tekrar Yahudiliğe girerken, 200 kadar aile de din değiştirir gibi yapıp Sa-
bataycılığı yürüttükleri için bunlara «Avdeti» veya dönme denildi. Zorlu’-
ya göre, “Sabaytacılık, Müslüman görünmekle beraber gizli olarak Yahudi-
liğin devam ettirilmesidir.” Bu nedenle “iki kimlikli”dirler. 1924 Ahali Mü-
badelesi ile 20.000 kişilik Sabataycı grup Selanik ve Arnavutluk’tan Tür-
kiye’ye gelmişlerdir. Ancak, 1948’de İsrail’e dönmek istemişlerse de bu 
önerileri bizzat İsrail tarafından reddedilmiştir. Ilgaz Zorlu’ya göre, Tür-
kiye’de şu anda sayıları 100.000’ni bulan Sabetaycılar asıl kimliklerini 
gizlemektedirler. 

Bu açıklamaların ışığında “devşirmeyi bir dönme olarak görmek müm-
kün mü” tarzında bir soru aklımıza gelebilir. O takdirde şöyle diyebiliriz; 
“Her devşirme bir dönmedir, fakat her dönme bir devşirme değildir.” As-
lında, her ikisi de bir ihtida (converos) olayıdır. Osmanlı, Sabetaycılar’a 
devşirme değil, dönme (avdedi) diyordu. 

Konuşmalarımızda sık sık muhatap kaldığımız bir diğer soru da şu-
dur: “Devşirmelik mekanizması Türklerin devlet adamı olma yollarını kes-
miş midir?” 

Yukarıdan beri yapmış olduğumuz geniş açıklamaların ışığında konu-
ya şöyle bir yaklaşımda bulunmak mümkündür: I. Murad’dan XIX. yüz-
yılın ilk yarısına kadar sürüp giden uzun dönem içinde yönetici ve mili-
tarist kadronun Saraylılardan (Enderun) seçilmesi geleneği, ülkemizde 
büyük ölçüde elitist tabakanın milli köklerinden yoksun olduğunu, de-
ğerlerine yabancı kaldığını göstermektedir. Gökalp’in deyimi ile kozmo-
polit kimlikli bir aydın kadro ile karşı karşıya kaldığımız söylenebilir. De-
ğerlerine ve inanç sistemine saygılı bir aydın grubun iş başına geçeme-
mesi çoğu kez, halkıyla bütünleşememeleri, toplum yapısında derin ya-
rılmamalara neden olmuştur. 

Batılı anlamda aydın, bir kapı bekçisi (gate keeper), kilit bir kişidir. 
Dışarıdan sızabilecek her çeşit görüşlere karşı toplumu koruyan filtre ro-
lünü oynar. Milli aydın, batılı anlamda, bir gözetleyici “gate keeper” veya 
Gökalp’in teşhisiyle gümrükçü kimliğine sahip olmalıdır. Oysa, Enderun 
aydını bu değerlerden yoksun olduğu için benzeri rolü oynayamaz. Çoğu 
kez, Atatürkçü görünerek, Güneydoğu’da özellikle Diyarbakır’da; “Halkın 
modernleşmesi ve Hizbullahvari irticai olayların kökünün kazınması için 
çağdaş eğitimi güçlendirmek, müzik, tiyatro ve bale okulları açarak, halkın 
estetik duygularını yükseltmek gibi önerileri gündeme getirebilmektedir.” 
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Oysa, Diyarbakır’ı tanımayan, okuma-yazma oranının ve yoksulluğun bi-
rinci derecede öne çıktığı bir yörede, milli aydının tek hedefi, Gandi’nin 
belirttiği üzere; “Günde iki defa yiyecek bulamayan insanlar için Tanrı’nın 
görünmeye cesaret edeceği tek şey gıda şeklinde ortaya çıkmaktır” tarzın-
daki uyarılarına uygun normları yakalamak iken, aksine bizim aydınları-
mız, 16. Louis’nin sarayını basan ve açız diyen mahkûmlara “açsanız 
pasta yiyin” diyen 16. Louis’nin durumuna düşmekte, onlara dans ve 
bale okullarının açılması önerisinde bulunmaktadır. Buna da hayret et-
memek gerekir. Zira bu teklifler, aslında Enderuni geleneğin, eğitim sis-
temimizi yönlendirmesi sonucu, halkımıza yönelik bir bakış açısının 
yansımasıdır. Bununla, kuşkusuz bir devşirme kimliği ileri sürülmemek-
te, sadece tarihimizde gelenekselleşen Enderun zihniyetinin yönlendirdi-
ği eğitim-öğretim programları sonucu yetişen kuşakların dünya görüşleri 
ve felsefeleri kastedilmektedir. Enderun şartlandırılması sonucu yetişen 
bu zihniyete biz Enderuni kimlik diyoruz. 

Çoğu kez, bazı aydın gruplar, Amerika Birleşik Devletleri’nin beyin 
göçü operasyonunun aslında Osmanlı’dan kaynaklanan bir model oldu-
ğunu ileri sürerek, Enderun kurumunun meşruiyetini savunmaktadır-
lar. O takdirde, “günümüz dünyasında modern devletlerin azınlık ya da 
farklı dinden kabiliyetli insanları “vatandaşlık” kimliği altında toplayarak, 
özellikle bilimsel alanlarda istihdamlarıyla, Osmanlı’nın devşirme sistemi 
arasında bir paralellik olduğu söylenebilir mi?” hususu tartışmaya açıla-
bilinir. Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın her yerinde beyin güçle-
rine kapılarını açarak, onlardan belirli alanlarda yararlanması, Osman-
lı’nın devşirme modelinin bir uygulanması biçiminde algılanması, eğer 
gaflet değilse, önemli bir yanılgıdır. ABD, Batılı normlarla milletleşme 
(nation-building) sürecini gerçekleştirmiş, 250 etnik grubu eritme pota-
sında eriterek Amerikanizm bilinci altında bütünleştirmiştir. 250 etnik 
grup “Ben Amerikalıyım” demekle gurur duyar, aksini savunmaya izin 
vermez. Oysa Osmanlı modeli, bürokrasi ve militarist alanlarda kapıları-
nı sadece devşirme modeline açmış, kendi halkından bu nimetleri esirge-
miş, onları kurumlaştırmıştır. Oysa, Amerika Birleşik Devletleri’nin be-
yin gücü drenajı bundan tamamıyla farklı bir süreçtir. Her toplum ihti-
yacı olan sektörlerde yetenekli insan gücünü kabul edebilir, ona kolları-
nı açabilir. II. Dünya Savaşı sonucu Nazilerin her alandaki beyin güçleri 
ya Sovyetlerin ya da Amerika Birleşik Devletleri’nin ellerine geçmiş, uzay 
fiziğinde önemli roller oynamışlardır. Ülkemiz de, Atatürk’ün Türk Tarih 
ve Türk Dil Cemiyetleri’nin kurulması ile çok sayıda Nazi zulmünden ka-
çan Yahudi beyin gücünden yararlanmıştır. Bu nedenle, iki olay arasın-
da bağ kurarken son derece dikkatli olmamız gerekmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri, yukarıda belirttiğimiz gibi, koyu ırk ayırı-
mı ortamından gelen bir toplum modelini yansıtır. Bu ülkede, hâlâ si-
yah-beyaz ayırımcılığının izlerinin silindiği iddia edilemez. ABD, dünya-
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nın ırkçı milletlerinin başında gelir. J.F. Kennedy, siyahların da hakkını 
koruyan civil right yasaları getirdi diye 1963’te katledildi. Yerine kardeşi 
Robert Kennedy geçti; kendisinin de katledileceği hatırlatıldığında; ço-
cuklarının miktarlarını kastederek; “Ecel sayısından çoğuz, hiçbir şeyden 
korkmuyorum, ölümü de göze aldım” diyebilmiş. Ancak mukadder akıbet-
ten o da kurtulamamıştır. 

Annales Okulu çerçevesinde, bir sosyal tarih anlayışını izleyerek, Os-
manlı toplumunun -sosyal sistem- açısından, eleştirel bir bakış açısı ile 
yorumlanması sürdürülürken, devşirme modelinin günümüzdeki etkinli-
ği söylenebilir mi? 

Bu soruya verilecek cevap, doğrudan bir “hayır”dır. Türk tarihi ırkçı 
bir tarih değildir, ırkçılık anlayışına da asla yer vermez. Annales Okulu’-
nun, günümüzde tarih anlayışını, historisisizm açmazından kurtararak, 
ona geniş çapta sosyal bilim açısından içerik kazandırması, önemli bir 
devrim anlayışıdır. Biz bu incelememizde, Annales Okulu’nun sosyal içe-
rikli görüşlerini tarihe bakış açımıza taşımak suretiyle, sosyal sistem 
ağırlıklı görüşleri tartışmaya açmış bulunuyoruz. Marc Bloch, tarihsel 
olayların geçmişte kök salıp, orada donup kalıplaşmasının düşünüleme-
yeceğini, aksine onların günümüze de uzanan bir etkileşim kimliği taşı-
dığını açıklamıştır. 

Tarihe sosyal sistem açısından yaklaşım, tarihsel olaylara damgasını 
vuran yönetici sınıfın rol ve ilişkilerini, norm ve değerleri ile oryantasyo-
nunu belirlemek demektir. Modern tarih anlayışımıza bu tür bir bakış 
açısı hem bir zenginlik, hem de günümüzdeki sorunların çözümlenme-
sinde bir anahtar rol oynaması anlamını taşır. Günümüz Türk toplu-
munda önemli kültürel gerginlikler, çatışmalara tanık olmaktayız. Bun-
ların kökenlerini sosyal yapımızda aramamız sosyoloji biliminin bir yasa-
sıdır. Sosyoloji de bu yapısal bozuklukları ancak tarihimize dönmek su-
retiyle açıklığa kavuşturabilir. 

Devletin kurucusu Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyeti “Türklük” bilin-
ci çerçevesinde hazırlamıştır. Bin yıllık tarihimizde diyebiliriz ki, bir ör-
neğini Orhun anıtlarında gözlediğimiz üzere, Bilge Kağan’dan sonra ilk 
kez “Türk yaratılmak medarı iftiharımdır” veya “Yaratılışımdaki mükem-
melliklerden biri de Türk olarak doğmaktır” diyen ilk Türk önderidir. 
Mustafa Kemal Paşa, uzun süre Türklüğün unutulmuş olması, Etrak-ı 
bi idrak (idraksız Türk) biçiminde horlanılması, hatta Taşlıcalı Yahya’da 
gözlediğimiz üzere, “İmamın biri azıtır işini / Alır bir yaban Türkün kızını” 
demek suretiyle, bir imamın bir Türk kızıyla evlenmesi işini “azıtmak” 
biçiminde yorumlar. Ancak, kendisi bir mesnevisinde soyu ile öğünmek-
ten geri kalmayacaktır: “Fakir Arnavud aslıyam gaaziyem / O Taşlu vila-
yetlerun baziyem / Şecaat kılıcın çalanlardanam, Şikârım evvel alanlar-
danam.” Görüldüğü üzere Taşlıcalı Yahya İzvornikli bir Arnavut’tur, ga-
zidir, şecaat kılıncını çalanlardandır ve ölüm tarihi 1528’dir. 
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Görülüyor ki, Taşlıcalı Yahya, Osmanlı sarayında dönmeler cirit oyna-
tırken, bir divan şairi olarak soyunu yüceltmekte, Türk’ü de aşağılamak-
tadır. Hem de, bu cüreti bir zamanlar kendi soyunun Oğuz Han’dan gel-
diğini ileri sürerek övünen Osmanlı Padişahlarının gölgesinde gösterebil-
mektedir. O döneme damgasını vuran Sokullu, Sinan Paşa ve Lala Paşa 
gibi Arnavut kökenlilerinin, nasıl devleti işgal ettiklerini, yakınlarını sis-
temli bir biçimde en üst mevkilere getirerek bir nepotizm içine girdikleri-
ni Tarihçi Mustafa Ali, Künhü’l Ahbar’ın da bize örnekleriyle açıklamak-
tadır. Kendisi de bir devşirme olan Mustafa Ali’ye göre, “devletin yıkılma-
sından sorumlu olan büyük devlet adamları da; Boşnak, Arnavut ve 
Frenkti. Beylerbeylerinin ve vezirlerin çoğunluğu da Hıristiyan kökenli idi.” 

Ancak, Atatürk yukarıda da belirttiğimiz üzere, 1921 yılında irad bu-
yurduğu bir nutkunda; “Memleketin sahibi ve devletin kurucusu biz Türk-
ler, kavm-i necip adı altında Araplara ve sarayın sadık hadimi Arnavutla-
ra feda edildik” demek suretiyle bu tarihi yanılgıya son verecektir. 

Atatürk, 1931 ve 1932’de Türk Tarih Tetkik ve Türk Dil Tetkik Cemi-
yetlerini kurarak; Türklük temel motif olmak üzere, milletleşme tezini 
gündeme getirecek ve bu görüşünü “Ne Mutlu Türküm Diyene” dövizi ile 
sembolleştirecektir. Bu slogan, İslam’ı yanlış uygulayarak, millet sevgisi-
ni de kucaklamak suretiyle, ümmet politikasını yürütmesi gerekirken, 
aksine kavim asabiyesini devreden çıkararak, Arap ve İran milletlerinin 
dahi yapmadığı, salt bir ümmetçilik akımına kapılan ve sarayı, öz evlat-
larından uzaklaştırarak devşirme kökenli kozmopolit unsurlara terk 
eden bir zihniyetin izlerini silmek amacıyla gündeme gelmiştir. Yoksa bir 
övünme, bir gurur duyma etnosantrisizmi değildir. Dönemin felsefesini, 
dünya görüşünü ve Kemalist sistemin ne yapmak istediğini görmeksizin 
böyle bir dövizi havada duruyormuş gibi eleştirmek ve kavim asabiyesi 
tutkusu olarak değerlendirmek eğer gaflet değilse, önemli bir yanılgıdır. 

Türk milleti, kendi kavmini köylü, manav ve horlanan bir topluluk 
durumuna getirerek, stratejik yönetim odak noktalarını devşirme unsur-
larına tahsis eden bir zihniyete artık izin veremezdi, tarihin kapısını ye-
niden onlara açık tutamazdı. Türk Milleti, Birinci Dünya Savaşı ve Kur-
tuluş Savaşı’nda en büyük ihaneti gördüğü Osmanlı’nın himaye ettiği, 
yücelttiği, hatta saygınlık duyduğu topluluklara karşı gerçekleştirmiştir. 
Bir Balkanlar faciası, bir Kuzey Afrika ve Orta Doğu, Mekke ve Medine 
savunmaları, temellerinde Enderuni halkın mümessilleriyle “çantasında 
bir çift kundura, bir de fesi olan” reayanın gücü ile kazanılmıştır. 

Ümmet, din kardeşliği çok anlamlı bir şey. Kavmini tanıma, onu sev-
me, ona hizmet etme de İslam’ın en yüce ülküleri arasında değil mi? Ke-
malist sistemle, Osmanlı’nın yüzyıllarca dışladığı, bir kenara attığı Türk 
kavramı, Türk insanı artık sosyal dinamik bir kimlik kazanıyordu. Ke-
malist sistem, işte bu dönüş noktasından itibaren felsefesini inşa ediyor-
du. Artık Osmanlı mozaiği yıkılmış, milletleşme diye belirleyeceğimiz, ta-
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sada ve kıvançta ortak paydalarda birleşebileceğimiz bir Standart Top-
lum anlayışında kümelenmemiz gerekmektedir. Kök Türklerin, M.S. 
730’larda anıtlara kaydettiği “Ey Türk budunu” hitabesiyle başlayan 
Türk Milleti gerçeği Osmanlı da patrimonyal hanedan sürecine dönüş-
müş, Türklük devreden çıkarılmıştı. Buna Osmanlı’nın hakkı yoktu. Ni-
çin “Türk” olgusunu kaldırıyor “Hanedan” tipi bir yapısallaşmaya gidi-
yordu? 

Kemalist sistem, bu tür gerçeklere yüz çevirmiş bir amalgamasyon bi-
çimini sürdüremezdi. Daha demokratik olan Türk Milleti’ne dönüşü ye-
niden tarihi gerçekliği ile raylarına oturtmak zorunda idi. Bir zümre, bir 
hanedan merkezli yönetim biçimini sürdürmek, bu denli zengin devşir-
me deneyiminden sonra dönüşü olmayan bir yol değil miydi? 

Cumhuriyetle artık “millet-i hakime” yerini millet gerçeğine terk edi-
yordu. Yüzyıllarca horlanan, itilip kakılan, dönmeler (yeniçeriler-yöneti-
ciler zümresi) ve kavm-i necip sayılan Arapların vergilerini ödemekle yü-
kümlü kılınan köylü (reaya) tabakası, böylece Kemalist sistemde “Köylü 
Efendimizdir” biçiminde layık olduğu yerini alacaktır. Bu deyim, bir slo-
gan olmanın ötesinde tarihsel olayların akışını anlamlandıran bir protes-
to eğilimini taşır. “Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadesi de kalıbı boşaltılmış 
bir kavim asabiyesi değildir, yüzyıllarca horlanan, dışlanan ve Enderun 
fetişizmi karşısında tapınma durumunda bırakılan bir dejenerasyona 
başkaldırıdır. Kemalist sistem, hareket noktası olarak salt “Türk” kavra-
mında değil, “Türklük”te bütünleşmeyi öneriyordu. Böylece, “Osmanlı” 
yerine “Türklük” geçmiş oluyordu. “Millet-i hakime” Cumhuriyetle gerçek 
kimliğine kavuşmuş bulunuyordu. 

Günümüzde Kemalist sistemin milletleşme olgusu bazı İslamcı çevre 
ile Enderuni aydınlarımız tarafından ırkçı ve anti faşizan eylem biçimleri 
olarak yorumlanırsa da, onların kendi çıkarlarına uygun bu tür nostalji 
kalıplarına bir daha dönülmesi mümkün değildir. Dünyanın her yerinde, 
bir Amerikalı, “Amerikalıyım” demekle; bir Alman Alman’ım demekle; bir 
Rus Rus’um demekle, bir Arap Arap’ım demekle övünürken, niçin bir 
Türk, Türk’üm demekle övünmesin? Bu sosyo-kültürel mannerizm, her 
şeyden önce adı geçen toplulukların belirli bir coğrafyada yaşayan insan-
larının dilde, düşünce ve duyguda ortak paydada birleşmeleri, bütünleş-
meleri demektir. Bu durum, aynı zamanda aşiretten millete yükselişin 
bir yansımasıdır. Kemalist sistem, hareket noktası olarak bu yöntemi de-
nemişti; metodolojisi, gidiş yolu bu nedenle rasyoneldir. Türk toplumu 
coğrafyasının belirli yörelerinde, millet-altı diye belirleyeceğimiz aşiret-
kabile türü mikro milliyetçilik diyebileceğimiz bir çoğulculuk içine itilir-
se, durum ya Yugoslavya’ya, yahut da Afganistan’a dönüşür. 

Ülkemizde, millî duyguların ve dinî değerlerin sürekli eleştiriye uğra-
ması göz önüne alındığında, temellerin duruşması yapılmalı, İslamcı ve 
Enderuni bakış açıları yeniden yorumlanmalıdır. İslamcılar, 1900’lerden 
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beri gündeme gelen tezlerinde millilik oluşumuna karşı çıkmışlar, Os-
manlı’nın ümmet şemsiyesinde bütünleşmenin sürdürülmesini destekle-
mişlerdir. Bugün o dallar kopmuştur. Bunu yukarıda açıkladığımız ta-
rihsel olaylar sonucu biliyoruz. İslamcıların birçoğu, “İslamcılık” şemsi-
yesi altında immanent olarak kavim bilincini sürdürmektedirler. Yakın 
tarihimizde bir Akif, kavim duygusunu iterek İstiklal Marşımızı armağan 
etmiştir. Bu nedenle, bu büyük şairimiz, tüm İslamcı akım temsilcilerine 
örnek olmalıdır. Akif, bir Arnavut olduğunu belirtmekten hiçbir vakit çe-
kinmemiştir. Çünkü, Freud’un da belirttiği üzere, “Kadavra kaderdir.” 
Ben nasıl doğmuşsam, öyleyimdir, bu benim günahım değildir. Ancak, 
bu büyük insan, bu büyük şairimiz İstiklal Marşı ve Çanakkale Destanı 
gibi tüm şiirlerinde “Türk” Milleti’ne derin saygı duymuştur. “Sana yok, 
ırkıma yok izmihlal” mısraları, “Akif”in milletleşme sürecini sembolleşti-
ren en güzel ifadelerden biridir. Akif bir Arnavut’tur. Arnavut olmakla da 
kıvanç duymalıdır, çünkü aidiyet duygusu önemli bir motivasyondur. 
Ancak, Türklük şemsiyesi altında yaşadığını; bu insanlarla ortak duygu, 
düşünce ve dilde birleştiklerini de bilmektedir. Amerika Birleşik Devletle-
ri Dışişleri Bakanı Marliyn Albright aslen bir Çek Yahudi’sidir. Ailesi, 2. 
Dünya Savaşı’nda ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne sığın-
mıştır; orada eğitimini yapmış, yükselmiştir. Geçen yıl Çekoslovak halkı, 
Cumhurbaşkanlığı için kendisine çağrıda bulunmuş. Ancak Albright, 
“Ben bir Amerikalıyım” cevabını vermek suretiyle teklifi reddetmiştir. Bu 
bakış açısı, Amerikan toplumunun millet-olma kimliğinin bir sembolü-
dür. Albright, Amerikan toplumu içinde çocukluğunu geçirmiş, eğitimini 
yapmış, en yüksek makamlara gelebilmiştir. Ona, bu olanağı Amerikan 
toplumu sağlamıştı. Bu nedenle, bu ülkeye olan bağlılığını dilde, duygu-
da ve kültürel yaşantıdaki beraberliğini dışlayamazdı. Bu millet şemsiye-
si altında yaşamanın gereği olan bir terbiye, vefa duygusu, tasada ve kı-
vançta ortak duyguları paylaşma sürecidir. Bu mannerizm kazanılmadı-
ğı takdirde, o vakit birileri oy avcılığına çıkar ve şöyle diyebilir: “Sen, kal-
kar (Ne Mutlu Türküm)” dersen, birileri de, “Ne Mutlu Kürdüm” deme hak-
kına sahip olmaz mı? Bu tür mugalat veya popülizm, millet-olma gerçe-
ğini ya kültürel kimliği ile bilmemekte veya İslamcılık şemsiyesi altında 
bölücülük yapmak eğilimini siyasete taşımaktadır. 

Din ve milliyet kavramlarını dışlayan, hatta Avrupa Birliği olgusu kar-
şısında globalleşme tezlerini de ileri sürmek suretiyle milliyetçiliğin öm-
rünü tamamladığını, antifaşist bir davranış biçimi olduğunu ileri süren-
lerin ikinci kategorisi ülkemizde Enderuni sınıf adını verdiğimiz devşirme 
kökenli bazı kozmopolit aydınlarımızdır. Bu gruplar, esasta Enderun ku-
şağı veya Enderuni eğitim sisteminden filtre edilmeleri nedeniyle, bu iki 
değere karşıdırlar. Bir kere küçük yaşlarda dinlerini terk ederek İslam’a 
yöneltilmişlerdir. Alt şuurlarında, benliklerinden soyutlandırılarak İs-
lam’a döndürülmüş olmalarından ötürü, dini değerlerimize kin ve nefret-
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leri vardır. 1662’de, Sabatay Sevi, Padişah’ın huzurunda, Yahudilikten 
ayrılarak İslam’a döneceğine ve Müslüman olarak kalacağına söz verdiği 
halde, günümüzde Ilgaz Zorlu, “Ben bir Selanikliyim, Sabatay Sevici’yim, 
nüfus cüzdanıma İslam deyimini yazdırmayacağım” demek suretiyle tele-
vizyon kanalları önünde İslamcıların desteğinde gerçek kimliğini ilan et-
mekten çekinmemiştir. 

Aslında bu tür eğilimler, ülkemizi Avrupa Birliği arenasında etnik ço-
ğulculuğun, partikülerleştirme tezinin bir unsuru olarak, Kemalist siste-
min dilde, düşüncede ve duyguda birlikteliğimizi pekiştiren tezine bir 
saldırıdır. Bu Sefarad grupları, İspanya’dan, Portekiz’den en acı insanlık 
dışı işkence ve zulme maruz kaldıklarında bu ülke; 1492 yılında kendi 
Müslüman kardeşlerini dışlayarak, bunlara kucak açmış; Selanik, İzmir 
ve İstanbul’un en gözde yerlerine yerleştirmiş; üstelik askere de alma-
mıştır. Aradan 508 yıl geçmesine rağmen bu grup, tarihsel tüm işkence-
leri ve katliamları unutarak, İspanyol müziği ile İbrani müziği karışımı ve 
Erensya Sefaradi adını verdikleri bir müzik türünü ortaya çıkarmak su-
retiyle bir misyonu gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. 1930’larda “vatan-
daş Türkçe konuş” kampanyası da yine bu topluluklar için gündeme gel-
miştir. Bu Yahudi grupları Boğazdaki yaşantıları yanında, İspanyolca 
eğitime dayalı özel okullar açmış; çarşıda, pazarda, sayfiye yerlerinde, 
tüm toplumsal ilişkilerinde İspanyolcayı adeta resmi dil haline getirmiş-
ler, Türkçeyi adeta dışlamışlardır. Atatürk, 17 Şubat 1931’de Adana 
Türk Ocağı’nda yaptığı tarihi konuşmada şöyle diyordu: “Milletin çok ba-
riz vasıflarından birisi, kıymetli esaslarından birisi dildir. Türk Milletinde-
nim” diyen insan, her şeyden evvel ve behemehâl Türkçe konuşmalıdır. 
Türkçe konuşmayan bir insan, camiasına mensubiyetini iddia ederse 
buna inanmak doğru olmaz. Atatürk’ün bu ifadeleri Yahudi cemaatine 
bir tarihi ikazdı. Bunun üzerine Anadolu’daki Yahudi cemaatleri arasın-
da peş peşe Türkçe Konuşma Birlikleri kurulmaya başlandı. Ancak ülke-
miz, bugün AB ideolojisi altında parçalanmanın, bölünmenin ve farklı-
laşmanın eşiğindedir. Yöneticilerin bir kesimi bu tür eğilimi beyanlarıyla 
destekler niteliktedirler. Atatürkçü geçinenler ise, Anıt Kabir fetişizmi al-
tında kendilerini gizleyerek, Kemalist sistemin dokusunu oluşturan mil-
letleşme sürecini dejenerasyona uğratmaktadırlar. Bunların bir kısmına 
göre, milliyetçilik de artık son bulmuştur, çünkü Avrupa Birliği ve glo-
balleşme süreci karşısında yapılacak hiçbir şey yoktur. Türkiye’nin sınır-
ları Avrupa’dan veya Diyarbakır’dan geçer tezi, mikro-milliyetçiliğe çağrı-
dır. Sonuç da öyle olmuştur. 80’li yıllarda başlayan toplumsal şiddet ve 
terör olayları, yeni boyutlar kazanarak, PKK’nın güdümünde bugün-ya-
rın kopmaya hazır bir coğrafyaya dönüşmüştür. Patrimonyal yönetim bir 
yanda, Ergenekon-balyoz-sakal-bıyık ve başörtüsü türü olgulara yeni 
mizansenler kazandırırken, öte yanda PKK’nın parlamentoda, sivil top-
lum örgütlerinde, iç ve dış yayın organlarında, Güneydoğu hinterlandın-
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da bir güç odak noktasına dönüşmüş olması da artık su yüzüne çıkmış 
bulunmaktadır. 

Türk milletinin kaderine damgasını vuran Patrimonyal yönetim, ulu-
sal çıkışların dışında teslimiyet bilincini sürekli gündeme taşımak sure-
tiyle, tarihsel rolünü yer ve zamana göre oynamaktadır. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Görüleceği üzere, Enderuni aydının tezi, Türkiye’mizi “farklılaşmak 
zenginliğimizdir” diyen, ancak “farklılıkta birliği” reddeden bir noktaya 
gelmiştir. Tarihsel köken itibariyle Yabancı Soylular grubunun açık kalp-
li bir temsilcisi Ilgaz Zorlu, yıllarca “Sabetayların ikili kimliklerinin sakla-
nılmasına karşı çıkmakta ve Evet Ben Selanikliyim” diyebilmektedir. Böy-
lece, yaklaşık üç yüzyıl süren bir gizli cemiyet, Sabetaycılık artık günü-
müzde bir alt kültür olarak tarihsel yerini almış bulunmaktadır. Böylece, 
Türk toplumunda Çerkez, Laz, Gürcü ve Kürt alt kültürleri gibi bir de 
Sabetaycı alt kültürü ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bunların oranı da 
yine Zorlu açısından yirmi bin kadardır. Zorlu’ya göre; Ahmet Emin Yal-
man, Sabiha ve Mehmet Zekeriya Sertel, Şefik Hüsnü, Coşkun Kırca, 
Halide Edip, Abdi İpekçi, İsmail Cem, Hasan Tahsin, İttihatçıların maliye 
nazırı Cavit Bey, Kapaniler, Dilberler, Atabekler, Bezmenler, tümü ile Sa-
betaycıdır; Fevziye ve Terakki liseleri ile ilk Mason locaları da yine Sabe-
taycılar tarafından Selanik’te kurulmuştur. Bir Sabetaycı teorisyen ola-
rak Zorlu’ya göre, “Sabetaycılık, Müslüman görünmekle beraber Yahudilik 
inancını sürdürür. Dönmeler olarak adlandırılan cemaat böylece doğmuş 
olmaktadır.” Açıkça görülüyor ki, Sabetaycılar “iki kimlikli” veya “dön-
me”dirler. Ancak, yine Zorlu’nun yorumu dikkate alınırsa, “Sabetaycılık 
Yahudi kültürünün bir ürünüdür.” Buna karşılık, yine Zorlu’ya bakılırsa 
İsrail bu toplulukları ülkelerine kabul etmemekte, Yahudi oldukları hu-
susunu da reddetmektedirler. Bilinen gerçek odur ki, Yahudilik ırkçılık 
demektir. Dünyada, aynı zamanda İngiltere’den sonra (çünkü Anglikan 
Kilisesi Kraliçe’nin himayesindedir) en güçlü teolojik (dini) devlet de İsra-
il’dir. Zorlu’nun eserleri ve Kanal 7’deki açıklamaları da bize bu “zorla ni-
kâh”ı tüm çıplaklığı ile açıklamaktadır. 

Bu Sabetaycılar arasında, Zorlu’nun listesinde gözlediğimiz çok iyi ni-
yetliler yanında, kara parayı aklayanlar, bankaların içini boşaltanlar ka-
dar medyayı kendi doğrultularında yönetenler, beynelmilel faizcilik ve 
borsacılık entrikalarını çevirenler, hatta akademik kuruluşlarda kilit 
noktaları ele geçirmek suretiyle kendilerine yatkın tekelci metotları uy-
gulayanlar da bu Yabancı Soylular kategorisini oluştururlar. Son yıllar-
da, PKK’nın Güneydoğu yöresinde estirdiği kanlı terör olayları karşısında 
canlarını vererek şehit olan evlatlarımız yanında, tehcir oyunları ile şehit 
edilen kırkın üstün dış ülke temsilcilerimizin ıstırapları yüreklerimizi ya-
karken: “Hepimiz Hrant Dinkiz, İsmail Beşikçiyiz, Yılmaz Güneyiz, Deniz 
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Gezmişiz” tarzındaki akademik ve medyatik çığırtkanlıklar da Patrimoni-
al Yönetimin varlık alanını oluşturur. Bunlar, kanın tazelenmesi anla-
mında her an ve her vesile ile kültürel-siyasal ve ekonomik koloniler 
oluşturarak, borazanlarını öttürmeyi sürdürürler. Böylece, varoşlarda 
yaşayanlar, PKK’nın Mezopotamya nostaljisine dur diyerek canlarını ve-
ren kutsal değerlerin temsilcileri konumunda bulunan insanlarımız, 
“mahalle baskısı, Esmer Türkler veya Göbeğini Kaşıyanlar” tarzında ça-
mur atmalarla Türk toplumunun etnik yapısını mozaikleştirmeye çalışır-
lar. Böylece, günümüz Batı toplumunda yerini alan “Aydın ihaneti sosyo-
lojisine” prim sağlayarak, çok kültürlülük, federasyon ve benzeri kalıp 
yargılarla ulus-devlet biçimini yozlaştırmaktan asla çekinmezler. 

Altı yüz yıllık bir imparatorluk mirası üzerinde kurulan ve sosyolojik 
açıdan millet-inşasını hedef seçen Cumhuriyet’in ulus-devlet yapılaşma-
sı, İslami normları diledikleri gibi kullanan Cemaatçiler ve Marksist 
gruplar tarafından ağır eleştirilerin hedefi haline getirilmiştir. Böylece, 
Patrimonial zihniyet, sosyolojik açıdan Türk toplumunun silkinerek ken-
dine gelmesi, kendini kendinde bulması sürecini, “milliyetçilik” ve “şove-
nizm” sapmaları olarak takdim etmek suretiyle, tarihsel ihanetlerini sür-
dürmektedir. 

Tekrar ediyoruz, modern Türkiye’nin bir devşirmelik sorunu olmadığı 
gibi, soya dayalı ırkçı bir eğilimi desteklediği de söylenemez. Ancak, son 
günlerde basınımızda da yer alan “öteki Türkiye” veya “iki Türkiye var” 
türünden yorumları, sadece yoksulluk çizgisinde düşünmüyoruz; onların 
da geri planında yatan ve tarihsel Türk toplum yapısından kaynaklanan 
Reaya-Enderun tabakalaşmasının bir yansıması olduğu kanısındayız. 

Yukarıdan beri açıkladığımız gibi, özellikle Osmanlı’dan itibaren Rea-
ya/halk kitlesi horlanmış, itilmiş-kakılmış, (Etrâk-i-bi idrak) konumuna 
düşürülmüştür. Enderun ise, yönetimi ve askeriyeyi elinde tutarak ve 
devletin kaderinde stratejik bir tabaka olarak, tarihsel rolünü oynamış-
tır. Çoğu kez halk kitlesi bunalım dönemlerinde bağrına taş basmış, darı 
öğütüp yemiş; Enderun yalılarda Sadabad eğlenceleri düzenlerken; Ye-
men’de, Fizan’da, Bingazi ve Çanakkale’de savaşmış, aç susuz kalmış, 
fakat devletine olan sadakatini asla yitirmemiştir. Enderun tabakası, ço-
cuklarını askere göndermez, yurt dışında okutur iken, “öteki Türkiye”yi 
temsil eden Reaya kitleleri, “Orda bir köy var, uzakta/O köy bizim köyü-
müzdür/Gitmesek de görmezsek de/O köy bizim köyümüzdür” diyenler 
karşısında, “bu kaderimdir” diyerek tarihsel sessizliklerini korumasını 
bilmişlerdir. Sonunda, onlar “o köye” gitmeyince, “o köy” onlara gelmeye 
karar vermiş, ancak yalılarından, köşklerinden çok uzaklarda, gecekon-
du adı verilen yoksulluk kuşaklarında, banliyölerinde yerleşmelerinin 
uygun olabileceğini belirtmişlerdir. Böylece, belki beş yüzyıl ne onlara 
gitmişler ne de onların gelişlerinden hoşnut olmuşlardır. “Öteki Türkiye” 
veya “göbeğini kaşıyanlar” bu çelişkilerin kurbanlarıdırlar. 
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Türk toplum yapısında ortaya çıkan gerginlikler ve derin yarılmalar, 
aslında tarihsel sürecin bir yansımasıdır. Dünyada bir benzeri olmayan 
ikili (dual) bir toplum yaratmak ve üstelik yönetimini milli değerlerden 
yoksun güçlerin eline teslim etmek, hiçbir rasyonel düşünce ile açıklan-
ması mümkün olmayan trajik nitelikte bir yanılgıdır. O halde, “öteki Tür-
kiye”nin bunalımı yoksulluk değil, onun da ötesinde tarihsel kökenler-
den kaynaklanmaktadır. Yoksulluk, sadece ve sadece temelde yatan ya-
pısallaşmanın bir ürünüdür. 

Kısacası, tarihselci görüş açısından olayları incelerken, geçmiş ile gü-
nümüz arasındaki süreklilik ve bağlantılık ilkelerini gözden uzak tutma-
mız gerekmektedir. Aksi hareket bizleri köklerden kopmaya götürebilir. 
Avrupa Birliği modeli, aslında Avrupa dışı ülkelerin ibretle izleyebileceği 
örnek olaylardan biridir. Avrupa Birliği, küreselleşme ve dünya vatan-
daşlığı gibi norm ve değerlerin taşıyıcısı olmakla birlikte, hiç de bizim 
Enderuni aydınlarımızın algıladığı türde milli değerleri yıkan bir “evren-
sellik” anlayışı değildir. Avrupa Birliği çatısı altında bir Fransa, bir Al-
manya, bir İngiltere kendilerine özgü kimlik yapılarını asla dışlayamaz-
lar. Ulusal kimlik, adı geçen tüm birlik üyelerinde, toplumsal benliklerini 
korumanın yapı taşlarıdır. Oysa, Osmanlı’dan günümüze, Türk toplu-
munun kaderine el koymuş kozmopolit grupların -ister sivil, isterse as-
keri yöneticiler arasında olsun- sakal, bıyık ve baş örtüsü türünden İsla-
mi kültür kalıplarına karşı savaş açmalarını modernleşmenin bir yan 
ürünü olarak topluma sunmaları asla gerçekçi bir yol değildir. Modern-
leşme, giyinip-kuşanma tarzı biçimsel bir süreç değildir. Modernleşme 
gerçek anlamda yenilik yüklü yaratıcı düşüncenin bir yansımasıdır. Ya-
rım milyar nüfusu aşan bir Hindistan Cumhurbaşkanı, günümüzde, 
kendi yerel giysileriyle kültürel geleneklerini sürdürmektedir. Aynı şey 
Bengaldeş, Japonya ve öteki Asyatik toplumlar içinde geçerlidir. O halde, 
bir sosyolojik olgu olarak modernleşme sürecini, Batılı tarzı giyinip ku-
şanmada değil, çağın bilgi-teknoloji ve kültür kalıpları ile donatılmış zih-
niyetinde aramak gerekir. Türk toplumu, artık bu Patrimonial yapılaş-
manın tarihselci izlerinden kurtularak, köklerine dönmelidir. Çünkü, “en 
büyük öksüzlük, köksüzlüktür…” 
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Öz 

30 Ekim 1918 sonrası Samsun ve çevresindeki asayişin düzeltilmesi için 

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul hükümeti tarafından 9. ordu kıtaat-ı müfettişli-

ğine atandı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 22 Mayıs 1919 da Sadarete 

çektiği telgraf bütün milli mücadelenin ilk ana programını teşkil eder. 

Mustafa Kemal Paşa, 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geldi. 12 Haziran 

1919’da Amasya’ya geldi. 21-22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi’ni ya-

yınladı. Genelge’de: “Vatanın bütünlüğü milletin istiklâli tehlikededir. Mil-

letin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”, deniliyordu. 

Mustafa Kemal Paşa 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a geldi. Bakanlar 

Kurulu kararı ile 8 Temmuz 1919’da 3. Ordu Müfettişliği görevinden alındı. 

O sarayla yaptığı görüşme sonucu 8 Temmuz 1919’da Harbiye Nezaretine 

ve Padişaha görevinden ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildirdi. 

Mustafa Kemal Paşa 23 Temmuz 1919-7 Ağustos 1919 Erzurum Kon-

gresi’ni topladı. Kongre: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini tem-

silen, Mustafa Kemal başkanlığında 9 kişilik Hey’et-i Temsiliye’yi seçti. 

Mustafa Kemal Paşa sonra 4-11 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’ni topladı. 

Sivas Kongresi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti adı altında 

bütün milli cemiyetleri birleştirdi. Mustafa Kemal Paşa başkanlığında 16 

kişiden oluşan Hey’et-i Temsiliye’ye seçildi. İstanbul Hükümeti Sivas 

Kongresi’ni dağıtmak için 2 Eylül 1919’da Harput Valisi Ali Galip, Sivas 

Valiliği ve Komutanlığına tayin için Bakanlar Kurulu’ndan karar ve Padi-

şah’tan irade istedi. Aynı gün karar ve irade çıktı. 
                                                           
* Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Anahtar kelimeler: Amasya Genelgesi, Harbiye Nezareti, Erzurum 

Kongresi, Sivas Kongresi. 

Abstract 

Attempts to Prevent the National Struggle in Anatolia 

(19 May 1919 - 11 September 1919) 

The Ottoman Goverment in İstanbul appointed Mustafa Kemal as the 

military inspector to investigate the unrest in and around Samsun that 

began after the 30th of October, 1918. He landed in Samsun on the 19th 

of May, 1919. The telegram he sent to İstanbul on May 22nd is conside-

red an outline of the national struggle. 

He arrived in Havza on May 25th and then in Amasya on June 12th. 

He issued the Amasya Declaration on the 22nd of June, 1919. He stated 

that “the territorial integrity of the country and the independence of the 

people are in danger. Our independence will be ensured only by the will 

and determination of our people.” 

He arrived in Erzurum on July 3rd. Following his dismissal as a mili-

tary inspector at the suggestion of the British forces, and the discussions 

he held with the İstanbul government, Mustafa Kemal sent a telegram to 

the Ministry of Defense and the Sultan, offering his resignation from all 

his duties in the Army on July 8th. 

He convened a Congress in Erzurum between July 23rd and August 7th. In 

that Congress 9 people were elected as representatives from Eastern Anatolia. 

A second Congress was convened in Sivas between the 7th and 11th of Sep-

tember, 1919, during which all national committees responsible for the defense 

of Turkey met and 16 members were elected to represent the Anatolian People. 

Key words: Amasya Declaration, Ministry Of Defense, Erzurum 

Congress, Sivas Congress. 

Mustafa Kemal Anadolu’da 

Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine Atanması: 

Osmanlı Devleti İttifak Devletleri safında I. Dünya Savaşı’na girdi. İtilaf 
Devletleri özellikle İngiltere tarafından yenilgiye uğratıldı. 30 Ekim 1918’de 
Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kaldı.1 Samsun ve çevresinde 
asayişin bozuk olması nedeniyle2 Calthorpe ile Amet 1918 yılı sonlarında 
mütarekenin henüz uygulama alanına konulmaması nedeniyle, Müslüman 
ahalinin Hıristiyanları öldürmek amacıyla silahlandığından şikâyet etti.3 
                                                           
1 Salahı R. Soynel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C. I, s. 1, Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, XV. Dizi, s. 19, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1973, s. 1. 
2 Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953, s. 61-62. 
3 Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Tercüme: Cemal Köprülü, 
Türk Tarih Kurumu; Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 182, İstanbul 2009, s. 12. 
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Damat Ferid Paşa Harbiye Nazırı Müşir Şakir Paşa’ya Samsun ve çev-
resindeki olayların araştırılması için Mustafa Kemal Paşa’nın memur 
edilmesi emrini verdi.4 Şakir Paşa’nın ve Damat Ferid’in yan imzalarını 
taşıyan “9. Ordu Kıtaat-ı Müfettişi” tayini hakkında irade 30 Nisan 1919’-
da çıkarıldı.5 

Samsun: 

Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile İstan-
bul’dan hareket etti. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.6 Samsun’a çık-
tıktan sonra 22 Mayıs 1919’da Sadarete yazdığı rapor bütün Milli Müca-
dele’nin ilk ana programını teşkil etmiştir. Rapordan çıkarılan fikirler 
şöyle özetlenebilir: 

1- Samsun bölgesi Rumları siyasi emellerinden vazgeçerlerse asayiş 
kendiliğinden düzelir. 

2- Türklüğün yabancı mandasına ve kontrolüne tahammülü yok-
tur. 

3- Yunanlıların İzmir’de hakları yoktur. Bu işgal geçicidir. 
4- Millet, milli egemenlik esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiş-

tir. Bunun için çalışacaktır. 
Rapordaki fikirleri İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin kabul etmeyeceği 

şüphesizdir. 
Bu rapor gerçekten bir ihtilâl programından farksızdır.7 
Mustafa Kemal Paşa 25 Mayıs 1919 sabahı Samsun’dan ayrıldı.8 Aynı 

gün Kavak’a9 25 Mayıs 1919 Pazar günü10 öğleden sonra Havza’ya geldi-
ler.11 
                                                           
4 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 108; Ali Fuat Cebasoy, a.g.e., s. 62; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 
1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, 
İstanbul 2008, s. 61-62. 
5 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 109; Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 62; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 
1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, 
İstanbul 2008, s. 63-65. 
6 Fethi Tevetoğlu, Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, I. Baskı, Başbakanlık Matbaası, Ankara 
1987, s. 15; Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 182, s. 13. 
7 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 115-116; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki 
Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, İstanbul 2008, s. 66-67. 
8 Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 174, İstanbul 2008, s. 68; Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Milli Ege-
menlik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 182, s. 14. 
9 Enver Behnan Şapolya, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Ankara 1944, s. 224; Refik 
Necdet Aktaş, Atatürk’ün Bağımsızlık Savaşı Nasıl Hazırlandı, İstanbul 1973, s. 39-40. 
10 Refik Necdet Aktaş, a.g.e., s. 41; Zekeriya Türkmen, “Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu 
Kıt’aları Müfettişi Olarak Samsun’a Çıkışı ve Meydana Gelen Gelişmeler”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 124, İstanbul 2000, s. 78-79. 
11 Gotthard Jaeschke, “Havza’da Mustafa Kemal Paşa”, Belleten, C. XLVI, Sayı: 181-184, 
Ankara 1982, s. 248; Ömer Osman Umar, “Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Tarihi Te-
melleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 152, İstanbul 2004, s. 126. 
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Havza: 

Mustafa Kemal Paşa, 26 Mayıs’ta kendisini ziyaret eden heyetten12 
Havza’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını istedi.13 28-29 Ma-
yıs gecesi14 Belediye Başkanı İbrahim Efendi’nin evinde toplandılar. Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyetini kurdular.15 Onlar cemiyetin kurulduğunu er-
tesi gün Mustafa Kemal Paşa’ya bildirdiler. O bunun her yere bildirilme-
sini, bu işe belediyelerin öncülük yapmasını istedi.16 Mustafa Kemal Pa-
şa durumun mektup yerine telle bildirilmesini, Amasya’ya ayrıca yazıl-
masını ve tellenmesini istedi.16a 

Mustafa Kemal Paşa, bir hafta kadar Samsun’da ve 25 Mayıs’tan 12 
Haziran’a kadar Havza’da kaldı. Bu süre içinde bütün yurtta milli teşki-
latlar kurulması gerektiğini bir genelge ile bütün komutanlara ve sivil 
teşkilatın baş yöneticilerine bildirdi.17 

Mustafa Kemal, İzmir’in ve bundan sonra Manisa ve Aydın’ın düşma-
nın eline geçmesi nedeniyle18 kaleme aldığı 28 Mayıs 1919 tarihli Ta-
mim’i (Valilere ve müstakil mutasarrıflara) Trabzon, Sivas, Erzurum, 
Van, Diyarbakır, Bitlis, Mamüretülaziz, Ankara, Kastamonu vilayetleri-
ne, Canik, Erzincan, Kayseri müstakil mutasarrıflıklarına gönderdi.19 
Büyük Nutuk’ta ise 28 Mayıs 1919 günü valilere ve bağımsız mutasarrıf-
lıklara, Erzurum’da 15. Kolordu, Ankara’da 20. Kolordu ve Diyarbakır’da 
13. Kolordu Komutanlıklarına, Konya’da Ordu Müfettişliğine tamimen 
bildirimde bulunduğunu söylemektedir.20 

Belgelerden anlaşıldığına göre, Mustafa Kemal, tamimi, mülki ve as-
keri makamlara ayrı ayrı çekmiştir. Mustafa Kemal Nutku’nda ayrı ayrı 
başlıkları birleştirerek tek bir başlık altında göstermiştir. Çekilen ta-
mim’de, “…büyük ve heyecanlı mitingler yapılmasını milli gösteride bulu-
                                                           
12 Enver Behnan Şapolya, a.g.e., s. 226; Refik Necdet Aktaş, a.g.e., s. 42; Ömer Osman Umar, 
“Atatürk ve Milli Egemenlik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 182, İstanbul 2009, s. 12. 
13 Feridun Kandemir, Milli Mücadele Başlangıcında, Mustafa Kemal Arkadaşları ve Karşısın-
dakiler, İstanbul 1964, s. 41; Ayrıca bkz. Refik Necdet Aktaş, a.g.e., s. 42; Ömer Osman 
Umar, “Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Tarihi Temelleri”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 152, s. 126. 
14 Gotthard Jaeschke, HMKP, s. 348; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki 
Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, İstanbul 2008, s. 77. 
15 Gotthard Jaeschke, HMKP, s. 348; Refik Necdet Aktaş, a.g.e., s. 46. 
16 Gotthard Jaeschke, HMKP, s. 349; Ayrıca bkz. Refik Necdet Aktaş, a.g.e., s. 46. 
16a Refik Necdet Aktaş, a.g.e., s. 46-47. 
17 Nutuk, C. I, s. 22; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, İstanbul 2008, s. 78; Ömer Osman Umar, 
“Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Tarihi Temelleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 152, s. 126. 
18 Nutuk, C. I, s. 22. 
19 ATBD, Yıl: 30, Mayıs 1981, Sayı: 79, Belge: 1731, s. 8-9; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 
1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, 
İstanbul 2008, s. 79. 
20 Nutuk, C. I, s. 22. 
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nulmasını … büyük devletlerin temsilcilerine Bab-ı Âli’ye etkin telgraflar 
verilmesini istemiştir.”21 

Mustafa Kemal’in emri ile 30 Mayıs 1919 Cuma günü Havza’da, Cu-
ma namazından sonra, İzmir faciası kurbanlarının ruhlarına, ithaf edil-
mek üzere mevlit okutuldu.22 Mevlit’ten hemen sonra otel ile belediye 
arasındaki sahada yapılan bu ilk mitingde, konuşmacı Fuat Bey halkın 
silahlanmasını istedi. Yemin ettirdi.23 

İstanbul mitingleri sonucu İtilaf Devletleri “67 Türk devlet adamını 
Malta’ya” sürdüler. Anadolu mitinglerinin sonucu ise, Mustafa Kemal 
Paşa’nın geri çağrılması olmuştur.24 Karadeniz ordusu Başkumandanı 
General Milne Harbiye Nezareti’nden 6 Haziran 1919 tarihli bir yazı ile 
“Mustafa Kemal Paşa’nın ve maiyetiyle derhal İstanbul’a geri dönmesi için 
emir buyurmalarını”25 istedi. 

Ayrıca İstanbul’da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe, 8 Ha-
ziran 1919’da Osmanlı Hariciye Nazırlığına verdiği nota’da; Samsun San-
cağı’ndaki endişe verici olayların sorumlusu olarak Mustafa Kemal Pa-
şa’yı göstermiştir.26 Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa ve Erkân-ı Harbi-
ye Reisi Cevat ve İkinci Başkan Kazım Paşalar 8 Haziran 1919’da Milne’-
nin notasına verdikleri cevapta; “Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Or-
du kıtaat müfettişliğine tayinine en etkili sebeplerden birisinin İngiltere’nin 
Bâb-ı Ali’ye verdiği nota olmuştur”26a diyordu. 

(Harbiye Nazırı) Şevket Turgut Paşa Meclis-i Vükela* kararına uyarak 8 
Haziran 1919’da Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta; “Maiyeti Aliyelerin-
deki istimbotlardan biriyle buraya teşrifleriniz rica olunur”27 demektedir. 

Mustafa Kemal Paşa ise, 11 Haziran 1919’da Harbiye Nezareti’ne verdiği 
cevapta, “…sebebi davetin lütfen izah buyurulmasını rica ederim”28 diyordu. 

Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa ise, 11 Haziran* tarihli telgrafa ver-
diği cevapta ise, “İstanbul’a davetiniz hükümetin kararı neticesindedir”29 
demektedir. 
                                                           
21 ATBD, Yıl: 30, Mayıs 1981, Sayı: 79, Belge 1731, s. 8-9; Nutuk, C. I, s. 22-23. 
22 Gotthard Jaeschke, HMKP, Sayı: 349; Ayrıca bkz. “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tari-
himiz, C. I, Sayı: 12, s. 358; Refik Necdet Aktaş, a.g.e., s. 52-53. 
23 Gotthard Jaeschke, HMKP, Sayı: 350. 
24 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 119. 
25 HTVD, Sayı: 1, Vesika 17. 
26 Gotthard Jaeschke, KSİİİB, s. 124-125; Bilâl Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-
1938), C. I, Nisan 1919-Mart 1920, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, 16. Seri, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 1973, Özet Metin, Sıra No: 4, 8 Haziran Nu 1994, Fo. 371-4158-
94 625. 
26a HTVD, Sayı: 1, Vesika 18. 
* Bakanlar Kurulu. 
27 HTVD, Sayı: 1, Vesika 19. 
28 HTVD, Sayı: 1, Vesika 20. 
* Tayyib Gökbilgin, bu tarihi yanlış olarak 18 Haziran 1919 olarak göstermiştir. M. Tayyib 
Gökbilgin, a.g.e., I. Kitap, s. 144. 
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Halbuki Mustafa Kemal Paşa, Cevat Paşa’dan 11.6.1919 tarihinde ge-
ri çağrılmasının sebeplerini sormuş İngilizlerin isteği üzerine olduğunu 
öğrenmişti.30 

Geri çağrılma sebebinin İngilizlerin isteği üzerine olduğunu öğrenen 
Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat (Cebesoy) vasıtasıyla Padişah’a gönderdiği 
11.06.1919 tarihli uzun bir telgrafta “…bugünkü milli uyanışı istilacı 
menfaatlerine uygun görmeyen İngilizler, bu arada vatanın zararına da ol-
sa onlara hoş görünmek isteyen zayıf seciyeliler, beni kandırarak İstan-
bul’a çağırıyorlar. Buna zorlandığım takdirde istifa edeceğim. Fakat Ana-
dolu’da sine-i millet’te kalacağım. Vatani görevlerime devam edeceğim ta 
ki millet istiklâline kavuşsun…”31 diyordu. 

Amasya: 

Mustafa Kemal Paşa 12 Haziran 1919 tarihinde Amasya’ya geldi.32 O 
gün halka ilk açık konuşmasını yaptı.33 Konuşmasında Amasya’da Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasını istedi.34 Cemiyet 14 Haziran 
1919’da kuruldu.35 

Kuva-yı Milliye’nin çalışmaları hakkında İstanbul Hükümeti’nin iki 
tepkisi üzerinde durmak gereklidir. Birincisi, Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in 
17 Haziran 1919 tarihli genelgesidir. Bu genelgede Kuva-yı Milliye’nin 
“Milli Ordu Teşkili” ve “Milli Savunma” ile ilgili çalışmalarına karşı çıka-
rak, “bunları memleket asayişini bozan unsurlar olarak” göstermekte-
dir.36 İkincisi Posta ve Telgraf Genel Müdürü’nün 16 Haziran 1919 tarih-
li genelgesidir. Bu genelgede Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Redd-i İlhak 
Cemiyetlerinin telgraflarının çekilmemesi için emir vermiş bulunuyor-
du.37 
                                                                                                                                        
29 HTVD, Sayı: 1, Vesika 22; Gotthard Jaeschke, KSİİİB, s. 130. 
30 Kazım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul 1960, s. 48; Selahattin Tansel, Mondros’tan 
Mudanya’ya Kadar, C. II, Ankara 1973, s. 8; Gotthard Jaeschke, KSİİİB, s. 130. 
 Bu telgrafın tarihi 8-11 Haziran 1919 tarihleri arası olmalıdır. Çünkü, Ali Fuat (Cebesoy) 
ve Rauf (Orbay) Bey Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’ya daveti üzerine 12 Haziran’da 1919’da 
Ankara’dan ayrılmış idi. Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 68-70. 
31 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I, 1919-1938, 2. Bas., Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Yayınları: 1, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara 1981, s. 16-17; Zeki Sarıhan, 
Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Mondros’tan Erzurum Kongresi’ne (30 Ekim 1918-22 Temmuz 
1919), C. I, 1. Baskı, Aslımlar Matbaası, Ankara 1982, s. 316-317. 
32 Ahmet Semerci, Amasya Tamimi, 21-22 Haziran 1919, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 1985, s. 133. 
33 Ahmet Demiray, Resimli Amasya Tarihi, Ankara 1951, s. 135. 
34 Ahmet Demiray, a.g.e., s. 36. 
35 Nafız Yetkin’in anlattıkları, ayrıca bkz. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C. II, 4. Bas-
kı, İstanbul 1971, s. 38. 
36 Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken (Mondros Mütarekesinden Sivas Kongresine), 
I. Kitap, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1959, s. 143; Ayrıca bkz. Gotthard Jaeschke, 
KSİİİB, s. 130; Salâhı R. Sonyel, a.g.e., s. 75. 
37 Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türk Devrim Kronolojisi, 1973, s. 41. 
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Mustafa Kemal Paşa, 16 Haziran 1919 tarihli bu tamime karşı, 20 Hazi-
ran 1919 tarihinde Posta ve Telgraf Baş Müdürlüklerine gönderdiği tamim-
de bu emri uygulayanların divan-ı harblere verileceğini emrettiğini bildirdi.38 

Mustafa Kemal Paşa Edirne’de Birinci Kolordu Kumandanı Cafer Tay-
yar Paşa’ya gönderdiği 18.06.1919 tarihli yazıda ise, “Anadolu ahalisinin 
İstiklâl-i Milli’yi kurtarmak için bir bütün haline getirildiği, istisnasız bütün 
kumanda heyetlerinin beraberce hareket ettiklerini” bildirdi. Ayrıca Ana-
dolu ve Rumeli’de cemiyetlerin birleştirilmesinden “Anadolu ve Rumeli vi-
layetlerinin delegelerinden meydana gelen kuvvetli bir merkez heyetinin 
teşkil edilmesinin kararlaştırıldığını bunun için Sivas’a iki kişinin gönderil-
mesinin uygun olacağını, ayrıca bu yazıda milletin mukadderatını, esir ve 
aciz, durumda bulunan bir hükümete teslim etmek…inkiraza** münkad*** 
olmak”39 demektir, diyordu. 

Ali Fuat ve Rauf Bey, 19.06.1919’da Amasya’ya geldiler.40 Mustafa 
Kemal Paşa arkadaşlarıyla genel durum hakkında tartışmaya geçmeden 
önce41 Erzurum’da bulunan toplantıya katılmayan, Kazım Karabekir’e 
toplandıklarını haber verdi.42 Mustafa Kemal Paşa, 19.06.1919 tarihli43 
Kâzım Karabekir’e çekilen telgrafında,44 “Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa’nın 
Amasya’ya geldiklerini genel durum hakkında görüştüklerini, neticenin 
kendilerini yarın arz edileceğini” bildirmektedir.45 

Kâzım Karabekir, 20.06.1919’da 3. Ordu Müfettişliğine verdiği cevap-
ta46, Ali Fuat’a ve Rauf Bey’e teşekkürlerini bildirdi. Ve “Hissiyatı tâzim 
karanemin birlikte kabulünü istirham eylerim”47 diyordu. 

Mustafa Kemal, Ali Fuat ve Rauf Bey arasında üçlü görüşmeler de-
vam ederken, Mustafa Kemal 21.06.1919 tarihinde “İstanbul’da Bazı Ze-
vat’a Hususi Mektup” başlığındaki yazısını48 Büyük Nutkun (I. Cilt, 35. 
                                                           
38 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Toplanmamış Tamim ve Telgrafları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, s. 68. 
* Alın yazısını. 
** Bir kalabalıktan, bir bütünden tek kişi kalmayacak şekilde tükenme bitme. 
*** Boyun eğen. 
39 Nutuk, C. III, Vesika 19, s. 90; ATBD, Yıl: 3, Ekim 1982, Belge 1982. 
40 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C. II, Ankara 1973, s. 23. 
41 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 11. 
42 Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 27, s. 19.; Ayrıca bkz. Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 71. 
43 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 52. 
44 Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 27, s. 19. 
45 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 52; Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 71; Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 
27, s. 19. 
46 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 32. 
 Kelimenin aslı Kerâne. Kenar, Uç, Kıyı. 
47 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 52; Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 27, s. 19; Ali Fuat Cebesoy, 
a.g.e., s. 71. 
48 ATBD (HTVD), Yıl: 31, Ekim 1982, Sayı: 82, Belge Nu: 1782; Nutuk, C. III, Belge 27, s. 
316-317. 
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sahifesinde, bunu “Bazı Zevat’a … Umumi Mektup” olarak zikredip) gön-
derdi, tarih verilmemekle beraber mektubun içeriği aynıdır. Bu şahıslara 
ayrıca Tamim’de gönderildi.49 

Mektupta, “artık İstanbul Anadolu’ya egemen değil, bağlı olmak zorun-
dadır”50 diyordu. Mustafa Kemal, 18 Haziran 1919’da Trakya’ya verdiği 
direktifte51 işaret ettiği bir noktanın uygulanma zamanının geldiğini gör-
müştür. O nokta, “Anadolu ve Rumeli Teşkilât-ı Milliyesini birleştirecek, 
bunları bir merkezden idare etmek üzere, Sivas’ta umumi bir heyet-i milli-
ye52 toplamaktı.” 

Rauf Orbay ise, Sivas’ta bir milli kongre toplayarak işe başlamak 
lazım geldiğini, “bu nokta üzerinde mutabık” kaldıklarını söylemekte-
dir.53 

Ali Fuat Paşa da üçlü görüşmeler hakkında; “Vatanın uğradığı istilâ 
tehlikesi istiklâli tammımızın … ve hukuk-ı istiklâli millimizin korunması 
gibi” en önemli “meselelerin formüle edilmesi kolay değildi.” Fakat “Mus-
tafa Kemal Paşa’nın hazırlamış olduğu kısa bir muhtıranın” alacakları 
“kararları…formüle etmek bakımından” kendilerine “bir hayli yardımı do-
kunduğunu” vardıkları “müşterek kanaat” vilayetlerden gelecek delegeler-
le Sivas’ta milli bir kongrenin toplanması54 idi. 

Ali Fuat Paşa’nın ifadelerinden kararların 19 Haziran’ı 20 Haziran’a 
bağlayan gece alındığı anlaşılmaktadır.55 Hızlı bir şekilde hareket edebil-
mek için, Mustafa Kemal Kâzım Karabekir ile, Ali Fuat Paşa’da Cemal 
Paşa ile haberleşeceklerdi. Bir-iki güne kadar “Amasya’ya gelmesini 
bekledikleri 3. Kolordu Kumandanı Miralay Refet Bey’e taslak okunarak 
onun da mütalaası alınacaktı.”56 

Ertesi gün yani 21.06.1919 tarihinde Ali Fuat Paşa Konya’da II. Ordu 
müfettişi Cemal Paşa ile görüştü. Cemal Paşa alınan kararlara “tama-
men iştirak ettiğini” bildirdi.57 

Mustafa Kemal Paşa Kâzım Karabekir Paşa ile görüşerek onun da tas-
vibi aldı.58 Mustafa Kemal Paşa 21-22 Haziran gecesi yaveri Cevat Abbas 
Bey’e tamimi dikte ettirdi.59 
                                                           
49 Nutuk, C. I, s. 35. 
50 ATBD (HTVD), Yıl: 3, Ekim 1982, Sayı: 82, Belge Nu: 1782, s. 17-18; Nutuk, C. III, Belge 
27, s. 916-917; M. Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 145-146. 
51 Bkz. dipnot 39. 
52 Nutuk, C. I, s. 30. 
53 Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 27, s. 19. 
54 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 71-92. 
55 Yakın Tarihimiz, C.III., Sayı 27., s.19. 
 Okuma, Tetkik, Düşünce. 
56 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 72; Ayrıca bkz. “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. 
III, Sayı: 27, s. 19. 
57 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 72; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 
27, s. 19. 
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İlk orijinal müsvedde metin ile dikte ettirilen orijinal metin birbirinin 
aynıdır. Müsvedde ve dikte ettirilen 4 madde ile tamim şöyledir. 

Tamim 

1- Vatanın tamamiyeti, milletin istiklâli tehlikededir. Hükümet-i mer-
keziye’miz itilâf devletlerinin tesir ve murakabesi altında mahsur bulun-
duğundan deruhte ettiği mesuliyetin icabatını ifa edememektedir. Bu hal 
milletimizi madun tanıttırıyor. Milletin istiklâlini yine milletin hal ve va-
ziyetini derpiş etmek ve seda-yı hukukunu cihana işittirmek için her tür-
lü tesir ve murakabeden azade bir heyet-i milliye’nin vücudu elzemdir. 
Bunun için bilmuhabere her taraftan vaki olan teklif ve arzuyu milli üze-
rine Anadolu’nun bilvücuh en emin mahalli olan Sivas’ta milli bir kong-
renin seri’an in’ıkadı takarrür etmiştir. Bunun için tekmil vilâyât-ı Os-
maniye’nin her livasından ve fırka ihtilafatı nazarı dikkate alınmaksızın 
muktedir ve milletin itimadına mazhar üç kadar zatın sür’at-i mümkine 
ile yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap etmektedir. Her ihtimale 
karşı bunun milli bir sır halinde tutularak dağdağaya mahal verilmemesi 
ve lüzum görülen mahallerde seyahatin mütenekkiren icrası lâzımdır. 

2- Vilâyat-ı şarkiyemiz namına 10 Temmuz’da Erzurum’da mukarrer 
kongre için vilâyat-ı mezkûre’nin müdafaa-yı hukuk-u milliye ve Redd-i 
İlhak Cemiyetlerinden muntehap azalar zaten Erzurum’a müteveccihen 
yola çıkarılmışlardı. O vakte kadar vilâyat-ı sairemizin murahhasları da 
Sivas’a vasıl olabileceklerinden Erzurum Kongresi’nin azası da tensib 
edeceği zamanda içtima-i umumiye dahil olmak üzere Sivas’a hareket 
edecektir. 

3- İşbu mevada göre, murahhasların müdafaa-yı hukuk-u milliye ce-
miyetleri ve belediye riyasetleri ve süverisaire ile intihab ile tahrikleri 
hakkındaki delâlet-i âliye-i vatanperverilerini ve isimleri ile zamanı hare-
ketlerinin telgrafla iş’arını istirham eylerim. 

4- Bu telgrafın vusulünün hemen iş’ar buyurulması rica olunur. 
           Mustafa Kemal 

Hüsrev Kâzım                    Ali Fuat                    Hüseyin Rauf 
           Amasya60 

Tamimin birinci maddesinde, “Vatanın tamamiyeti, milletin istiklâli 
tehlikededir.” Burada vatanın bütünlüğünün korunması şartıyla, “Mille-
                                                                                                                                        
58 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 72; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 
27, s. 19. 
59 Nutuk, C. I, s. 30; Ziya Şakir, Büyük Şef’in Hususi, Askeri, Siyasi Hayatı, 2. basım, İstan-
bul 1938, s. 209. 
60 ATBD (HTVD), Yıl: 30, Mayıs 1981, Sayı: 79, Belge Nu: 1733; s. 19-20; Nutuk, C. III, Vesi-
ka 26, s. 95-96; Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 73-74; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihi-
miz, C. III, Sayı: 28, s. 48-49; Türk İstiklâl Harbi, C. II; Batı Cephesi, I. Kısım, İstanbul 1974, 
s. 116-117; ATASE, Atatürk, s. 168-169. 
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tin istiklâlini feda etmek görüşünün peşinen reddedildiği anlamı çıkmakta-
dır”.61 

Amasya Genelgesi’nde “milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır” cümlesi ile Türk milletinin istiklâl mücadelesinde kendin-
den başka hiçbir güce güvenemeyeceğini, istiklâlin, milletin kendi azim 
ve kararı ile mümkün olacağına kesin inancın ifadesidir. Bu ifade de, 
milletin istiklâlini padişah iradesi değil, millet iradesinin kurtaracağı 
kavramı yer almıştır. Bu ifade ile ilk defa milli egemenlikten ve milli ira-
deden söz etmektedir. 

Tamim’de ayrıca, Sivas’ta milli bir kongrenin toplanmasına karar ve-
rildi. Ayrıca tamimde bu kongreden önce 10 Temmuz (1919) da Erzu-
rum’da doğu illeri adına bir kongrenin toplanmasına karar verilmiş oldu-
ğu, tamimde belirtildi.62 

Amasya Tamimi’nin imza edilmesinden 1 gün sonra 23 Haziran 1919 
tarihinde Meclis-i Vükela’nın* kararı ile Mustafa Kemal Paşa’yı azledildi.63 

Dahiliye Nazırı Ali Kemal, 23 Haziran 1919 tarihi ile vilayetlere gön-
derdiği şifrede, günün siyasetini kavrayamamış olan Mustafa Kemal Pa-
şa’nın bulunduğu ordu müfettişliği vazifesinde muvaffak olamadığını, İn-
giliz temsilcisinin isteği üzerine azledildiğini, son yaptıkları ve yazdıkları 
ile kusurlarını daha ziyade meydana vurduğunu ifade ettikten sonra, “O 
zatın ma’zul* olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir resmi ilişkiye girişmemek 
ve hükümet işlerini ilgilendiren hiçbir isteğini yerine getirmemektir.” 

Dikkate çarpan husus, İstanbul Hükümeti’nin Dahiliye Nazırı Ali Ke-
mal, Mustafa Kemal Paşa’nın azledilmesinin İngiltere temsilcisinin isteği 
üzerine yapıldığını açıklamak suretiyle devlet idaresinin İngilizlerin istek 
ve menfaatlerine göre yürütüldüğünü, tarih önünde itiraf etmekten çe-
kinmemiştir.64 

Mustafa Kemal Paşa 26 Haziran 1919 tarihinde Amasya’dan ayrıldı. 
Tokat’a geldi.65 

Erzurum: 

Mustafa Kemal Paşa 27 Haziran 1919’da Tokat’tan ayrıldı. Sivas’a66 
geldi. 27-28 Haziran gecesinin sabahında Sivas’tan Erzurum’a hareketle, 
                                                           
61 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Yelken Matbaası, İstanbul 1976, s. 
426. 
62 Bkz. dipnot 60. 
* Meclis-i Vükela: Bakanlar Kurulu. 
63 T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri 1919-
1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge, Yayın nu: 1, Ankara 1981, Vesika No: 42, s. 41-42; 
Tayyib Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 144; Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1983, s. 60. 
* ma’zul: azledilmiş, işinden çıkarılmış. 
64 Türk İstiklal Harbi, C. II; Batı Cephesi, I. Kısım, Ankara 1963, s. 118-119. 
65 Nutuk, C. I, s. 40. 
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3 Temmuz 1919’da Erzurum’a67 Rauf Orbay ile beraber geldiler. Kâzım 
Karabekir, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını Ilıca’da karşıladı.68 

5 Temmuz’da Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Nazırı Ali Ferid tarafın-
dan Padişah adına İstanbul’a çağrıldı.69 

8 Temmuz’da ise Meclis’i Vükelâ, İngilizlerin “ısrarlı” talebi üzerine 
Mustafa Kemal Paşa’yı 3. ordu müfettişliğinden aldı.70 

Mustafa Kemal Paşa’nın 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece sa-
rayla yaptığı telgraf görüşmesinde “resmi memuriyetine” son verildi.71 

Mustafa Kemal Paşa’da “aynı dakikalarda” gece 10.50’de Harbiye Ne-
zaretine72, 11.00’de Padişaha vazifesi ile birlikte askerlik mesleğinden is-
tifa ettiğini bildirdi.73 

Mustafa Kemal Paşa, artık resmi sıfat memuriyetinden ayrıldığına gö-
re, Samsun’a çıktığı günden beri kurulmasını istediği, çalışmalarını des-
teklediği Müdafaa-i Hukuk Teşkilatları’nın başına geçerek milletle bera-
ber Milli Mücadeleyi yürütecektir. 

Vilâyet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi 
Başkanı Raif Efendi, Mustafa Kemal Paşa’ya yazdığı 191 numaralı, 10 
Temmuz 1919 tarihli tezkere ile cemiyetin başına geçmesini istedi.74 
Mustafa Kemal Paşa’da aynı gün ilk “Heyet-i Faale” toplantısı yaptı. Mü-
dafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin başına geçti.75 Vilâyet-i Şarkiye Müdafaa-i 
Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi yaptığı toplantılar birinde Do-
ğu Vilâyetleri Kongresi kararını aldı. 1919 yılının Nisan ayının son Cuma 
günü Erzurum’da yapılan bir mitingde halka duyuruldu, “Doğu vilâyetle-
rine gerekli telgraflar çekildi”.76 
                                                                                                                                        
66 Nutuk, C. I, s. 40-41. 
67 Nutuk, C. I, s. 43; Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 65; Türk İstiklâl Harbi, s. 120. 
68 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 65; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 28, s. 49. 
69 HTVD, Sayı: 2, Vesika No. 29. 
70 Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri, Vesika No. 50, s. 48-49; Utkan Kocatürk, Türkiye Cumhu-
riyeti Tarihi Kronolojisi, s. 65; Nejat Göğünç, Atatürk ve Milli Mücadele, Emel Matbaası, İstan-
bul 1984, s. 84. 
71 Nutuk, C. I, s. 47; Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 61; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihi-
miz, C. III, s. 51; Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C. I, 
2. Baskı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurum Yayınları, 16. Dizi, s. 6, Türk Tarih Ku-
rumu Basımevi, Ankara 1986, s. 38. 
72 Nutuk, C. I, s. 47; Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 79, Vesika No: 1735; Mazhar Müfid 
Kansu, a.g.e., C. I, s. 38; Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Çeviri: Necdet 
Sander, 8. Baskı, İstanbul 1981, s. 279. 
73 Nutuk, C. I, s. 47; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 38; Lord Kınross, a.g.e., s. 278; En-
ver Behnan Şapolya, Kemal Atatürk, Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 3. Baskı, Rafet Zaimler 
Yayınevi, Ekicigil Matbaası, İstanbul 1958, s. 328. 
74 Nutuk, C. I, s. 63; Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele’de Erzurum, Ankara 1946, s. 92-93; 
ATBD, Sayı: 79, Vesika Nu: 1736; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 75-76; Mahmut Goloğ-
lu, Erzurum Kongresi, Birinci Kitap, Nüve Matbaası, Mart 1968, s. 63. 
75 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 94; Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 64; Lord Kınross, 
a.g.e., s. 282. 
76 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 52-53. 
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Vilâyet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti, “Şark Vilâyetle-
rinin Kongresi’ni toplamak için hazırlıklarını bitirdi.” Kongrenin açılış tari-
hini 23 Temmuz 1919 Çarşamba günü olarak tespit etti.77 Erzurum 
Kongresi İkinci Meşrutiyet’in ilânının 2. yıldönümü olan78 23 Temmuz 
1919 günü79 mütevazı bir mektep binasının salonunda toplandı.80 İlk 
gün kongre başkanlığına Mustafa Kemal Paşa seçildi.81 

Kongre Heyet-i, 7 Ağustos 1919’da bir beyanname yayınlayarak çalış-
malarına son verdi.82 Bu beyanname ile, Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hu-
kuk-ı Milliye Cemiyeti ile bütün bağlar kesiliyor ve Cemiyet “Şarkî Ana-
dolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyet-i” adını alıyordu. Artık İstanbul’daki Ce-
miyetle şeklî bir bağ bile kalmıyordu82ª. Erzurum kongresi “Merkezi İs-
tanbul’da bulunan Müdafaa-ı Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin Erzurum’a nak-
li, Doğu bölgesinde değişik isimlerle fakat aynı gaye ile kurulmuş olan ce-
miyetler ile birleşerek, Şarki Anadolu Müdafaa-ı Hukuk-u Milliye Cemiyeti” 
adı altında toplanmasına ve alınacak kararların yayınlanmasına karar 
verdi.83 Erzurum Kongresi kararlarının 3. maddesi ise “Kuvvayi Milliye’yi 
âmil irade-i Milliye’yi hakim kılmak esastır” diyordu.84 

Nizamnamenin 4. maddesi Osmanlı Devleti’nce Doğu Anadolu Vilâ-
yetlerinin terk ve ihmali karşısında bu bölgeyi Rum ve Ermenilere çiğnet-
memek için, geçici bir idarenin kurulacağını ifade ediyordu.85 Beyannâ-
menin 7. maddesi ise, “Manda ve himaye kabul olunamaz” diyordu.86 
Kongre Heyet-i, 7 Ağustos 1919 tarihinde kongre sona erdiğinde Heyet-i 
Temsiliye’yi seçmiştir.87 
                                                           
77 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 87. 
78 “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 28, s. 52; Cevat Dursunoğlu, 
a.g.e., s. 107. 
79 Nutuk, C. I, s. 64; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, a.g.e., C. III, Sayı: 28; Bekir Sıtkı Baykal, 
Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Nu 10, s. 13; Ce-
vat Dursunoğlu, a.g.e., s. 107. 
80 Nutuk, C. I, s. 64; Bekir Sıtkı Baykal, Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler, s. 13. 
81 Nutuk, C. I, s. 64; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 109; M. Tayyib Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 
169; Bekir Sıtkı Baykal, Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler, s. 10-13. 
82 “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 28, s. 80-88; Mazhar Müfit Kan-
su, a.g.e., C. I, s. 114; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., Vesika Nu. 8, s. 168-170; Mahmut Goloğlu, 
Erzurum Kongresi, s. 201-203; Hayri Mutluçağ, “Erzurum Kongresinin Tutanak ve Kararla-
rı”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ekim 1972, Sayı: 61, s. 7-8; Bekir Sıtkı Baykal, Erzurum 
Kongresi İle İlgili Belgeler, s. 23-25. 
82-a Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 119. 
83 Türk İstiklâl Harbi, C. II, Kısım 1, s. 121; Ayrıca bkz. Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 119; 
Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 104. 
84 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 169; Nutuk, C. I, s. 66. 
85 Hayri Mutluçağ, a.g.e., Sayı: 61, s. 4; Nutuk, C. I, s. 66; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 161. 
86 Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 169, Nutuk, C. I, s. 66. 
87 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 104; Nutuk, C. I, s. 67; Cevat Dursunoğlu, a.g.e., s. 118; “Rauf 
Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 29, s. 80; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, 
s. 112. 
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Heyet-i Temsiliye’ye seçilenler Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında 
9 kişi idi.88 Doğu Anadolu’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni temsilen se-
çilen Heyet-i Temsiliye’ye tüzük gereği çok geniş yetkiler verilmişti. “Her 
türlü siyasi, icra-i tedbir ve kararlar almak” yetkisine sahipti. Heyet-i 
Temsiliye bu haliyle “kurulacak yeni devletin geçici hükümeti” özelliğini 
kazanıyordu.89 

Mustafa Kemal Paşa 29 Ağustos 1919’da Erzurum’dan ayrıldı.90 2 Ey-
lül akşamı Sivas’a geldi.91 Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 Perşembe günü 
açıldı.92 Sivas Kongresi umumi milli bir kongre idi. Bütün illerden dele-
geler davet edilmişti. Sivas Kongresi’nde vatanın ve milletin bütünlüğü-
nü amaçlayan bir nizamnamenin hazırlanması gerekli idi. Bu nedenle 
Erzurum Kongresi tarafından yayınlanan nizamname değiştirilerek yeni-
den hazırlandı. Kongre’nin 4. günü nizamname ve beyanname görüşüle-
rek neticelendirildi, nizamname değişikliği bir günde kabul edildi.93 Er-
zurum Kongresi Nizamnamesi’nin 7. maddesindeki Şarki Anadolu Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti kaldırılıyor, bunun yerine Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyeti unvanı getiriliyordu.94 11 Eylül 1919 Perşembe 
günü öğle vakti Sivas Kongresi 8. ve son umumi toplantısını yaptı.95 
Kongrenin sona ermesi sebebiyle yayınlanan beyanname, bazı değişiklik-
ler ve içerik itibariyle Erzurum kongre heyetinin yayınladığı beyanname-
nin aynı idi.96 Erzurum Kongresi kararları, Sivas Umumi Kongresi’nde 
teşmilen aynen kabul edilmiştir.97 
                                                           
88 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 104; Bekir Sıtkı Baykal, Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler, s. 
7; Ayrıca bkz. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, C. II, Erzurum Kongresi’nden TBMM’-
ne, Öğretmen Dünyası Yayınları, Birinci Baskı, Nisan 1984, s. 38. 
89 Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi, s. 102; Salahi R. Sonyel, a.g.e., s. 59. 
90 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 155; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 
29, s. 83; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 94. 
91 Cevdet R. Yularkıran (Neşreden), Reşit Paşa’nın Hatıraları Sivas’ta Harekat-ı Milliye Baş-
langıcından Sivas Kongresi ve Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışına Kadar, Tan Matbaası, 
s. 126; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 203. 
92 Nutuk, C. I, s. 86; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 207; Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 
128; Albayrak, “11 Eylül 1919”, Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 79, Vesika No: 1740. 
93 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 220-226. 
94 Faik Reşit Unat, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşuna Ait Vesika-
lar, C. III, Sayı: 15, MEB, Mayıs 1946, s. 165; Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, Milli Müca-
dele Tarihi, 2. Kitap, Başnur Matbaası, Ankara 1969, s. 222; Nutuk, C. I, s. 89; Stanford J. 
Shaw-Ezel Kural Show, History Of The Otoman Empire And Modern Turkey, (Volume II, Re-
formu Revolution and Republic, The Rice Modern Turkey 1808-1975), Cambridge University 
Pres, Peprinted 1978, U.S.A. s. 840. 
95 Uluğ İğdemir, Sivas Kongresi Tutanakları, 3. Baskı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Yayınları, XVI. Dizi, Sayı: 10, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1986, s. 
103. 
96 Nutuk, C. III, Ves. Nu. s. 1065; Mithat Sertoğlu, “Mustafa Kemal Sivas Kongresi Kararla-
rını İstanbul Hükümetine Bildiriyor”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 14, Menteş Matba-
ası, İstanbul, Kasım 1968, s. 17-19; Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, Milli Mücadele Tarihi, 
s. 232-234; Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 167-168; Kazım Karabekir, a.g.e., s. 209-210; “Rauf 
Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 32, s. 147-148. 
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Mustafa Kemal Paşa, 12 Eylül 1919 tarihinde Sivas Valiliğine verdiği 
dilekçe ekindeki “Hey’et-i Temsiliye adına 11 Eylül 1919 tarihli kısmi ida-
re-i beyanname”nin içeriğine göre Anadolu ve Rumeli’ndeki bütün Müda-
faa-ı Milliye vs. cemiyetleri, 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nde “Anado-
lu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti” ortak adıyla milli hakları ve Os-
manlı menfaatlerini korumak üzere birleştiklerini Hey’et-i Temsiliye’ye 
seçilen 16 üyenin adlarını bildiriyordu.98 Sivas’ta ise yeni seçilen Hey’et-i 
Temsiliye üyesi 16 kişi* idi.99 Sivas Kongresi’nde seçilen Hey’et-i Temsi-
liye’nin başkanlığına Mustafa Kemal Paşa getirilmişti. 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı günden itibaren, vatanın 
bütünlüğü ve Türk Milleti’nin istiklâli için çalıştı. Başta İngilizler ve 
onun etkisi altında bulunan İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal Paşa’-
nın liderliğinde gelişen, teşkilatlanan milli harekâtı durdurmak, ortadan 
kaldırmak için her türlü, siyasi, idari, askeri tedbirlere ve harekâta giriş-
tiler. 

İşte Ali Galip Olayı 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında yapılan Sivas 
Kongresi’ni, askeri bir kuvvetle basarak, yok etmeye yönelik haince bir 
harekâttır. 

Sivas Kongresi’ni Basma Teşebbüsü 

Ali Galip Olayı: 

Ali Galip Olayı Hey’et-i Temsiliye’nin Sivas Kongresi esnasında karşı-
laştığı en önemli güçlüklerden birisidir. Hey’et-i Temsiliye’ye Reisi Mus-
tafa Kemal, Sivas Kongresi süresince bu olayın bertaraf edilmesiyle uğ-
raştı. “Sivas Kongresi’nde bir dereceye kadar huzuru kaçıran Ali Galip 
olayı olmuştur.”100 

Mustafa Kemal Erzurum’da iken 1919 Temmuz ayı başında, İstan-
bul’dan Kâmuran ve Celâdet adlarında iki kişinin yabancılar tarafından 
                                                                                                                                        
 
97 Nutuk, C. III., ves. Nu: 130, s. 1062; Mithat Sertoğlu, “Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nin 
Kararlarını İstanbul Hükümetine Bildiriyor”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 14, Menteş 
Matbaası, İstanbul, Kasım 1968, s. 17. 
98 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., s. 344; Atatürk’ün Milli Dış Politikası, Milli Mücadele Dönemi-
ne Ait 106 Belge (1919-1923), C. I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Eroğlu Matbaacılık Sanayi, 
Ankara 1981, s. 92; Belge III; Bekir Sıtkı Baykal, Hey’et-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, XIV. Dizi, s. 23, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1974, s. IX-X. 
* Hey’et-i Temsiliye’nin 16 üye olarak tespit edilmesi nedenine gelince: Erzurum Kongre-
si’nde Heyet-i Temsiliye 9 kişi olarak belirlendiği halde Sivas’a gelen Heyet-i Temsiliye 4 kişi 
idi. Çoğunluğu temin amacıyla Refet Bey (Bele), Heyet-i Temsiliye üyesi seçilmiş, Sivas’taki 
mevcut üye sayısı 5’e çıkarılmış çalışma yapma imkanı sağlanmıştı. Böylece Hey’et-i Temsi-
liye sayısı 10’a çıkarılmıştı. Bekir Sıtkı Baykal, Heyeti Temsiliye Kararları, Türk Tarih Kuru-
mu Basımevi, Ankara 1974, s. 8. 
99 Uluğ İğdemir, Sivas Kongresi Tutanakları, s. 102-103; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 
284; Ayrıca bkz. Arnold Toynbee and Kenneth P.Kırk, Wood Turkey Greenwood Pres Pub-
lishers Wospolt Connecticur, s. 82. 
100 “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 30, s. 113. 
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Doğu Anadolu’ya gönderileceğini, milleti kendilerine karşı kışkırtacağını 
öğrenmişti. Mustafa Kemal, bunun üzerine, 3 Temmuz 1919’da, Diyar-
bakır’da 13. Kolordu Komutanına ve onun Kurmay Başkanı Halit Bey’e 
ve Canik Mutasarrıfına, Kâmuran ve Celâdet’in takip edilerek tutuklan-
malarını bildirdi.101 

Posta Telefon Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Karay, hatıralarında 
bu olaydan bahseder. Fakat kronolojik bir bilgi vermemiştir. 

Ferit Paşa kabinesinin tutunabilmesi ancak Sivas Kongresi’nin dağı-
tılması ile mümkün olacağını düşünen İstanbul Hükümeti Sivas üzerine 
kuvvet göndererek kongreyi dağıtmaya veya yaptırmamaya karar verdi. 
Refik Halit Karay, “Ben, bu çekirge yumurta halindeyken imha hazırlığını, 
müdahale hakkım olmadığı için ancak telgraf makinesi başında seyir ve 
takip ediyordum”, demektedir. Bu ifadeler, Mustafa Kemal’in Temmuz 
başlarında İstanbul’dan aldığını söylediği haberleri doğrulamaktadır. 

Muhabereler, Elâzığ (Mamûret-ül-aziz) Valisinin102 devamlı “itiraz ve 
cevaplarıyla” uzayıp gitmektedir. 

İstanbul ile Ali Galip arasında devam eden şifrelerde, “kendisinin Si-
vas Vali ve Kumandanlığa tayininden, hemen harekete hazırlanması lüzu-
mundan iradesinin de derdesti ısdar olduğundan” bahsedilmektedir. 

En önemli şifre uzun bir talimatnameyi de içine almaktadır. Buna gö-
re, “Galip Bey Jandarma, asker, kuvvet toplayacak silahlı olarak Sivas 
üzerine yürüyerek, harben veya sulhan, nasıl ve neye mal olursa olsun 
kongreyi dağıtıp vilayet ve komutanlık makamını işgal edecekti.” 

906 numaralı bu şifre 3 Temmuz gecesi Refik Halit Karay’ın haberi ol-
madan acele olarak gönderilir. “Elazığ’a gidecek olan bu telgraf Sivas 
merkezinden geçecekti. Sivas telgrafhanesi Mustafa Kemal’in ... elinde bu-
lunuyordu. Şifre ise Dahiliye Nezareti’nin o esnada bütün vilayetler için 
kullandığı bilinen 2 numaralı şifre idi. Aynı şifreyi Hareket-i Millîye Reisi 
ve ona bağlı valilerde kullanıyordu”.103 Mustafa Kemal Paşa 20 Ağustos 
1919’da 13. Kolordu komutanına verdiği emirde, daha önce yakalanma-
sını bildirdiği Kâmuran ve Celâdet adlı kişilerin İstanbul’dan yola çıktık-
larını, Mardin İstasyonu’nda tertibat alınmasını bildirdi.104 

1 Eylül 1919 tarihinde Dahiliye Nazırı Adil Bey ise, Elazığ Valisi Ali 
Galib’e çektiği şifre telgrafında, “3. Kolordu Kumandanlığı görevi ile bera-
                                                           
101 Nutuk, C. I, s. 117; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, 2. Baskı, s. 255. 
102 Mamuratilaziz valisi hakkında Refik Halit Karay şu bilgileri verir: “İkinci Meclis-i Mebu-
san’da Kayseri mebusluğu etmiş bulunan Erkân-ı Harb Miralaylarından Galib Bey’di ki, ağzı 
kalabalık, lafı sıkıcı bir adamdı ... Harbi Umumi esnasında sevkiyat arabacılığı ile uğraşmış, 
on beş yirmi eşya arabası tedarik etmiş, geçimini bununla sağlamaya çalışmış. Mütarekede, 
Hürriyet ve İtilâf hükümete geçince bu eski muhalif ve aşınayı valilikte Harbut’a göndermiş”. 
Refik Halit Karay, Minelbab İlelmihrab (1918 Mütarekesi Devrinde Olan Biten İşlere ve Gelip 
Geçen İnsanlara Dair Bildiklerim), İnkılâp ve Aka Kitabevleri, Tan Gazetesi ve Matbaası, İs-
tanbul 1964, s. 175. 
103 Refik Halit Karay, a.g.e., s. 176. 
104 Nutuk, C. I, s. 118. 
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ber Sivas Valiliğine tayin edildiğini, bunun hükümetçe uygun görüldüğünü 
ve olur cevabını makine başında beklediğini” bildiriyordu. Ayrıca bu telg-
rafın sonunda Şeyhülislâm Mustafa Sabri de “Bu teklifi kabul etmenizi 
bilhassa temenni ederim”105, diyordu. 

Ali Galip ise 1 Eylül 1919 tarihinde Dersim’den, Dahiliye Nazırı Adil 
Bey’e verdiği cevapta: “bunun bir vatan vazifesi olduğunu, Elazığ valiliği 
ile (Sivas) valiliğini mukayese ettikten sonra üzerine alabileceğini, bunun 
millî bir onur olduğunu başarılı olabilmek için bazı hususları bilmek, bazı 
şartları ortaya koymak istediğini, iki gün sonra Elazığ’dan haberleşmeye 
müsaade edilmesini” istemektedir.106 

Fakat Dahiliye Nazırı sabırsızlık gösterdiğinden, Ali Galip Dersim’den 
Dahiliye Nezaretine çektiği 1 Eylül 1919 tarihli telgrafta, sekiz buçuk yıl-
dır ziraat ve ticaretle uğraştığını, bu müddetlerin ‘kıdemine’ ilavesi ile 
Elazığ’dan hareket ettikten sonra Kurmay Albaylığa terfi ettirilmesini, 
ayrıca, ‘harcırah’ ve ‘tazminat’ da istemektedir.107 

Dahiliye Nazırı Adil Bey, Ali Galip’e isteklerini kabul ettiğini bildir-
di.108 Fakat Ali Galip bu isteklerinin haricinde, “... yedi yüz lira ayrı bir 
ödenek verilmezse mağdur olacağını”, yine ayrıca “kıdem” ve “terfi” ettiril-
mesinin vaat edilmesi şartıyla, “evet” cevabını vereceğini bildirmiştir.109 

Dahiliye Nazırı, Ali Galip’in isteklerini kabul etti. Ali Galip bilmemez-
likten gelerek “Sivas’ta ne yapacağını, nasıl bir vazife göreceğini” sordu. 
Nazır ise isim vermeğe yanaşmaz. Kapalı bir dil kullanarak doğu vilayet-
lerinde bir gaile çıkarmağa çalışan isimleri bilinen kimselerin kışkırtma-
larının önlenmesi, direnenlerin ele geçirilmesi ve (İstanbul’a) gönderilme-
sini söyledi. Bu takdirde isteklerinin hepsinin yerine getirilmesinin 
mümkün olduğunu söyledi. Güvendiği kabilelerden istediği kadar asker 
temin edebileceğini, masrafların hükümetçe ödeneceğini, yerine getirece-
ği hizmetlere göre maddi ve manevi iyiliklere kavuşacağını “artık kati ce-
vabını” beklediğini bildirdi.110 Yine 1 Eylül de Dahiliye Nazırı Adil Bey, Ali 
Galip’e bir tel ile: “Mustafa Kemal ve Rauf Bey’in ... bugün bir sıfat ve sa-
lahiyetlerinin olmadığını, birkaç yüz süvari ile ansızın giderek tesadüf et-
tiklerini tutup gönderebileceğini, Vali ve kumandanlık yetkilerinin Ali Ga-
lip’in elinde olması sebebiyle, bu işi başaracağını” bildiriyordu.111 

2 Eylül de Ali Galip, Dahiliye Nazırına “son emri ve talimatı beklediği-
ni” bildirdi.112 
                                                           
105 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 132. 
106 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 132. 
107 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 132-133. 
108 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 133. 
109 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 133-134. 
110 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 134. 
111 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 135. 
112 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 135. 
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Buraya kadar yapılan yazışmalar gösteriyor ki, Ali Galip doğrudan 
doğruya maddi kazanç ve mevkii peşindedir. Şüphesiz Ali Galip’in 
Hey’et-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, Türk Milleti’-
nin kurtuluşu için, mücadele ettiğini bilmemesi imkânsızdır. Fakat o, 
para ve mevki uğruna Damat Ferit ve Adil Bey’in kısaca İstanbul Hükü-
meti’nin ihanetine ortak olma yoluna girmiştir. 

2 Eylül 1919’da “Ali Galip’in Sivas Valiliği ve kumandanlığı için Meclis-
i Vükelâ’dan karar Padişah’tan İrade”, istenir.113 3 Eylül 1919 tarihinde 
İstanbul’dan Dahiliye Nazırı Adil Bey ve Harbiye Nazırı Süleyman Şefik, 
Ali Galip’e müşterek bir telgraf çektiler. Telgraflarında: 2 Eylül 1919 tari-
hinde tayin yazısının padişaha arz edildiğini, “İrade-i Seniye”nin aynı 
gün çıkacağının kesinlik kazandığını bildirdiler. Ayrıca Erzurum Kongre-
si’nde alınan kararlar, bahane edilerek İngiltere’nin Samsun’a asker çı-
karabileceğini, bu sebeplerle Sivas Kongresi’nin önlenmesini istediler. Yi-
ne aynı telgrafta Ali Galip’e verdikleri direktifte, “Kürtlerden yüz-yüz elli 
kadar süvari alarak” Vali ve Komutanlığı ele geçirmesini, Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarını tutuklamalarını ve İstanbul’a göndermelerini istediler. 
Onlar Ali Galip’e Sivas’ta “ibraz” edeceği bir telgraf sureti de yazdırdı-
lar.114 Yine aynı gün 3 Eylül 1919 tarihinde “Bedirhanı ailesinden Celâ-
det ve Kâmuran ile Diyarbekirli Cemil Paşa ailesinden ve kaçaklardan Ek-
rem adındaki üç şahıs” silahlı Kürtlerin koruyuculuğunda ve İngiliz Bin-
başısı Noel ile beraber Elbistan ve Arga üzerlerinden Malatya’ya geldi. 
Mutasarrıf ve Belediye Başkanı tarafından karşılandılar. “Binbaşı Noel, 
Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere İstanbul Hükümeti’nin iz-
niyle dolaştığını” söyledi. Fakat elinde belge bulunmamaktadır. Malatya’-
daki süvari alayı bunları mevcudu az olduğu için tutuklayamaz. Fakat 
bunların göz altına alınması için İstanbul’a bildirdiler.115 Bu bilgileri Kâ-
zım Karabekir Sivas’ta 3. Kolordu Komutanına 6 Eylül 1919 tarihinde 
bildirdi. Mustafa Kemal olaylar hakkında 3. Kolordu’dan bilgi aldı.116 

Yukarıda Hariciye Nazırı Süleyman Şefik ve Dahiliye Nazırı Adil’in 
müşterek tel emri ile, Ali Galip’in Sivas Valisi Reşit Paşa’nın yerine geti-
rildiğini görmüştük. Ali Galip bu esnada Sivas yolu üzerinden Malatya’-
da bulunuyordu. Orada Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin verdiği zoraki 
emirleri yerine getirmekle ve haince fesat işleri ile uğraşıyordu. 4 Eylül 
1919 tarihli İstanbul’da çıkan günlük gazetelerde de “Reşit Paşa’nın az-
linden dolayı boş kalan Sivas valiliğine ordu komutanlığı ilavesiyle Mamû-
                                                           
113 Cevdet R. Yularkıran, a.g.e., s. 135. 
114 Nutuk, C. I, s. 127-129; İrade-i Millîye, 17 Eylül 1335; Açıksöz, 21 Eylül 1335; Kâzım 
Karabekir, İstiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, 2. Baskı, Yaylacık Matbaası, İstanbul 1969, s. 
203; “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, C. III, Sayı: 29, s. 84. 
115 Kâzım Karabekir, a.g.e., (II. Baskı), s. 177; Nutuk, C. I, s. 118; Nutuk, C. III, Ves. Nu: 56, 
s. 529; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 256. 
116 Nutuk, C. I, S. 118; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 256. 
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ret-ül-aziz valisi Ali Galip Bey tayin olmuştur” denilerek adı kamuoyuna 
şöyle takdim edilmektedir. Ali Galip Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti ta-
rafından yapılan ikinci seçimlerde Kayseri Milletvekilliğine seçilmiş hü-
kümet ile uğraşması sebebiyle dikkat çekmişti.117 

Dahiliye Nazırı Adil, 6 Eylül’de Ali Galip’e şunları bildiriyordu: “Hay-
dutları izlemek için gönderilecek kuvvet giderlerinin jandarma ödeneği 
karşılık tutularak mal sandığından ödenmesi gereklidir”, diyerek masraf-
ların miktarı, kuvvetin sayısı, yola çıkış günü sorulmaktadır.118 

Hey’et-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa 13. Kolordu komutanının 
beşon silahlı Kürt’e karşı harekete geçmemesini, bunların yakalanması 
için İstanbul’a yazılmasını yadırgıyor. Kolordu komutanının tutumunu 
kuşku verici görüyor. Bu sebeple, Sivas’a 3. Kolordu Komutanı Selahat-
tin Bey, Diyarbakır’da 13. Kolordu Kurmay Başkanına 7 Eylül 1919’da 
çektiği telde, “Vali Galip, Malatya Mutasarrıfı Halil, Kâmuran, Celâdet, 
Ekrem Beylerin ve İngiliz Binbaşısının muhakkak yakalanmaları ve Si-
vas’a gönderilmeleri için 15. Alay Komutanı İlyas Bey’e emir verdiğini” bil-
dirdi.119 

Dahiliye Nazırı Adil Bey ise, Malatya’da bulunan Ali Galip’e yazdığı 8 
Eylül 1919 tarihli haber ve direktifte, Sivas’ta “Kumandan ve bir kısım 
zabıtanın” işe millî bir şekil vermeye çalıştığını, buna halkın itibar etme-
yeceğini bildirdi.120 

Elazığ Valisi Ali Galip 9 Eylül de Dahiliye Nezaretine verdiği bilgide 
“eşkıya” olarak nitelendirdiği Hey’et-i Temsiliye üyelerinin ve kongreye 
katılanların yakalanıp tutuklanması için 14 Eylül 1919 da, Malatya’-
dan Sivas’a hareket edeceğini bildirdi.121 7-8 Eylül 1919 tarihinde Di-
yarbakır’da 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit Bey’in Mustafa Kemal’e 
çektiği telde, Elazığ valisi Galip, Malatya Mutasarrıfı Halil, Kâmuran, 
Celâdet, Ekrem ve Mr. Noel ile ilgili olarak tutuklama yapılıp yapılama-
yacağını İstanbul’a yazdığını, neticeye göre hareket edeceğini bildir-
di.122 

Elazığ’da 15. Alay Komutanı İlyas Bey’de 8 Eylül de Sivas’taki 3. Kol-
orduya çektiği telgrafta, Malatya’ya hareketini 13. Kolordu komutanının 
durdurduğunu bildirdi.123 
                                                           
117 M. Tayyip Gökbilgin, Millî Mücadele Başlarken, C. II, ikinci kitap, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 1965, s. 7-8. 
118 Açıksöz, 21 Eylül 1335; Nutuk, C. I, s. 129. 
119 Nutuk, C. I, s. 119; Nutuk, C. III, Ves. Nu: 57, S. 952; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, 
s. 256-257. 
120 Açıksöz, 21 Eylül 1335; Nutuk, C. I, s. 130; Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 201. 
121 Açıksöz, 21 Eylül 1335; Nutuk, C. I, s. 130; Ali Fuat Cebesoy, Millî Mücadele Hatıraları, 
Vatan Neşriyat, İstanbul 1953, s. 162. 
122 Nutuk, C. I, s. 119; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 257. 
123 Nutuk, C. I, s. 119-120; Nutuk, C. III, Ves. Nu: 58, s. 952-953; Mazhar Müfit Kansu, 
a.g.e., C. I, s. 257. 
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Mustafa Kemal ise Halit Bey’e 7-8 Eylül 1919’da verdiği cevapta, İs-
tanbul hükümetinin Ali Galip ve çevresi ile işbirliği yaptığını, 13. Kolor-
du Komutanı gerçekten görev yapmıyorsa, onun görevini tümen komu-
tanlarından birisi, üzerine alsın diyordu.124 

Mustafa Kemal (Elazığ’da) Alay Komutanı İlyas Bey’e 8 Eylül’de verdi-
ği emirde: “Bilinen kişilerin hainliği belli olmuştur. İstanbul’daki hükümet 
de bunların ihanetine ortaktır. Kolordu Komutanı belki bu konuda ne yapı-
lacağını yazı ile sorar ve karşılık alamaması akla gelebilir ama, meselenin 
çözümlenmesini sizden beklerim. Malatya’daki işlerinizi bitirdikten sonra 
gerekirse Sivas’ta bize katılırsınız”125, diyordu. 

Mustafa Kemal yine Malatya’da bulunan 12. Süvari Alay Komutanı 
Cemal Bey ile 7-8 Eylül gecesi görüştü. Vali Ali Galip Bey, İngiliz Binba-
şısı ile Kâmuran, Celâdet ve Ekrem Beylerin yakalanarak Sivas’a gönde-
rilmesini istedi. Cemal Bey ise bu durumun ve kuvvetinin buna müsait 
olmadığını, 13. Kolordu Komutanı’yla yazışmaların yapıldığını, şimdilik 
yakalanmalarının uygun olmadığını söylemektedir.126 

Mustafa Kemal Malatya’da bulunan 12. Süvari Alay Komutanı Cemal 
Bey’e 8 Eylül 1919’da çektiği telgrafta, bilinen kişiler hakkında günde iki 
defa rapor verilmesini istedi.127 

13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit Bey, Diyarbakır’dan 8 Eylül 1919 
tarihli yazısına cevap vererek, Elazığ Alay Komutanı İlyas Bey’e emir ve-
rildiğini128, bu emrin suretini bildiriyordu.129 

Malatya’daki 14. Süvari Alayı Yaveri Cemil, 9 Eylül 1919 tarihinde, 
Sivas’taki 3. Kolordu aracılığı ile Mustafa Kemal’e çektiği telgrafta: Ali 
Galip’in Malatya’ya gelerek kışlaya uğradığını, burada Erzurum’da topla-
nan kongrenin “İttihatçı propagandası olduğunu” bunların “Vatanı tehli-
keye sürükleyeceklerini” söylediğini, ayrıca “Alay kumandanı Cemal Bey 
ve Topçu Alay kumandanı Binbaşı Münir Bey’e beraber olmalarını teklif 
ettiğini, Cemal Bey Kolorduya bağlı olup, alacağı emre göre hareket edebi-
leceğini ve Münir Bey’den, sizde adalet olursa bizde sükunet olur” cevabı-
nı aldığını, Mutasarrıfın ve Belediye Reisinin Kürt propagandası yaptığını 
bildirdi.130 

13. Kolordu komutanı vekili Cevdet; Diyarbakır’dan 9 Eylül 1919’da, 
Sivas’ta Üçüncü Kolordu Komutanlığına çektiği telgrafta İlyas Bey’in ka-
tıra bindirilmiş 52 er ve 2 ağır makineli tüfekle 9 Eylül sabahı hareket 
                                                           
124 Nutuk, C. I, s. 120; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 258. 
125 Nutuk, C. I, s. 120; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 258-259. 
126 Nutuk, C. I, s. 120-121; Nutuk, C. III, Ves. Nu: 59, s. 953-954; Mazhar Müfit Kansu, 
a.g.e., C. I, s. 259. 
127 Nutuk, C. I, s. 954-955. 
128 Nutuk, C. I, s. 121. 
129 Nutuk, C. III, Ves. Nu: 60, s. 955-957. 
130 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dolap 1, Kutu 3-3, Dosya 14-1, Fihrist 11. 
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ettiğini, 10 Eylül akşamı Malatya’da olacağını, muhalefetin çok olduğu 
bir ortamda daha fazla bir icraat yapamadığı için kendisinin maruz gö-
rülmesini istemektedir.131 

9 Eylül de İlyas Bey’in birliği, ayrıca Aziziye’nin iki süvari bölüğü Si-
verek’ten Malatya’daki alaya bağlı bir bölük’te Malatya’ya gönderildi.132 
Mustafa Kemal 9 Eylül 1919 tarihinde Kemah’da bulunan Halet Bey’e 
çektiği şifre telgrafında, Elazığ’a gitmesini istedi. Ona verdiği görev ise 
Vali Ali Galip’in propagandalarını etkisiz bırakmaktı. Halet Bey ayrıca 15. 
Kolordu ile de temas kuracak Malatya’ya kuvvet sevkine çalışacaktı.133 

Recep Zühtü, Mustafa Kemal’in özel talimatı ile “Üçüncü Kolordu Ya-
veri” sıfatıyla, 9 Eylül’de Sivas’tan Malatya’ya ulaştı. Verdiği raporla du-
rumu aydınlattı.134 

15. Alay Komutanı İlyas, 10 Eylül 1919’da Sivas’ta 3. Kolordu Komu-
tanlığı kanalı ile Malatya’dan, Mustafa Kemal’e çektiği telgrafta, “Bilinen 
kişilerin hepsinin ... Kâhta’ya kaçtıkları”nı bildirdi.135 Hey’et-i Temsiliye 
Reisi Mustafa Kemal, Ali Galip ile ilgili ikinci bir telgrafı, 10 Eylül 1919 
tarihinde, Malatya’da bulunan 12. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Ce-
mal’den aldı.136 Cemal Bey telgrafında; Harput Valisi Ali Galip, Malatya 
Mutasarrıfı Halil, İngiliz Binbaşısı Noel ve adamları, 15. Alayın Elazığ’-
dan çıktığını ve yakalanacaklarını öğrenir öğrenmez, 10 Eylül sabahı 
kaçtıklarını Kâhta’da Bedir Ağa’nın yanına gittiklerini bildiriyordu.137 

İngilizler, Hacı Bedir Ağa’yı para ile satın almışlardır. Elazığ Valisi Ali 
Galip ve Malatya Mutasarrıfı Halil İngiliz taraftarıdırlar.138 Bunların te-
min edecekleri Kürtler ile Malatya’yı basacakları söylenmektedir.139 

Ali Galip kaçmadan önce 10 Eylül 1919’da adamları ile hükümet ko-
nağına gitmiş, “sandık emini”nin odasından altı bin lira almış, sandığa 
“Mustafa Kemal ve avenesinin tenkili” için alındığına dair bir senet bırak-
mış.140 Fakat yakalanacaklarını anlayınca telaş ile “her şeyi unutup ayır-
dıkları parayı ve senedi olduğu gibi bırakıp”141 firar etmişlerdir. 
                                                           
131 Nutuk, C. I, s. 122; Ayrıca bkz. Mehmet Arif, Miralay Arif’in Hatırat-ı (1919-1923); bu-
günkü dile çeviren: Hüseyin Fevzi Ayberk, Yeni İstanbul Matbaası, 1970, s. 22. 
132 Nutuk, C. I, s. 122; Nutuk, C. III, Ves. Nu: 62, 63, 64, s. 958-959; Kâzım Karabekir, 
a.g.e., s. 189; Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 163. 
133 Nutuk, C. I, s. 122. 
134 Nutuk, C. I, s. 122. 
135 Nutuk, C. I, s. 123; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 262. 
136 Nutuk, C. I, s. 123. 
137 Nutuk, C. I, s. 122; Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 189; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 262. 
138 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 189-190. 
139 Nutuk, C. I, s. 122. 
140 Nutuk, C. I, s. 124; Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Tercüme eden, 
Necdet Sander, Sümbül Basımevi, İstanbul 1981, s. 300; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 
261. 
141 Nutuk, C. I, s. 125; Mazhar Müfit Kansu, a.g.e., C. I, s. 261. 
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13. Kolordu Komutanı Cevdet, Diyarbakır’dan 11 Eylül’de 15. Kolor-
du Komutanlığına iki telgraf çekti. Durumu bildirdi. Birincisinde Malat-
ya Mutasarrıfı (Halil)nın Kâhta ve çevresinde aşiret reisleri ile haberleşe-
rek onları, Malatya’ya çağırdığını, Bedirhanilerden Kâmuran ve Celâ-
det’in bir haftadır haberleşmesinin dikkat çekici olduğunu bildirmiş, ay-
rıca 15. Alay Komutanı Binbaşı İlyas Komutası’nda, Elazığ’dan Malatya’-
ya asker ve silah gönderildiği Malatya’daki Alay’a telgrafhaneyi işgal ile 
haberleşmeye engel olunmasının emredildiğini, Malatya Mutasarrıfı ve 
avenesini tevkif emri verildiğini bildirdi.142 

Cevdet Bey, Kâzım Karabekir’e çektiği ikinci şifrede: Malatya Muta-
sarrıfı’nın Vali Ali Galip ve çevresindekilerin, 10 Eylül sabahı Malatya’-
dan kaçtıklarını, Mutasarrıf ve Valinin ihanet içinde olduğunu, Hey’et-i 
Temsiliye’nin amaçlarını bildiren beyannameyi kazalara ve bu arada Be-
dir Ağa’ya da gönderdiğini, İngiliz altınlarının saf vicdanları satın alabile-
ceğini, Ali Galip ve taraftarlarına tutuklama emri verdiğini bildiriyor-
du.143 

Hey’et-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal, 10 Eylül de gelişen olaylar, el-
de edilen ihanet belgeleri hakkında sivil yönetim başkanlarını bilgi verdi. 
Bunlardan da Dahiliye Nazırı Adil Bey’e komutanların da Harbiye Nazırı 
Süleyman Şefik Paşa’ya itimat etmediklerini bildiren telgraf çekilmesini 
istedi.144 

Sivas Valisi Reşit Paşa 10 Eylül’de Dahiliye Nazırına çektiği telgrafta: 
“Düşmanların ekmeğine yağ sürüyor. Ülkeyi yıkıma sürüklüyorsunuz”145, 
diyordu. Dahiliye Nazırı Adil Bey aynı gün Reşit Paşa’ya verdiği cevapta, 
“Yüce Halife’nin Yüksek İradesine uymak gereğini anlarsınız”146, diye ce-
vap verdi. 

Mustafa Kemal, Dahiliye Nazırı Adil Bey’e, 11 Eylül de çektiği telgraf 
da; “Milletin padişaha dileklerini düşüncelerini bildirmesine engel oluyor-
sunuz. Galip Bey ve Yardakçılarının vaatlerine kapılıyorsunuz. Güvendiği-
niz kişilerin ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla kar-
şılaştırmayı unutmayınız”147 diyordu. 

Sivas Valisi Reşit Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Bey’in Ali Galip olayında 
Padişah iradesine göre hareket edilmesini bildiren telgrafına rağmen, Ali 
Galip ve taraftarlarının ihanetini ve yakalanma emrinin verildiğini bildir-
mekten geri kalmayacaktır. Reşit Paşa bu konuda 10 Eylül’de Adil Bey’e 
özetle şöyle cevap verdi: Ali Galip, başına Malatya’da birçok haydut top-
                                                           
142 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 223-224. 
143 Kâzım Karabekir, a.g.e., s. 224. Ayrıca bkz. Albayrak, 18 Eylül 1335. 
144 Nutuk, C. I, s. 130-131. 
145 Nutuk, C. I, s. 130-131; Nutuk, C. III, Vesika. Nu: 71, s. 966. 
146 Nutuk, C. I, s. 130-131; Nutuk, C. III, Vesika. Nu: 71, s. 966-967. 
147 Nutuk, C. I, s. 131; Kazım Karabekir, a.g.e., s. 190; İrade-i Millîye, 17 Eylül 1335. 
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ladı. Sivas’a girmek istedi. Bu sebeple yakalanmasına çalışıldı. “İngiliz 
Binbaşı Noel, Bedirhaniler’den Malatya Mutasarrıfı Halil, kendilerine ko-
laylık gösterilmesi için ellerine sizin (Adil Bey) tarafınızdan belge verilen 
Kâmuran ve Celâdet ve Diyarbekir’li Cemil Paşazade Ekrem Beylerle Kâh-
ta, yönüne doğru kaçmışlardır”148 diyordu. 

15. Alay Komutanı Binbaşı İlyas Bey, Mustafa Kemal’e ve Sivas’ta 3. 
Kolordu Komutanlığına şu bilgileri verdi.149 Ali Galip ve taraftarlarının 
10/11 Eylül gecesini Raka’da, 11/12 Eylül gecesini de Raka’ya yarım sa-
at mesafede bir aşiret başkanının yanında geçirileceği öğrenilmiştir.150 
Mustafa Kemal bu bilgileri Ankara’da 20. Kolordu Komutanlığı vekaleti-
ne, Erzurum’da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’e ve Diyarbakır’-
da 13. Kolordu Komutanı Miralay Cevdet Bey’e bildirdi.151 

Kazım Karabekir ise bu bilgileri Malatya’dan da aldığını bildirdi.152 
Kazım Karabekir bu bilgiler doğrultusunda, Elazığ ve Malatya’ya kuv-

vet vermek için “Hükümet-i Mahalliyelere” (vilayetler) çektiği telgrafta, 
“Ali Galip ve adamları, düşman parası ile vatan ve millete ihanet etmiş, 
müslümanlar arasında kan dökülmesine çalışmıştır. Bunların tepelenmesi 
için 15. Kolordudan Süvari Alayı makineli tüfeklerle yola çıkarılmıştır. İaşe-
lerinin hazırlanmasını rica ederim”153, diyordu. 

Görülüyor ki, Hey’et-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal, Kuvay-i Millîye’-
nin yanında yer alan kolordu komutanları, Ali Galip’in hareketini çok 
ciddi olarak takip etmektedir. 

Alay Komutanı İlyas Bey Elazığ’dan Malatya’ya geldi. 11 Eylül’de 
Mustafa Kemal’e telgraf çekerek; Malatya Mutasarrıfı Halil Bey’in özel bir 
aracı gönderdiğini, Elazığ valisi Ali Galip ile beraber “mevkilerine” dön-
mek istediğini bildirdiğini haber verdi.154 15. Alay Komutanı İlyas Bey, 
Malatya’da Jandarma Yüzbaşı Faruk Bey’den aldığı bilgileri Mustafa Ke-
mal’e 11-12 Eylül gecesi bildirdi. Verdiği bilgide Faruk Bey, kaçakları 
Kâhta civarında izlemektedir. Raka, Malatya’ya beş saat mesafede bir 
köydür. Mutasarrıf Halil Bey ve arkadaşları orada bulunurlar. Siverek’e 
kadar olan aşiretler de Raka’ya gelmektedir. Dersim Aşiretleri de Kürtlük 
adına çağrılmıştı. Mutasarrıf Halil Bey Malatya’ya saldırarak Türkleri öl-
dürmek istedi. Bu esnada Dersimliler’in Harput’a yürüyecekleri öğrenil-
di. Sebebine gelince, Mutasarrıf Halil Bey’in Malatya’dan gitmesi olayı, 
Dersimlilere göre Kürtlerin horlanması anlamına gelmektedir. 
                                                           
148 Nutuk, C. III, Ves. Nu: 71/3, s. 907-908. 
149 Nutuk, C. I, s. 132. 
150 Nutuk, C. I, s. 132; Kazım Karabekir, a.g.e., s. 205. 
151 Nutuk, C. I, s. 132; Nutuk, C. III, Ves. Nu: 72, s. 98. 
152 Kazım Karabekir, a.g.e., s. 205. 
153 Kazım Karabekir, a.g.e., s. 206. 
154 Nutuk, C. I, s. 122; Nutuk, C. III, Ves. Nu: 73, s. 968-969. 
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Mutasarrıf Halil Ağa, “Kürtler ile Malatya’ya girince Kürt bayrağı çek-
mek istemektedir. Yanında İngiliz Binbaşı Noel’de bulunmaktadır. Hacı 
Bedir Ağa bunu kabul etmemiş, Aşiretler ise Malatya’nın Kürdistan oldu-
ğunda ayak diretmişlerdir”155, diyordu. Görülüyor ki, İstanbul Hükümeti 
başta Sadrazam Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Adil ve Harbiye Nazırı 
Süleyman Şefik, Ali Galip’i kullanarak, millî harekatı, Sivas Kongresi es-
nasında yok etmek teşebbüsüne girdiler. Bu işe girişirken de, Doğu’daki 
aşiretlerden faydalanma yoluna gittiler. Çünkü elde mevcut olan askeri 
güçler, Millî Harekâtın yanında oldukları gibi, Ali Galip Olayı’nın bertaraf 
edilmesi için askeri güçlerden faydalanıldı. İngilizlere ise bu olaylardan 
istifade ile aşiretleri millî harekat aleyhine desteklediler. 

Mustafa Kemal 15. Alay Komutanı İlyas Bey’den aldığı yukarıdaki bil-
gileri 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’e aynen bildirdi.156 Ayrıca 
Sivas’taki Kongre Hey’et-i 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir’den, 
İlyas Bey’in verdiği bilgiler doğrultusunda 13. Kolordu’nun dikkatinin çe-
kilmesi ve Tercan’daki süvari alayının Harput’a geri gönderilmesini iste-
di.157 

İlyas Bey’den Sivas’a gönderilmiş olan bu bilgileri 13. Kolordu Ko-
mutanlığına ve II. Kolordu “ahzi asker”i (askerlik şube başkanı)na bir 
şifre ile bildirdi. Kazım Karabekir şifresinde ayrıca Kürtlerin toplan-
masının mümkün olamayacağını, iki gün sonra aç alacaklarını “bu-
nun bir İngiliz manevrası olduğunu” Kürtlerin aydınlatılmasını da söy-
ledi.158 

Mustafa Kemal ise İlyas Bey’in telgrafına, Telgrafhanede mevcut 
Kongre Hey’et-i namına 11/12 Eylül gecesi verdiği cevapta; “Valinin, Mu-
tasarrıfın ve yardakçılarınının yakalanmalarını, şiddetli karşılık verilmesi-
ni istedi. İngiliz Binbaşısının sözlerinin blöf olduğunu söyledi. Bedir Ağa’yı 
Keven aşireti reislerini ve bu haince davranışı tutmayan reisleri kendi ya-
nınıza çekmeye çalışmanız uygun olur”159, diyordu. 

Neticede “alınan önlemler, yapılan düzenlemeler, gösterilen asabiyet ve 
şiddet sayesinde Ali Galip ve Halil Beylerin kandırmaya çalıştıkları aşiret-
ler dağılmış, ümitsiz kalan Ali Galip ilkin Urfa’ya ve oradan da Halep’e 
kaçmıştır”.160 

Sonuç 

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi sonrası Samsun ve çevresinde 
asayişin bozuk olması nedeniyle İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükümetinden 
                                                           
155 Nutuk, C. I, S. 133; Kazım Karabekir, a.g.e., s. 204. 
156 Kazım Karabekir, a.g.e., s. 204. 
157 Kazım Karabekir, a.g.e., s. 204. 
158 Kazım Karabekir, a.g.e., s. 205. 
159 Nutuk, C. I, s. 134. 
160 Nutuk, C. I, s. 136-137. 
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bu bölgede asayişin düzeltilmesini istediler. Osmanlı Hükümeti, Mustafa 
Kemal Paşa’yı 9. Ordu Kıtaat’ı Müfettişi olarak tayin etti. 

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 22 Mayıs 
1919’da Sadaret’e çektiği telgraf bütün milli mücadelenin ana programı-
nı teşkil etmektedir. 

Rapora göre; 
1- Samsun bölgesi Rumları siyasi emellerinden vazgeçerlerse asayiş 

kendiliğinden düzelir. 
2- Türklüğün; yabancı mandasına ve himayesine tahammülü yoktur. 
3- Yunanlıların İzmir’de hakları yoktur. Bu işgal geçicidir. 
4- Millet, milli egemenlik esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiş-

tir. Bunun için çalışacaktır. 
Mustafa Kemal Paşa, 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geldi. Yurt çapında 

Milli Teşkilatların kurulması gerektiğini, askeri ve milli yöneticilere bil-
dirdi. İzmir’in daha sonra Manisa ve Aydın’ın işgali nedeniyle Valilere, 
bağımsız mutasarrıflara ve bir kısım ordu müfettişliğine çektiği telgrafta 
heyecanlı mitingler yapılmasını, büyük devletlerin temsilcilerine Bâb-ı 
âliye etkin telgrafların çekilmesini istedi. Anadolu mitingleri sonucu 
Mustafa Kemal Paşa, İstanbul hükümeti tarafından geri çağırıldı. 

12 Haziran 1919’da Amasya’ya geldi. 21/22 Haziran 1919’da Amasya 
Genelgesi’ni yayınladı. Genelge de “vatanın bütünlüğü milletin istiklali 
tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” 
deniliyordu. Bu ifade ilk defa milli egemenlikten ve milli iradeden söz et-
mektedir. 

Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, 23 Haziran 1919’da İstanbul 
Hükümeti görevinden alındı. Dahiliye Nazırı Ali Kemal de 23 Haziran 
1919’da vilâyetlere gönderdiği telgrafta, Mustafa Kemal Paşa’nın İngiliz-
lerin isteği üzerine azledildiğini bildiriyordu. Mustafa Kemal Paşa, 26 
Haziran 1919’da Tokat’a, 27 Haziran’da Sivas’a, 3 Temmuz 1919’da Er-
zurum’a geldi. Mustafa Kemal Paşa’yı, Bakanlar Kurulu, 8 Temmuz 
1919’da İngilizlerin isteği üzerine 3. Ordu Müfettişliği’nden aldı. Mustafa 
Kemal Paşa sarayla yaptığı görüşme sonucunda, 8 Temmuz 1919 Harbi-
ye Nezareti’ne ve Padişah’a görevi ile birlikte askerlik mesleğinden istifa 
ettiğini bildirdi. 

Mustafa Kemal Paşa 23 Temmuz 1919-7 Ağustos 1919 tarihleri ara-
sında Erzurum Kongresi’ni topladı. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyeti’nin 9 kişiden oluşan Hey’et-i Temsiliye Reisliğine seçildi. Heyet’i 
Temsiliye “her türlü siyasi, icrai tedbir ve kararlar almak yetkisine sahip-
ti.” Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919’da yapıldı. Kongre, Erzurum Kongresi 
kararlarını aynen kabul etti.  

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti unvanını kaldırdı. Bu-
nun yerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti unvanını 
getirdi. 
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Kongre 11 Eylül 1919’da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti’nin Mustafa Kemal Başkanlığı’nda 16 kişilik Hey’et-i Temsiliyesi’ni 
seçti. Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli adını alarak milli yeminin 
özünü meydana getirmiştir. 

Milli mücadeleyi engelleme girişimlerinden en önemlisi Ali Galip olayı-
dır. 

Ferit Paşa kabinesinin tutunabilmesi için, ancak Sivas Kongresi’nin 
dağıtılması ile mümkün olacağını düşünen İstanbul Hükümeti Sivas 
üzerine kuvvet göndererek kongreyi dağıtmayı veya yaptırmamaya karar 
verdi. 2 Eylül 1919’da “Ali Galib’in Sivas Valiliği ve kumandanlığı için 
Meclis-i Vükela’dan karar, Padişah’tan irade istendi.” Aynı gün karar ve 
irade çıktı. 

Mustafa Kemal Paşa’nın verdiği emirler doğrultusunda 13. Kolordu ve 
15. Kolordu Komutanlığının giriştiği askeri hareket sonucunda Malatya’-
da bulunan Harput Valisi Ali Galib, Malatya Mutasarrıfı Halil, İngiliz 
Binbaşısı Noel ve adamları 15. alayın Elazığ’dan çıktığını öğrenir öğren-
mez 10 Eylül 1919 sabahı kaçtılar. Kahta’da Bedir Ağa’nın yanına gitti-
ler. 

Neticede “alınan önlemler, yapılan düzenlemeler, gösterilen asabiyet ve 
şiddet sonucunda”, Ali Galib ve Halil Beylerin kandırmaya çalıştıkları 
aşiretler dağılmış, ümitsiz kalan Ali Galib ilkin Urfa’ya oradan Halep’e 
kaçmıştır. 

Erzurum Kongresi’nde, bir yandan vatanın ayrılmaz bir parçası olan 
Doğu illeri halkının düşmanla mücadele için elbirliği ile çalışacağı karar-
laştırılmış, bir yandan da milli bir istek olarak 4 Eylül 1919’da ise, millî 
egemenlik ilkesine dayalı yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna temel olan 
Sivas Kongresi toplanması başarılmıştır. 

Kongrede, “vatanın bölünmez bir bütün olduğu” konusunda millet 
temsilcileri ortak bir karara varmışlar ve yurttaki tüm yerel direniş ör-
gütleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleş-
tirilmiş ve tam bağımsızlık hedefiyle Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını orta-
ya koymuştur. 

Bütün bunların yanında Ali Galip olayı ayrı bir tehdit oluşturmuştur. 
Elazığ Valiliğine özel görevle atanan Kurmay Albay Ali Galip, 27 Haziran 
günü Sivas’a gelecek olan Mustafa Kemal Paşa’yı tutuklatmak için Sivas 
Valisi Reşit Paşa’yı baskı altına almıştır. Ancak şehre gelen Mustafa Ke-
mal Paşa tarafından, Kolordu binasında ayakta bekletilerek, ağır sözlerle 
karşı karşıya bırakılmıştır. 
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KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER BEY VE BATI 
TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ 

Dr. Yaşar ERTÜRK* 

Öz 

Osmanlı tarihinin en dramatik dönemi olan 1912 yılı Balkan Savaşı, dev-

letin yükselme ve imparatorluk dönemindeki idealinden en keskin şekilde ge-

ri dönüşü ve hatta İstanbul’u saymazsak Avrupa’dan çıkarılması demekti. 

Her iki Roma’nın imparatoru olmayı hedefleyen Fatih Mehmet veya muhte-

şem Süleyman’ın at koşturduğu bu toprakları, 500 yıl idaresinde tutan ve bu 

idare sayesinde millet olarak kalabilen eski tebaası tarafından, Osmanlı Dev-

leti ağır bir yenilgiye uğratılarak, İstanbul Çatalca’ya kadar geri çekilmek zo-

runda kalmıştır. Beş yüzyıl Balkanları yurt edinen Türkler ve Müslümanlar 

için bu yenilginin dramı hala hafızalarda tazeliğini korumaktadır. 

Osmanlı mirasını paylaşamayan Balkan Devletleri arasında başla-

yan İkinci Balkan Savaşı’na Osmanlı Devleti’nin de katılmasıyla Edirne 

ve Doğu Trakya geri alındı. Bütün cephelerde yenilen Bulgarların işgalin-

de olan Batı Trakya’da ise nüfusun büyük çoğunluğunu Türk ve Müslü-

manlar teşkil ediyordu. Yenilginin acısını bu zavallı silahsız halktan çıka-

ran Bulgarlara karşı başlatılan milis hareket ile Batı Trakya’da kısa sü-

rede başarıya ulaşıldı. Milis harbini iyi bilen ve daha sonra Teşkilat-ı 

Mahsusa’yı oluşturacak kadronun teşkil ettiği kuvvetlerin başında da 

Kuşçubaşı Eşref bulunmaktaydı. 

Milis kuvvetlerin bu başarıdan Bulgarlar kadar Osmanlı idaresi de ra-

hatsız olunca, 1913’de Batı Trakya Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan 

etti. 56 gün yaşayabilen bu devlet, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan tara-

fından söndürüldü. 

Anahtar kelimeler: Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Kuşçubaşı Eşref, 

Süleyman Askeri Bey, Enver Bey. 
                                                           
* Emekli Topçu Albay, y.erturk.65@gmail.com 
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Abstract 

Western Trace Turkish Republic and Kuşçubaşı Eşref 

The 1912 Balkan War, the most dramatic period in Ottoman History, is 

considered the most important event in the gradual decline of the Empire, lea-

ding to the retreat from Europe, with the exception of Istanbul. The Ottoman 

government which had ruled this territory, which Mehmet the Conqueror had 

aimed to be the Emperor of the two Roman states and Suleiman the Magnifi-

cent had dominated, was forced by ex-subjects to retreat to Catalca near Is-

tanbul. The tragedy of this drastic defeat is still fresh in the memories of Turk-

ish and Muslim people who had lived in the Balkans for 500 years. 

When the Second Balkan War erupted among the Balkan states that 

could not share the Ottoman heritage, the Ottoman State took back Edir-

ne and Eastern Thrace by getting involved in the War. The Western Thra-

ce, with a population consisting mostly of Turks and Muslims, was occu-

pied by Bulgarians who were defeated at other fronts. A militia action in 

Western Thrace succeeded against Bulgarian forces, who in turn took re-

venge against these unarmed civilians. Kuşçubaşı Eşref, who knew the 

war tactics well, commanded the militia forces, and he would later estab-

lish “Teskilat-ı Mahsusa” (Intelligence Agency). 

When Kuşçubaşı Eşref’s military success annoyed the Ottoman Govern-

ment as well as the Bulgarians, he declared his independence by establish-

hing the Western Thrace Turkish Republic, but the new state lasted for only 

56 days due to pressures from the Ottomans and Bulgarians. 

Key words: Western Thrace Turkish Republic, Kuscubasi Esref, Su-

leiman Military Beg, Enver Beg. 

Giriş 

Osmanlı Devleti için tarihteki önemli dönüm noktalarından biri de, 
Kutsal İttifaka (Avusturya İmparatorluğu, Venedik, Lehistan ve Rusya) 
karşı yaptığı ve kaybettiği savaşın sonunda 26 Ocak 1699’da imzaladığı 
Küçük Karlofça Antlaşması’dır. 1699 tarihi, Osmanlı için hem gerileme 
döneminin başlangıcı hem de Avrupa’da önemli miktarda toprak kaybı 
idi. Bu antlaşmayla Avusturya İmparatorluğu; Banat ve Temeşvar hariç 
bütün Macaristan ve Erdal Beyliği’ni, Lehistan; Ukrayna ve Podolya’yı, 
Venedik; Mora ve Dalmaçya kıyılarını ele geçirdiler.1 Rusya’da, Balkanlar 
ve Kafkasya’da “Panslavizm” (Slav birliği) politikalarını Osmanlı Devleti’-
ne dayatarak, özellikle Balkanları hızla Slavlaştırmak ve İstanbul’u ala-
rak tarihi ideallerini geçerleştirmenin önü açılmış oldu. Avrupa’da ve 
Kafkasya’da Ruslar karşısında geri çekilen ve iç işlerinde her reform te-
şebbüsünde yeni bir Rus dalgasıyla karşılaşan Osmanlı Devleti, iç dina-
                                                           
1 www.wikipedi.org1wiki1K%C3%BC3%A7%BCK_kaynarca_Antla%C5%9Fmas5C4%B1 
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miklerindeki heterojen yapı ve Fransız İhtilalı’nın etkisiyle ortaya çıkan 
milliyetçilik ve ulusalcılık, devleti kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktay-
dı.2 Osmanlıya karşı devam eden Rus dalgası ve Ruslara süregelen sa-
vaşlardan en önemlisi ise tarihte; “93 Harbi” olarak telakki edilen ve 
19’uncu yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya’yı dördüncü defa karşı karşı-
ya getiren “1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı”dır. Bu savaş, hem Batı Cep-
hesi (Tuna Cephesi) hem de Doğu Cephesi (Kafkasya Cephesi)’nde Os-
manlı Devleti için büyük bir yıkım olmuştur. 93 Harbi’nde Osmanlı Dev-
leti neredeyse Avrupa topraklarının tamamını kaybetmiş, Rus Ordusu 
Yeşilköy (Ayastefanoks)’a kadar gelmiş3 ve böylece Ruslar, Şark Mesele-
si’nde4 daha fazla söz sahibi olmuşlardır. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Rusya ile birlikte Bulga-
ristan ve Sırbistan’da Balkanlardaki faaliyetleri hız vermiş ve bu süreçte 
adeta Balkan Savaşları’nın ortamı yaratılmıştır. Bulgaristan ve Sırbis-
tan’ın izlediği politikaya Yunanistan ve Karadağ’da katılmasıyla, Türkleri 
Balkanlardan atmak için kolektif bir yarış başlamıştır. Rusya’nın körük-
lediği ve hamiliğini yaptığı bu gelişmeleri etkileyen önemli bir unsur da, 
birliğini geç sağlayan Almanya’nın Balkanlar ve Osmanlı Devletini sö-
mürge alanı olarak hedeflemesiydi. Cermen ve Slavların bin yıllık Orta 
Avrupa’ya hâkim olma mücadelesinde, İngiltere ve Fransa’nın da zımnen 
kabul ettiği Balkanlarda Çarlık Rusya’sı himayesinde bir Slav-Ortodoks 
hattının oluşturulması, hem Alman yayılmacılığını engelleyecek, hem de 
Rusların asıl hedefi olan sıcak denizlere inme ütopyasına hizmet edecekti.5 

Osmanlı Devleti’nin dışarıdan maruz kaldığı bu tehditlerle beraber iç 
sorunları da giderek büyümüştü. II. Abdülhamit’in yönetimine karşı İtti-
hat ve Terakki Partisi’nin örgütlenerek etkinliğini arttırması ve Rume-
li’nde bir türlü önlenemeyen karışıklık nedeniyle II. Abdülhamit, 23 Tem-
muz 1908’de, II. Meşrutiyet ilan etmiştir. Meşrutiyet’e karşı olduğu iddia 
                                                           
2 Barış Özdal, “Osmanlı İmparatorluğunun Taraf Olduğu Uluslararası Antlaşmalar İtibarıyla Er-
meni Sorunu 1918-1922”, Güvenlik ve Strateji Dergisi, S. 4, SAREM Yay., Ankara 2007, s. 176. 
3 Aram Andonyan, Balkan Harbi Tarihi, Çev: Zavan Biberyan, Sander Yay., İstanbul 1975, 
s. 23-28. 
4 Kemal Melek, İngiliz Belgeleriyle Musul Sorunu, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1983, s. 11; Şark 
Meselesi; “Osmanlı Devleti’nin sınırlarını daraltan ve hâkimiyeti altında bulunan ülkeleri azal-
tan bu ağır, fakat devamlı parçalanmaya karşı koyulması nedeniyle, devletler arasında reka-
betler ortaya çıkararak, bütün Avrupa diplomasisi içersinde ortaya çıkan ve Şark Meselesi 
olarak adlandırılan bu önemli ve yeni olgu hakkında Avrupa devletleri meşgul olmaya başla-
dılar. Osmanlı Devleti’ne tabi milletlerin bağımsızlıklarını elde etmeleri amacıyla ayaklanmala-
rı ve bunlara destek verilmesi” olarak özetlemek mümkündür. Yaşar Ertürk, Büyük Oyunun 
Eski Perdesi, Doğu, Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918-1923), IQ Yay., İstanbul 2008, s. 35; 
Adem Kara, Bağımsızlığa Giden Yol, Türk İnkılap Tarihi, IQ Yay., İstanbul 2007, s. 39. 
5 Reşat Segay, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası 
Önemli Meseleler, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 1972, s. 70-71; Aram Andonyan, Balkan 
Harbi Tarihi, Çev: Zavan Biberyan, Sander Yay., İstanbul 1975, s. 36-37; Mahmut Beliğ Uz-
dil, Balkan Savaşı’nda Çatalca ve Sağ Kanat Ordularının Harekâtı Savaşın Siyasi ve Psikolo-
jik İncelemeleri, Cilt I, II, III, Yayına Hazırlayan: Özlem Demireğen, Nurcan Aslan, ATASE 
Yay., Ankara 2006, s. 90-91. 
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edilen 31 Mart Vaka’sı ortaya çıkınca, Trakya’da bulunan ordu, Mahmut 
Şevket Paşa’nın emrinde İstanbul’a gelerek olayları bastırmış ve 27 Ni-
san 1909’da, II. Abdülhamit’i tahtan indirmiştir.6 

Devlet yönetiminde etkinliğini kuran İttihat ve Terakki Partisi, iç ve 
dış sorunlara çözüm bulamamış ve Avrupa’nın 1815 Viyana Kongre-
si’nde “hasta adam” olarak tanımladığı Osmanlı Devleti, tükenme nokta-
sına gelmiştir.7 Avrupa Devletlerinin paylaşma yarışına giriştiği ortamda, 
sömürge hinterlandından pay almakta geciken İtalya, 5 Ekim 1911’de 
başlayarak Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trab-
lusgarp’ı işgal etmiştir. İşgali protesto eden Osmanlı idaresi, Trablus-
garp’a; Enver Bey, Mustafa Kemal Bey, Kuşçubaşı Eşref gibi önemli su-
baylarını gönüllü göndererek Sünûsiler’i teşkilatlandırmış ve İtalyanları 
Libya’nın kıyı şeridine hapsetmiştir.8 Bu başarısızlık karşısında İtalyan-
lar, Ege’de 12 adayı işgal ederek Osmanlı Devletini anlaşmaya zorlamış-
lardır.9 Balkanların giderek ısınması ve Balkan Devletlerinin Osmanlı 
aleyhine kendi aralarında anlaşmalar yapma girişimleri nedeniyle, İtalya 
ile 18 Ekim 1912’de Uşi (Quchy) Antlaşması imzalanarak, Osmanlı’nın 
Kuzey Afrika’da son toprağı olan Trablusgarp’tan vazgeçilmiştir.10 

1. Rodop Muvakkatesi (Rodop Geçici Hükümeti) 

3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Batı Trakya’-
nın11 büyük kısmının Bulgaristan’a bırakılması ile yüzyıllardır bölgede 
                                                           
6 II. Meşrutiyet’in ilanı ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 5 Ekim 1908’de Bosna-Her-
sek’i ilhak etmiş, ertesi gün Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiş ve Girit’te Yunanistan ile 
birleştiğini ilan etmiştir. 31 Ayaklanmasından sonra ayrıca; İpek, Yakova, Priştine, Firzovik, 
Kaçanik ve İşkodra’yı da içine alan Müslüman Arnavutluk isyanı (Mart-Nisan 1910), İşkod-
ra/Tuz bölgesinde Hıristiyan Malisor isyanı (Mart 1911), Metroviçe, İpek, Yakova ve İskod-
ra’yı saran (Temmuz 1912) Arnavutluk isyanı meydana geldi. Ahmet Efe, Kuşçubaşı Eşref, 
Bengi Yay., İstanbul 2007, s. 70-71; Adem Kara, Bağımsızlığa Giden Yol Türk İnkılap Tarihi, 
IQ Yay., İstanbul 2007, s. 82; Barbara Jelavıch, Balkan Tarihi 20. Yüzyıl, Cilt II, Küre Yay., 
İstanbul 2006, s. 87. 
7 Yaşar Ertürk, Büyük Oyunun Eski Perdesi, Doğu, Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918-1923), 
IQ Yay., İstanbul 2008, s. 36. 
8 Cemal Kutay, Trablusgarp’ta Bir Avuç Kahraman, Ercan Yay., İstanbul 1963, s. 178; Şev-
ket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, Cilt II, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999, s. 234-235. 
9 Yaşar Ertürk, Adalar Denizi’nde Türk-Yunan Mücadelesi, IQ Yay., İstanbul 2008, s. 82-83. 
10 Aram Andonyan, a.g.e., s. 236; Fahri Belen, 1912-1913 Balkan Savaşı, Cilt I, Harp Aka-
demisi Basımevi, İstanbul 1971, s. 51; Sadi Kaban, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı 
Devleti Balkan Harbi, Edirne Kalesi Etrafındaki Muharebeler, Cilt II, Ks. 3, ATASE Yay., An-
kara 1993, s. 14; Rıfat Yaşar-Hüseyin Kabasakal, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Dev-
leti Balkan Harbi (1912-1913) Garp Ordusu Yunan Cephe Harekâtı, Cilt III, Ks. 2, ATASE 
Yay., Ankara 1993, s. 25. 
11 Batı Trakya; doğuda Meriç Nehri ile Türkiye’den, batıda Mesta-Karasu Nehri ile Make-
donya’dan ayrılmıştır. Kuzeyde Rodop dağları ile Bulgaristan’dan ayrılarak, güneyde Ege de-
nizi ile çevrilidir. Balkan Yarımadasını oluşturan Trakya; Karadeniz, Marmara Denizi ve Bal-
kan-Rodop sıradağları arasında kalan arazi parçasının adıdır. Trakya, Doğu ve Batı Trakya 
olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğu Trakya, bugünkü Türkiye’nin Avrupa arazisini teşkil 
eder. Bunun dışındaki kısmı ise “Batı Trakya Hükümet-i Müstakilesi” sınırları esas alındığın-
da, bir kısmı Yunanistan’ın, diğer bir kısmı da Bulgaristan’ın sınırları içinde kalmaktadır. 
1923 Lozan Antlaşması’yla sınırları yeniden çizilen Batı Trakya ise bugün tamamen Yuna-
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yaşayan Türk/İslam halkının, Rus ve Bulgarlara karşı direnişleri ile Ro-
dop Muvakkatesi kurulmuştur.12 Rus ve Bulgar vahşetine karşı yöre hal-
kının, göçmenlerin, Rumeli’de bozulan ordunun bazı taburlarının ve as-
kerlerinin, kendiliğinden oluşturduğu hareket, ciddi bir örgütlenme so-
nucu kısa sürede geçici hükümete dönüştür. Halkın büyük bir bölümü-
nün de direniş içerisinde yer almasıyla, Türk kuvvetlerinin sayısı 10 bin-
le 25 bin arasındaydı ve harekâtın başında da Hacı İsmail Ağa bulun-
maktaydı. 

Yedi ay süren 1877-78 Türk-Rus Harbi sırasında bir milyonun kadar 
Türk feci şekilde yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştı.13 Göçmen 
durumuna düşürülen halkın bir kısmının direnişi, Rodop Balkanı dışın-
da İhtiman ile Tatarpazarcığı arasındaki dağlarda devam ederken; Hazi-
ran 1878’de, Balkanların kuzeyinde; Lofça, Plevne ve Tırnova civarına 
yayılmıştı. Emine Burnu’ndan, Şıpka’ya kadar uzanan Doğu Balkanlar, 
ihtilalcıların hâkimiyeti altında idi ve Kırcali’nin Fındıklı Köyünden Mu-
rat Ağa, Koca Balkan’ın Şıpka Geçidinde Rus General Hersikof komuta-
sındaki Bulgar ve Rusları kuvvetlerinin taarruzunu durdurmayı başar-
mıştı.14 Bu arda Kırcali ile Mestanlı arasında bulunan 11 Rus süvari ta-
buru ile 7-8 Bulgar gönüllü süvari taburunun Rodoplar’a doğru yürüyü-
şe geçmişlerdi. Bu kuvvetlerle 20 Nisan 1878’de gerçekleşen çarpışmada, 
Hacı İsmail Ağa komutasındaki Türk milisleri büyük kahramanlık göste-
rerek, Rus ve Bulgar kuvvetlerini geri püskürtüler.15 

Rumenlindeki bu halka dayanan güçlü direncin en önemli nedeni, 
Milletlerarası Rodop Komisyonu raporundan da anlaşılacağı gibi Türk/ 
İslam topluluğuna karşı vahşice yapılan katliamlardı. Rodop Komisyonu 
raporuna göre, 50-60 bin kişiden oluşan 30 bin arabalı Türk göçmen ka-
filesi, Rus askerlerinin hücumuna uğramıştı. Kucaklarındaki bebeklerle, 
kafilenin içinde yer alan Türk kadınları, çocuklarını düşmana bırakma-
                                                                                                                                        
nistan’ın idaresinde bulunan bölgedir. Yusuf Halaçoğlu ve Halit Eren, “Batı Trakya”, İslam 
Ansiklopedisi, Cilt 5, TDV Yay., İstanbul, s. 144. 
12 Ali Balkan Metel, Balkan Savaşı ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Yeni Batı Trakya Der-
gisi Yay., S. 7, İstanbul, s. 9; “Bu noktada üzücü olan husus, çok sayıda insanımız soykırı-
ma tabi tutulmuş olmasıdır. Justin McCarthy’nin de “Ölüm ve Sürgün” isimli eserinde be-
lirttiği gibi 93 Harbi bir “Irklar ve Yok Etme Savaşı” şeklinde gerçekleşmiş ve savaşın bedeli-
ni sivil halk ödemiştir. Kayıplarımıza ilişkin olarak verilebilecek olan değerler şunlardır.  

- Irza tecavüz ve Öldürme: 56.000 
- Öldürülen erkekler: 290.000 
- Öldürülen Kadınlar: 190.000 
- Öldürülen Çocuklar: 85.000 
İşte, Rodoplar’daki Hürriyet kahramanları bütün bunların hesabını sormak için ve geride 

kalan Müslüman Türklerin can ve mal güvenliğini korumak için dağlara çıkmışlardır.” Ka-
der Özmen, Dağılma Döneminin Medar-ı İftiharları: Rodop Muvakkatsi ve Garbi Trakya Müsta-
kilesi Örnekleri, s. 2-3, www.turansam.org/makalephp?id=124. 
13 Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yay., İstanbul 1986, s. 32. 
14 Ali Balkan Metel, Balkan Savaşı ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Yeni Batı Trakya Der-
gisi Yay., S. 7, İstanbul, s. 10-14. 
15 www.wittenbttd.org/index.php?option=com...task...-Almanya 
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mak için Meriç Nehri’ne atmışlardı. Bu üzücü olay, Türklerin uğradığı 
büyük acılara yeni bir halka ilave etmiştir.16 

13 Temmuz 1878 tarihinde Berlin Antlaşması imzalandığında, Rodop-
lar’daki duruma ilişkin olarak bir tahkikat komisyonu kuruldu ve Büyük 
Bulgaristan üç kesime ayrıldı. Buna göre; Makedonya Osmanlı Devleti’ne 
bırakılıyor, kuzeyde bir Bulgar Prensliği kuruluyor ve Rodop Geçici Hükü-
meti’nin hâkim olduğu bölgede Doğu Rumeli adı altında bir vilayet kurulu-
yordu. Daha sonra Bulgar liberalleri tarafından 1886 yılında gerçekleştirilen 
bir darbe sonucunda Doğu Rumeli vilayeti Bulgar Prensliği ile birleştirilmiş-
tir. Böylece “Rodop Geçici Hükümeti” büyük devletlerin baskısıyla yıkılmıştır.17 

2. Birinci Balkan Savaşı 

XX. yüzyılın başında Batılı devletlerin teşviki ve özellikle Çarlık Rus-
ya’nın Balkanlarda takip ettiği “Panislavist” politika sonunda, Osmanlı 
Devleti’nden koparılan; Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan 
bağımsızlığını kazanmıştır. Bu dört Balkan devleti, topraklarını Osmanlı 
Devleti aleyhine genişletmek amacındaydılar ve Rusya’dan destek görü-
yorlardı. Ayrıca İngiltere’de, 1880’de iktidara gelen Liberal Parti ve Baş-
bakan Gladstone, Osmanlının devamından yana olan geleneksel İngiliz 
politikasını terk ederek, Türklerin Avrupa’dan çıkarılmasını ve Osmanlı 
Devleti’nin çözülmesi siyasetini yürürlüğe koymuş ve bu kapsamda; 
1878’de Kıbrıs’ı ve 1882’de Mısır’ı işgal etmiştir.18 

Rus himayesi ve değişen İngiliz politikasından cesaret alan Balkan 
Devletleri, Osmanlı Devleti’ne saldırarak, Makedonya topraklarını ele ge-
çirmek ve paylaşmak amacıyla; 13 Mart 1912’de Bulgaristan-Sırbistan19, 
29 Mayıs 1912’de Yunanistan-Bulgaristan ve Yunanistan-Karadağ20, 6 
Ekim 1912’de Sırbistan-Karadağ aralarında ittifaklar oluşturdu.21 Make-
                                                           
16 Süleyman Sefer Cihan, Balkan Savaşı ve 1913 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, Yeni Batı 
Trakya Dergisi Yay., İstanbul, s. 19. 
17 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 18; Kader Özmen, Dağılma Döneminin Medar-ı İftiharla-
rı: Rodop Muvakkatesi ve Garbi Trakya Müstakilesi Örnekleri, s. 2-3 
     www.turansam.org/makalephp?id=124. 
18 Süleyman Kocabaş, Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar Türkiye ve İngiltere, Vatan 
Yay., İstanbul 1985, s. 95; Adem Kara, a.g.e., s. 82; Aram Andonyan, a.g.e., s. 41; Bkz. ge-
niş bilgi için: Ahmet Gündüz, “Balkanlarda Panslavizm Faaliyetleri ve Osmanlı Devletine Et-
kileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 137, İstanbul 2002, s. 105-116. 
19 Fahri Belen, 1912-1913 Balkan Savaşı, Cilt I, Harp Akademisi Basımevi, İstanbul 1971, 
s. 254; Sadi Kaban, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devleti Balkan Harbi, Edirne Kalesi 
Etrafındaki Muharebeler, Cilt II, Ks. 3, ATASE Yay., Ankara 1993, s. 11; Balkan Harbi’nde 
3’üncü Ordu, ATASE Yay., Ankara 1991, s. 5. 
20 Fahri Belen, a.g.e., s. 45; Sadi Kaban, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devleti Bal-
kan Harbi, Edirne Kalesi Etrafındaki Muharebeler, Cilt II, Ks. 3, ATASE Yay., Ankara 1993, s. 
12; Balkan Harbi’nde 3’üncü Ordu, ATASE Yay., Ankara 1991, s. 4. 
21 Balkan Harbi’nde 3’üncü Ordu, ATASE Yay., Ankara 1991, s. 7; Arif Büyüktuğrul, Türk 
Silahlı Kuvvetler Tarihi Balkan Harbi, Osmanlı, Deniz Harekâtı 1912-1913, Cilt VII, ATASE 
Yay., Ankara 1993, s. 62; Ahmet Efe, Kuşçubaşı Eşref, Bengi Yay., İstanbul 2007, s. 71; 
Adem Kara, a.g.e., s. 83-85; Ali Balkan Metel, a.g.e., s. 21-29. 
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donya ile ilgili talepleri red edilen Karadağ, 08 Ekim 1912’de Kuzey Ar-
navutluk ve Yenipazar sancağına girerek Balkan Savaşını fiilen başlat-
tı.22 Diğer Balkan devletleri de, 13 Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne Ma-
kedonya’ya özerklik verilerek yeni reformların yapılmasını öngören bir 
nota verdiler.23 1 Ekim 1912’de Seferberlik24 ilan eden Osmanlı Devleti, 
bu nota üzerine de Balkan devletlerine (9, 18 Ekim 1912) savaş ilân et-
ti.25 18 Ekim 1912’de Bulgaristan ile Yunanistan karşılık olarak Osmanlı 
Devletine savaş ilan ettiler.26 

Böylece Birinci Balkan Savaşı’nın başlamasıyla Bulgar Ordusu, Geli-
bolu Yarımadası hariç Trakya’yı ele geçirdi. Sırp Ordusuna yenilen Türk 
Ordusu, Batı cephesinde de bozguna uğradı. Bozgunların nedeni, Os-
manlı Devletindeki iç karışıklıklar ve Balkan Devletlerinin askeri hazırlığı 
bilinmesine rağmen, siyasete bulaşan ordunun ve ülkenin bu savaşa ha-
zırlanmasıdır.27  

Ayrıca, seferberliğin geç ilanı ve Rumeli’de deneyimli/eğitimli 75 bin 
askerini terhis edilmesi ile yeni askerlerin henüz savaşa hazır olmaması 
bozgunlardaki önemli faktörlerdi.28 Balkan Savaşı’nda Ege Denizi’nde de 
durum kötüydü ve II. Abdülhamit’in kendisine karşı kullanılmasından 
korktuğu için Haliçte çürümeye terk ettiği donanma vasfını yitirmişti. 
Yunan donanması düzgün bir dinçle karşılaşmadan Ege Adalarının ta-
mamını işgal etti.29 Yunanlılar ve Sırplar karada da ciddi bir direnmeyle 
karşılaşmadan Selanik’i ve Makedonya’yı aldılar. Savaş öncesi Osmanlı 
                                                           
22 Balkan Harbi Kronolojisi, ATASE Yay., Ankara 1999, s. 14; Fahri Belen, a.g.e., Cilt I, s. 
50; Sadi Kaban, a.g.e., s. 14; Balkan Harbi’nde 3’üncü Ordu, s. 45; Adem Kara, a.g.e., s. 86; 
Katrin Boekch, Çev: Mustafa Aydın, “Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya ve Balkan Dev-
letleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, İstanbul 2007, s. 83-87. 
23 Rıfat Yaşar-Hüseyin Kabasakal, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devleti Balkan Har-
bi (1912-1913) Garp Ordusu Yunan Cephe Harekâtı, Cilt III, Ks. 2, ATASE Yay., Ankara 
1993, s. 25; Balkan Harbi’nde 3’üncü Ordu, s. 45. 
24 Sadi Kaban, a.g.e., s. 19; Reşat Hallı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Balkan Harbi 1912-
1913, Vardar Ordusu ve Ustruma Kolordusu, Cilt III, Ks. 1, ATASE Yay., Ankara 1993, s. 
119; Balkan Harbi’nde 3’üncü Ordu, s. 33; Aram Andonyan, a.g.e., s. 239; Katrin Boekch, 
Çev: Mustafa Aydın, “Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya ve Balkan Devletleri”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, İstanbul, 2007, s. 89. 
25 Reşat Hallı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devleti Balkan Harbi, 1912-1913, Var-
dar Ordusu ve Ustruma Kolordusu, Cilt III, Ks. 1, ATASE Yay., Ankara 1993, s. 502; Aram 
Andonyan, a.g.e., s. 238-244; Ali Balkan Metel, a.g.e., s. 34-35; Balkan Harbi Kronolojisi, 
s. 23. 
26 Aram Andonyan, a.g.e., s. 249; Sadi Kaban, a.g.e., s. 14; Fahri Belen, a.g.e., s. 95; Reşat 
Hallı, a.g.e., s. 150; Ahmet Efe, a.g.e., s. 71; Adem Kara, a.g.e., s. 86. 
27 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 63-64; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk 
Cumhuriyeti, Tarih Yay., İstanbul 1962, s. 22-23; Ali Balkan Metel, a.g.e., s. 32. 
28 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 64; Ahmet Efe, a.g.e., s. 71; Adem Kara, a.g.e., s. 86; 
Ayşe Terzioğlu, “I. Balkan Savaşı ve Edirne’nin Bulgarlar Tarafından İşgali”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 157, İstanbul 2005, s. 161-165. 
29 Yaşar Ertürk, Adalar Denizi’nde Türk-Yunan Mücadelesi, IQ Yay., İstanbul 2008, s. 83-
88; “Birinci Balkan Savaşı’nda Şükrü Paşa Edirne, Esat Paşa Yanya ve Hasan Rıza Paşa İş-
kodra kalelerini kahramanca savunmuşlarsa da bu başarı savaşın sonucunu değiştirme-
miştir.” Ahmet Efe, a.g.e., s. 72. 
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Devleti’ne isyan etmiş olan Arnavutlar da, 29 Kasım 1912’de bağımsızlı-
ğını ilân ettiler.30 

Savaşın Osmanlı Devleti’nin aleyhine devam etmesi üzerine Babıali, 
Bulgaristan’a ateşkes teklif etti ve Çatalca’ya yaptığı taarruzu püskürtü-
len Bulgarlar bu teklifi kabul ettiler.31 İki hafta süren müzakerelerde 
Bulgaristan dışında Sırbistan ve Karadağ’ında dahil olduğu görüşmeler-
den sonra, 3 Aralık 1912’de mütareke imzalandı.32 Yunanistan bu müta-
rekenin dışında bırakıldı. İngiltere ve Fransa, savaşın bu boyutlara gel-
mesinden ulusal menfaatleri açısından kaygı duyuyorlardı. Bu nedenle 
savaşa müdahale ederek Londra’da bir konferansın toplanmasını karar-
laştırdılar. 16 Aralık 1912’de başlayan, 6 Ocak 1913’de kesintiye uğra-
yan Londra Konferansı, Edirne dahil olmak üzere Midye-Enez hattının 
batısında kalan bütün Rumeli topraklarının Bulgaristan’a verilmesi ön-
görmekteydi.33 

Edirne’nin Bulgarlara verileceği ileri sürülünce, İttihat ve Terakki Par-
tisi ileri gelenlerinden Yarbay Enver Bey önderliğinde Fedai Zabitan 
mensubu subaylar, 23 Ocak 1913’de Babıali’yi basarak, Harbiye Nazırı 
Nazım Paşa’yı öldürmüş, hükümeti de istifa ettirmişti.34 İttihat ve Terak-
ki Partisi Sadrazamlığa Mahmut Şevket Paşa getirilmiş ve yeni hükümet, 
Edirne’nin kurtarılması için 2 Şubat 1913’de Bulgaristan ile ateşkese 
son vererek, 5 Şubat’ta Bolayır taarruzu ve Şarköy çıkarması girişiminde 
bulundu.35 Başarı sağlanamayınca 161 gündür kahramanca direnen 
Edirne, 26 Mart 1913’de Bulgarların eline geçti.36 
                                                           
30 Balkan Harbi Kronolojisi, ATASE Yay., Ankara 1999, s. 2; Reşat Halı, a.g.e., s. 357; Raif 
Yaşar-Hüseyin Kabasakal, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devleti Balkan Harbi (1912-
1913) Garp Ordusu Yunan Cephe Harekâtı, Cilt III, Ks. 2, ATASE Yay., Ankara 1993, s. 502; 
Mahmud Muhtar, Balkan Harbi, Tercüman Gazetesi Yay., İstanbul 1979, s. 188-189. 
31 Mehmet Selahattin, Bildiklerim, Muhalif Hatıralar, Vadi Yay., Ankara 2006, s. 56. 
32 Kadir Alaysa, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Balkan Harbi, Şark Ordusu, Birinci Çatalca Mu-
harebesi, Cilt II, Kp. 1, ATASE Yay., Ankara 1993, s. 265; Reşat Halı, a.g.e., s. 367; Raif Ya-
şar-Hüseyin Kabasakal, a.g.e., s. 382; 28. 
33 Balkan Harbi Kronolojisi, ATASE Yay., Ankara 1999, s. 2; Hikmet Süer, Türk Silahlı Kuv-
vetler Tarihi Balkan Harbi, Şark Ordusu, İkinci Çatalca Muharebesi ve Şarköy Çıkarması, Cilt 
II, Ks. 2, Kp. 2, ATASE Yay., Ankara 1993, s. 13; Katrin Boekch, Çev: Mustafa Aydın, “Birin-
ci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya ve Balkan Devletleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 167, İstanbul 2007, s. 90. 
34 Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, Tarih Yay., İstanbul 1962, 
s. 65-70; Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 65; Hikmet Süer, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi 
Balkan Harbi, Şark Ordusu, İkinci Çatalca Muharebesi ve Şarköy Çıkarması, Cilt II, Ks. 2, 
Kp. 2, ATASE Yay., Ankara 1993, s. 20; Sadi Kaban, a.g.e., s. 264; Fahri Belen, a.g.e., s. 68; 
Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, Cilt II, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999, s. 376-377; 
Mehmet Selahattin, Bildiklerim, Muhalif Hatıralar, Vadi Yay., Ankara 2006, s. 60-61. 
35 (E) Tümg. Hüsnü Ersü, Balkan Savaşı’nda Şarköy Çıkarması ve Bolayır Muharebeleri, Ya-
yına Hazırlayan: Ahmet Tetik-Çiğdem Aksu, ATASE Yay., Ankara 2006, s. 169-186. “(E) 
Tümg. Hüsnü Ersü (1893-1956), İstanbul’da doğdu, 1912’de Harp Okulunu bitirdi. Erzin-
can’a Bölük Komutanı olarak tayin oldu. Bölüğü ile birlikte 1912’de Balkan Harbine katıldı, 
Ocak 1913’de Şarköy çıkarmasına, Mart 1913’de Çatalca Hattı sol kanat muharebesinde ve 
Temmuz 1913’de Edirne’nin kurtarılmasında bulundu.”; Hikmet Süer, a.g.e., s. 363-366; 
Sadi Kaban, a.g.e., s. 291; ATASE Arşivi, Kls. 130, Dos. 39, Fih. 30-5 aktaran, Balkan Harbi 
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Türk taarruzunun başarısızlığı ve Edirne’nin kaybedilmesi üzerine ye-
niden başlayan Londra Konferansı’nda taraflar, 30 Mayıs 1913’de anlaş-
maya vardılar. Buna göre Osmanlı Devleti, Midye-Enez hattının batısı, 
yani bütün Rumeli’yi Balkan devletlerine ve Ege Adalarının nerdeyse ta-
mamını Yunanistan’a 12 adaları da İtalya’ya bıraktı.37 

3. Kuşçubaşı Eşref Bey’in Biyografisi 

Edirne’nin kurtuluşu ve BTTC’nin kurulmasına büyük emekler veren 
ve bu uğurda yararlılıklar göstermiş isimsiz kahramanlardan biri olan 
Eşref Bey’in kısa biyografisini anlatmadan geçemeyeceğim. Eşref Bey, 
1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çerkez Mustafa Nuri Bey’in oğ-
ludur. Harp Okulu öğrencisiyken Jön Türklere katıldı. 1898’de Make-
donya’da bir süvari alayına tayin edildi. Buradaki faaliyetleri nedeniyle 
babası ve kardeşi Sami ile birlikte Hicaz’a sürgüne gönderildi. Hicaz’dan 
Cidde’ye firar etti ve yakalanarak önce Taif daha sonra da Medine ceza-
evinde 1,5 yıl tutuklu kaldı. 1903 yılında kardeşi Selim Sami’nin yardı-
mıyla Medine cezaevinden firar etti.38 1903-1908 yılları arasında Arap 
Yarımadası’nda gizli devrimci Arap örgütleri kurarak, II. Abdülhamit yö-
netimine karşı isyan hareketlerine katıldı. Tekrar yakalandı ve Bahreyn 
üzerinden Hindistan’a firar etti. Hindistan’da tekrar yakalanacağını an-
                                                                                                                                        
Kronolojisi, s. 105; Katrin Boekch, Çev: Mustafa Aydın, “Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rus-
ya ve Balkan Devletleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, İstanbul 2007, s. 90. 
36 1912-1913 Balkan Harbinde Türk-Bulgar Harbi, Kırklareli Harekâtı, Bulgaristan Genel-
kurmayı, Cilt II, Çev: Murat Tunca, Gnkur. Yay., Ankara 1943, s. 399-400; (E) Tümg. Ali 
Remzi Yiğitgüden, Balkan Savaşı’nda Edirne Kale Muharebeleri, Cilt I-II, Yayına Hazırlayan: 
Zekeriya Türkmen-Betül Turan-Atike Kaptan-Özlem Demireğen-Tuğba Kılıç, ATASE Yay., 
Ankara 2006, s. 240-244; “(E) Tümg. Ali Remzi Yiğitgüden, 1912’de Edirne Kalesi Müstah-
kem Mevki Komutanı Korgeneral Şükrü’nün Başkanlığında kurulan Edirne Kale Tahkim Ko-
misyonuna tayin edilmiştir. Edirne Kalesi savunmasında Kurmay Subay olarak görev almış 
ve Edirne düştüğü sırada Bulgarlar tarafından esir alınmış, 1913’de esaretten dönmüştür.”; 
Fahrettin Altay, 10. Yıl Savaş ve Sonrası 1912-1922, Eylem Yay., Ankara 2008, s. 64-65; 
Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 65; Hikmet Süer, a.g.e., s. 321; Sadi Kaban, a.g.e., s. 335; 
Ayşe Terzioğlu, “I. Balkan Savaşı ve Edirne’nin Bulgarlar Tarafından İşgali”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 157, İstanbul 2005, s. 165-175. 
37 Barbara Jelavıch, Balkan Tarihi 20. Yüzyıl, Cilt II, Küre Yay., İstanbul 2006, s. 103-104-
105; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 90-93; Tevfik Bıyıklıoğ-
lu, a.g.e., I. Cilt, s. 65; Yaşar Ertürk, Adalar Denizi, s. 83-86; Bu anlaşmanın doğurduğu 
ruh hali ile Sadrazam Mahmut Şevket Paşa Beyazıt’ta suikast sonucu öldürüldü. Yeni kabi-
ne Sait Hilmi Paşa’nın sadrazamlığında, Talat Paşa Dâhiliye Nazırı ve Halil (Menteşe) Bey’in 
Şurayı Devlet Reisi olarak görev aldı. Fahrettin Altay, 10. Yıl Savaş ve Sonrası 1912-1922, 
Eylem Yay., Ankara 2008, s. 73-76; “Sadrazam Mahmut Şevket Paşa (1856-1913) Bağdat’ta 
doğdu, Harp Okulundan sonra 1883’de Harp Akademisini bitirdi. 1905’de Korgeneralliğe 
yükseldi, Kosova Valiliği yaptı. 1908’de Meşrutiyet’in ilanından sonra 3’üncü Ordu Komu-
tanlığına atandı. Aynı yıl Harbiye Nazırı oldu, 1912’de Mareşal, 23 Ocak 1913’te Sadrazam 
oldu ve 11 Haziran 1913’te öldürüldü.” (E) Tümg. Hüsnü Ersü, Balkan Savaşı’nda Şarköy 
Çıkarması ve Bolayır Muharebeleri, Yayına Hazırlayan: Ahmet Tetik-Çiğdem Aksu, ATASE 
Yay., Ankara 2006, s. 4; Cemal Paşa, Hatıralar, Çağdaş Yay., İstanbul 1977, s. 35-36; Hik-
met Süer, a.g.e., s. 379; Reşat Hallı, a.g.e., s. 405; Hikmet Öksüz, “Atatürk Döneminde Bal-
kanların Durumu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 107, İstanbul 1997, s. 99-105. 
38 Philip Hendrick Stoddord, Teşkilat-ı Mahsusa, Arma Yay., İstanbul 2003, s. 152; Eşref 
Kuşçubaşı, Hayber’de Türk Cengi, Arba Yay., İstanbul 1997, s. 215-217. 
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layınca, Doğu Türkistan, Afganistan, İran ve Irak’tan geçerek Hicaz’a 
döndü. Babası tutuklanınca Kıbrıs’a kaçtı, Kıbrıs’ta İttihat ve Terakki 
hücresi ile temas kurdu ve onların aracılığıyla Paris’e geçti, burada fiilen 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı.39 

Meşrutiyetin ilanından sonra Teşkilat-ı Mahsusa’ya alındı. 1911 
Trablusgarp Savaşı’nda Libya’ya gitti ve birçok şivesini bildiği Arapçasıy-
la, İtalyanlara karşı direnişi örgütlemede önemli katkılar sundu.40 Trab-
lusgarp’taki savaşta Kurmay Yarbay Enver Bey’in dostluğunu ve güveni-
ni kazanan Eşref Bey, Üşi Antlaşması’ndan sonra Anadolu’ya geçti. Bi-
rinci Balkan Harbi’nden sonra Enver Bey tarafından Trakya’ya çağrıldı 
ve Edirne’nin geri alınmasında öncü gönüllü kuvvetlere komuta etti. Batı 
Trakya’da ilk Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına katkıda bulundu. 
1914-1915 yılları arasında Teşkilat-ı Mahsusa’nın Arap yarımadası baş-
kanlığı görevini yürüttü. Süleyman Askeri Bey’in ölümünü takiben Teş-
kilat-ı Mahsusa’nın başkanı oldu.41 

I. Dünya Savaşı sırasında Yemen’de esir düştü ve Malta’ya sürgüne 
gönderildi.42 1955’de yurda döndü ve 1964’de vefat etti. Mezarı Söke-
Kuşadası yolu üzerindeki Yaylaköy’dedir.43 

4. İkinci Balkan Savaşı ve Edirne’nin Kurtuluşu 

Balkan Devletleri ele geçirdikleri toprakların paylaşımı nedeniyle bir-
birleriyle anlaşmazlıklara düştüler. Özellikle Londra Konferansı’nın Bul-
garistan’a geniş bir arazi vermesi, savaşa katılan diğer Balkan Devletleri-
nin tepkisine yol açtı. Bunun üzerine 29 Haziran 1913’de Sırbistan, Yu-
nanistan ve Karadağ Devletleri Bulgaristan’a karşı birleştiler ve savaşa 
girdiler. Bulgaristan’ın büyümesini menfaatlerine aykırı gören Romanya’-
da, Bulgaristan’a savaş ilân ederek Balkanlar’da yeniden başlayan sava-
şa katıldı. Birçok cephede savaşmak durumunda kalan Bulgar orduları; 
Sırplara ve Yunanlılara yenildiler. 

Osmanlı Devleti de, bu durumdan istifade ederek, Edirne’yi tekrar 
alabilmek için Bulgaristan’a savaş ilân edip, İkinci Balkan Savaşı’na ka-
tıldı.44 
                                                           
39 Eşref Kuşçubaşı, Hayber’de Türk Cengi, Arba Yay., İstanbul 1997, s. 218-219; Philip 
Hendrick Stoddord, Teşkilat-ı Mahsusa, Arma Yay., İstanbul 2003, s. 153-155; Ahmet Efe, 
a.g.e., s. 16-20. 
40 Eşref Kuşçubaşı, Hayber’de Türk Cengi, Arba Yay., İstanbul 1997, s. 221-222; Philip 
Hendrick Stoddord, a.g.e., s. 78-79; Cemal Kutay, Trablusgarp’ta Bir Avuç Kahraman, Ercan 
Yay., İstanbul 1963, s. 70. 
41 Eşref Kuşçubaşı, a.g.e., s. 223-224; Philip Hendrick Stoddord, a.g.e., s. 99; Ahmet Efe, 
a.g.e., s. 21-50. 
42 Hakan Kağan, Kuşçubaşı Eşref İmparatorluğun Son Akşamı, Timaş Yay., İstanbul 2008, s. 
7; Philip Hendrick Stoddord, a.g.e., s. 160. 
43 Ahmet Efe, a.g.e., s. 21-50. 
44 Hikmet Süer, a.g.e., s. 382; Reşat Hallı, a.g.e., s. 504; Balkan Harbi’nde 3’üncü Ordu, s. 
78; Fahri Belen, a.g.e., s. 89. 
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30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması ile Edirne’nin Bulgarlara bırakıl-
ması, Osmanlı Devleti’nin büyük bir hatası idi. Bu hatanın düzeltilmesi 
ve Edirne’nin geri alınması önemli bir problem haline gelmişti. 8 Tem-
muz 1913’de Balkanlardaki karışıklıklardan istifade etmek isteyen Dâhi-
liye Nazırı Talat Bey, Edirne’yi kurtarıp, Midye-Enez hattında sıkışan Av-
rupa sınırlarımızı, Meriç’e kadar genişletmeyi düşünüyordu. Diğer taraf-
tan da Batı Trakya’daki Türklere, Bulgarların zulüm ve tecavüzlerinin 
devam ettiğine dair raporlar geliyordu.45 

Çatalca’nın batısını savunmakla görevli Hurşit Paşa komutasındaki 
10’uncu Kolordu’nun Kurmay Başkanlığı’na Kurmay Yarbay Enver Bey 
atanınca, o da milis kuvvetlerini; Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı çarpış-
tığı yakın dava arkadaşlarından oluşturarak, başına da Kuşçubaşı Eşref 
Sencer Bey’i atadı.46 Teşkilat-ı Mahsusa’nın öncüsü durumundaki bu 
300 kişilik Milis kuvvetlere veya Kuvâ-yi Milliye’ye (Kuvâ-yi Milliye tabiri 
ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılmıştır)47 daha sonra Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın başkanlığını da yapacak olan Kuşçubaşı Eşref Sencer Bey 
komuta ediyordu.48 

Bulgarların Çatalca hattında bir taarruza kalkışacakları haberleri alı-
nınca, eğitimini tamamlayan milisler, Bakırköy-Yeşilköy mihverinden 
Çatalca’nın Kumburgaz beldesine nakledildi. Eşref ve Selim Sami Beyle-
rin emrinde gönüllü kuvvetler, Murat Bey tepelerinde konuşlanmış, İs-
tanbul’u dövecek menzildeki Bulgar topçusunun ilk mevzilerini baskın 
ele geçirdi. Bulgarların birkaç defa karşı saldırısı gönüllü kuvvetlerce 
püskürtüldü.49  

İttihat ve Terakki Cemiyetinde hâkim olan düşünce; İstanbul ve Bo-
ğazların dolayısıyla Anadolu’nun emniyetini sağlamak için, Bulgarların 
Edirne’nin batısına atılması gerektiğiydi. 10’uncu Kolordu emrinde Kuş-
çubaşı Eşref ve ona bağlı ve sayısı dört bin kişiye çıkarılan gönüllü kuv-
vetlere, Daraç Torpitos ve Bafra Gambotu’nun himayesinde taarruzla, 15 
                                                           
45 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 67; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 84; Cemal Kutay, 1913’-
de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 49; Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılap Tarihi, 
Balkan Savaşları, Cilt II, Ks. 2, TTK Yay., Ankara 1943, s. 406. 
46 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 85; www.türkcebilgisi.com/cumhuriyet/anslikopedi/bat%C4%B1_tarkya_t5C3%BCrk; 
Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 106; Şevket Süreyya Ayde-
mir, a.g.e., s. 386. 
47 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 81; Balkan Mete, a.g.e., s. 104; Cemal Kutay, 1913’de 
Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 4, s. 116; “Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Ah-
met İzzet Paşa sempati beslediği, Eşref Bey’in kardeşi Selim Sami’ye Kuvâ-yi Milliye’nin ne 
olduğunu sorar. Selim Sami Bey’de; Vatan tehlikede iken ve yaşı ve başı devletin resmi da-
veti ve askerlik kanun ve formülleri haricinde kalanların, münhasıran hamiyyet ve vatani 
gayret ve muhabbet şevkiyle, giyeceklerini, yiyeceklerini, hatta düşmana atacakları kurşunu 
ve sallayacakları kılıçlarını kendine öz imkânlarıyla tedarik ederek ve rahat döşeklerinde fır-
layıp anne vatanının imdadına koşan vatanperverlere verilen isim Paşa Hazretleri” demiştir. 
48 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 67; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk 
Cumhuriyeti, s. 108. 
49 Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 108-110; Tevfik Bıyıklıoğ-
lu, a.g.e., I. Cilt, s. 67. 
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Temmuz 1913’de Midye-Enez hattına ulaştı.50 Eşref Bey’in komutasında 
ve Kumburgaz’da konuşlandırılan bu kuvvetlerden 1.200 kişilik birlik, 
Midye-Enez hattının batısına ve zaman zaman Bulgarların Çöplüce saf-
larına kadar akınlar yaptı.51 Balkan Savaşı boyunca daima kötü haber 
almaya alışmış olan halk, Muratlı-Çorlu hattına taşınan ve burada ko-
nuşlanan gönüllülerin başarılarını duyunca büyük sevinç yaşıyordu. 

Bu akınlar üzerine Başkomutan Vekili olan Ahmet İzzet Paşa, Eşref 
Bey’i telefonla arayarak, “Harekâtın derhal durdurulmasını, aksi takdirde 
Askeri Mahkeme’ye verileceğini” söylüyordu. Ancak Eşref Bey; “Kararın-
dan vazgeçmeyeceğini, bu uğurda her şeyi göze aldığını” bildiriyordu. Bu 
gelişme üzerine Yarbay Enver Bey, Lüleburgaz’dan ileri yürümek için ha-
zırlıkların tamamlanmasını emrederek, konuyu görüşmek için kısa süre-
liğine İstanbul’a gitmeye karar verdi.52 

Enver Bey’in teşebbüsü ve Talat Paşa’nın desteği ile Bakanlar Kuru-
lu’nda ordunun ilerlemesi için bir engelin kalmadığı yönünde karar veril-
di. Edirne’nin geri alınması hususunda İttihat ve Terakki Partisi’nin yap-
tığı baskı ile Osmanlı Hükümeti, 19 Temmuz 1913’te elçileri yolu ile bü-
tün Avrupalı devletlere bir nota verdi. Bu nota’da, “Trakya’nın mukadde-
ratının tayini büyük devletlere bırakılıyor ve hiçbir bahane ile Meriç sınırı-
nın aşılamayacağı” taahhüdünde bulunuluyordu.53 Buna rağmen İtalya 
hariç bütün Avrupa Devletleri bu bildiriye itiraz ederek, Osmanlı Yöneti-
mi’ni yine tehdit ettiler. Ancak bu tehditler bir blöften öteye gidemeye-
cekti. Çünkü Balkanlardaki karışıklığın içine girmeyi göze alacak du-
rumda değildiler.54 

Enver Bey, Çorlu’ya dönüşünde gönüllü kuvvetlerin komutanlarıyla 
bir toplantı yaparak derhal harekete geçilmesi hususundaki hükümet 
kararını iletti. Plana göre ordu ve gönüllü kuvvetler birlikte hareket ede-
                                                           
50 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 69. Bu kolordunun emrinde Kuşçubaşı Eşref ve 300 
kişilik gönüllü müfreze bulunmaktaydı. Bıyıklıoğlu’na göre, Kuşçubaşı ve Sami beylerin yö-
netiminde İstanbul’da kurulan müfreze, Aydın ve Ödemiş dolaylarından gönüllü bir miktar 
zeybek ve efeler; Kafkasyalı, az sayıda İranlı ve Afgan gönüllülerden oluşuyordu. Bu müfreze 
Enver Bey’in emriyle Derne’den tanıdığı Eşref Kuşçubaşı tarafından özel görevler için kurul-
muştu. Müfrezedeki Kafkasyalıların başında daha sonradan Mütarekenin ardından Kars 
merkezli kurulan “Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti Reisi” olan Cihangiroğlu İbrahim Bey 
bulunuyordu. Müfrezede Nevzat (bir ara İstanbul Merkez Komutanı), Akovalı İsmail Hakkı 
(Jandarma Albay) ve Türk İstiklal Harbi’nde Milli Alay Komutanlığı yapan İsmail Hakkı Bey’-
lerde vardı.”; Mahmut Beliğ Uzdil, Balkan Savaşı’nda Çatalca ve Sağ Kanat Ordularının Ha-
rekâtı Savaşın Siyasi ve Psikolojik İncelemeleri, Cilt I, II, III, Yayına Hazırlayan: Özlem Demir-
eğen-Nurcan Aslan, ATASE Yay., Ankara 2006, s. 81. “(E) Kurmay Albay Mahmut Beliğ Uz-
dil, 1912’de Balkan Savaşlarına Çatalca Ordusu Kurmay Başkanı olarak katılmıştır.” 
51 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 86. 
52 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 90-91; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhu-
riyeti, s. 148-149. 
53 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 68; Cemal Paşa, Hatıralar, Çağdaş Yay., İstanbul 1977, 
s. 61; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 92-93; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cum-
huriyeti, s. 150-151; Hikmet Süer, a.g.e., s. 528. 
54 Aram Andonyan, a.g.e., s. 130; Hikmet Süer, a.g.e., s. 457. 
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cekti. Eşref Bey Edirne’ye yürüyecek ve onu arkadan Enver Bey’in ko-
mutasındaki nizami birlikler takip edecekti.55 

22 Temmuz 1913’de Edirne’nin ele geçirilmesi için, Midye-Ezine hattı-
nı geçen ve düzenli bir direnişle karşılaşmayan Eşref Bey’in komutasın-
daki kuvvetler şehre gizlice sızdılar. Yapılan şok baskınlarla etraflarının 
tamamen çevrili olduğuna inandırılan Bulgar kuvvetleri, silahlarına dav-
ranamadan teslim oldular ve Edirne geri alındı.56 Fahrettin (Altay) Beyin 
komuta ettiği Milli ve Karakeçili Aşiret Alayları’ndan oluşan Tugay ve 
29’uncu Piyade Alayı da Kırklareli’ni geri aldı.57 Balkan Savaşı’nın başla-
dığı günlerden bu yana Türk Milleti’nin ilk defa yüzü gülüyordu. Bu ba-
şarı memleketin dört bir yanında törenlerle kutlandı.58 

Bulgarların elindeki Türk esirlere, Bulgarlardan ele geçirilen silahlar 
dağıtılarak gönüllü birliklere dahil edildiler. Kuşçubaşı Eşref Bey’in gö-
nüllü kuvvetleri çoğalmıştı ve Edirne’yi ele geçirmenin moraliyle gönüllü 
kuvvetlerin ilerleme ve savaş hevesi de artmıştı. Gönüllü kuvvetlerin 
Mustafapaşa istikametinde başlayan akınlarıyla, Bulgar toprağı sayılan 
bölgelere girilmiş ve Bulgar milis kuvvetleri bozguna uğratılmıştır.59 Dört 
gün süren akınlar, Bulgarların ve Avrupa Devletlerinin protestosu ve 
Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa ve Vali Hacı Adil beyin emir ve müdaha-
lesiyle Türk Kuvvetleri Edirne’ye geri çekilmiştir.60 Bu arada ezici çoğun-
luğu Türk/İslam olan Trakya’nın, Bulgarların elinde kalmasına karşı çı-
kan Türker’le birlikte Rum, Ermeni ve Musevi temsilcilerden oluşan; 
hem bu demografik durumu hem de Bulgar işgali altındaki bölgede yapı-
lan mezalimi anlatmak üzere bir Edirne Heyeti kurulmuştu. Heyet, Talat 
Paşa’dan aldığı talimat üzerine Avrupa merkezlerine giderek, Trakya’nın 
bu özelliğini anlatıp bölgenin Osmanlı Devleti’nde kalması doğrultusun-
da girişimlerde bulundu.61 
                                                           
55 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 70; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 94. 
56 Fahri Belen, a.g.e., s. 89; Hikmet Süer, a.g.e., s. 419; Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 
70; Cemal Paşa, a.g.e., s. 62-63; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriye-
ti, s. 164-165. 
57 Fahrettin Altay, 10. Yıl Savaş ve Sonrası 1912-1922, Eylem Yay., Ankara 2008, s. 68-72; 
Mahmut Beliğ Uzdil, Balkan Savaşı’nda Çatalca ve Sağ Kanat Ordularının Harekâtı Savaşın 
Siyasi ve Psikolojik İncelemeleri, Cilt I, II, III, Yayına Hazırlayan: Özlem Demireğen-Nurcan 
Aslan, ATASE Yay., Ankara 2006, s. 81-83; Hikmet Süer, a.g.e., s. 414. 
58 “Anadolu’nun en ücra köşesi Siirt’te savcılık yapan Abdülkadir Kemal’in yazdığına göre 
‘Edirne’yi askerlerimiz geri almış’ haberi üzerine yüzlerce vatandaş evlerinin damına çıkarak 
sevinçten havaya saatlerce mermi atmış, bunlarda 300’ü ‘meskun mahalde havaya ateş aç-
mak’ iddiasıyla mahkemeye verilmiştir.” Aktaran: Ahmet Efe, a.g.e., s. 74; Süleyman Koca-
baş; “Batı Trakya Türk Devleti Nasıl Doğdu, Nasıl Öldü?”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 206, İstanbul 2004, s. 52-53. 
59 Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 174-175; Tevfik Bıyıklıoğ-
lu, a.g.e., I. Cilt, s. 67. 
60 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 70; Cemal Paşa, a.g.e., s. 58; Cemal Kutay, 1913’de 
Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 181. 
61 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 71-72. 
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Bu arada Balkan devletleri, 10 Ağustos 1913’de Bükreş Antlaşması’nı 
imzalayarak aralarındaki savaşa son verdiler. Antlaşmaya göre; Yunan-
Bulgar sınırı Serez ve Drama’nın kuzeyinden geçmekte ve Kavala’nın 30 
km. kadar doğusunda, Mesta Karasu ağzında Ege’ye varmaktaydı.62 Böy-
lece Batı Trakya Bulgarların eline geçmiş ve gönüllü kuvvetlerin Edirne’-
ye çekilmesinden sonra kini tükenmeyen Bulgarlar, Doğu Trakya’dan 
kovulmalarının acısını, Batı Trakya, Rodoplar ve Makedonya’da yaşayan 
Türk ve Müslümanlara akla gelmeyecek zulüm ve işkence yaparak inti-
kam alıyorlardı. Edirne’ye gelen haberler tüyler ürperticiydi.63 Doğu 
Trakya’nın kurtarılmasından sonra Batı Trakya’nın geleceği Osmanlı Hü-
kümeti için ciddi kaygı sebebiydi ve hükümet, 19 Ağustos 1913’de Avru-
pa merkezlerindeki elçilerine haber vererek, Bulgar çetelerinin zulmü ne-
deniyle Meriç’in batısına küçük müfrezeler geçireceğini, bunun sınırı ih-
lal olarak algılanmamasını istedi.64 

Edirne ve çevresi Bulgarlardan temizlendiği sırada oldukça bol silah, 
cephane ve malzeme de ele geçirmişti. Eşref Bey’in Edirne’yi kurtaran 
azim ve cesareti, Türkün yeniden şahlanan kahramanlığı ile esarete dü-
şen ve sırf Türk oldukları için insanlık dışı işkencelere maruz kalan Ro-
doplar, Batı Trakya, Makedonya’daki Türk ve Müslümanlar ile Batı Trak-
ya’nın kurtarılması kaçınılmaz hale gelmişti.65 

5. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (BTTC)’nin Kuruluşu  
    (Garbi Trakya Müstakilesi) 

Enver Bey, kolordu emrinde bulunan ve başlarında Kuşçubaşı Eş-
ref’in olduğu akıncı birliğinden, 116 kişilik bir müfrezeyi 15 Ağustos 
1913’de Batı Trakya’ya (Ortaköy) gönderdi.66 Umumi Çeteler Kumandanı 
unvanıyla, Batı Trakya’ya ilk giren 116 kişilik müfrezede, Eşref Bey’in 
kardeşleri Selim Sami ve Hacı Kaptan’da vardı.67 İlk olarak Ortaköy’ün 
                                                           
62 Hikmet Süer, a.g.e., s. 383; Fahri Belen, a.g.e., s. 89; Balkan Harbi’nde 3’üncü Ordu, s. 
78; Ahmet Efe, a.g.e., s. 78. 
63 Ahmet Efe, a.g.e., s. 78; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 
183-184. 
64 Ahmet Efe, a.g.e., s. 79; Katrin Boekch, Çev: Mustafa Aydın, “Birinci Dünya Savaşı Arife-
sinde Rusya ve Balkan Devletleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, İstanbul 
2007, s. 90-91. 
65 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 99. “Yunanistan’ın dokuz coğrafi bölgesinden biri olan Batı 
Trakya, doğuda Meriç Nehri ile Türkiye’den, batıda Mesta-Karasu Nehri ile Makedonya’dan 
ayrılmıştır. Kuzeyde Rodop Dağları ile Bulgaristan’dan ayrılmakta, güneyde Ege Denizi ile 
çevrili bulunmaktadır. Balkan Yarımadasının bir parçasını oluşturan Trakya; Karadeniz, 
Marmara Denizi ve Balkan-Rodop sıradağları arasında kalan arazi parçasının adıdır. Doğu 
Trakya, bugünkü Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki arazisini teşkil etmektedir. Bunun dışında-
ki kısmı ise Batı Trakya olup 1913’te kurulan “Batı Trakya Hükümet-i Müstakilesi” sınırları 
esas alındığında, bir kısmı Yunanistan’ın, diğer kısmı Bulgaristan’ın sınırları içinde kalan böl-
gedir.” Fatma Tunç Yaşar, Batı Trakya Meriç’in Öbür Yakası, İlke Yay., İstanbul 2005, s. 13. 
66 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 73. 
67 Cemal Paşa, “Hatıralar” eserinde, bu müfrezenin komutanın Süleyman Askeri Bey oldu-
ğunu söyler. Cemal Paşa, Hatıralar, s. 61; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 100. 
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alınmasından sonra; 1.200 kişilik Domuzciyef çetesi tarafından vahşice 
katledilen 400 Türkün cesedi ile karşılaşıldı. 93 km ileride Koşukavak’ta 
olduğu öğrenilen çete ile 16 Ağustos 1913’te büyük bir çatışma yaşadı. 
Çatışmadan sonra yakalanan çete başı Domuzciyef kurulan Halk Jürisi-
nin kararı ile idam edildi.68 

Koşukavak çarpışmasında; 1.200 silah ele geçirildi ve Türklere dağı-
tıldı. Bu silahlarla bölgede yaşayan Türklerden Milis Kuvvetler teşkil 
edildi. Bu acımasız çetenin imha edilmesi, dağlara gizlenmiş Türklere ce-
saret verdi.69 Ayrıca, 18 Ağustos’ta Mestanlı’yı muharebesiz, 19 Ağustos’ta 
da bir Bulgar süvari alayı ile yapılan kısa bir muharebeden sonra Kırcaali 
ele geçirildi.70 Kitle halinde gönüllü kuvvetlere katılan Türk/İslam milisle-
rinden de 600 kişilik bir tabur teşkil edildi ve tabur komutanlığına Talat 
Paşa’nın dayısı atandı.71 Mestanlı ve Kırcaali’de yerli hükümet reisleri ta-
yin edilerek akıncı müfrezelerinin geri aldığı üç kazada asayiş sağlandı.72 

Koşukavak, Mestanlı ve Kırcaali’nin ele geçirilmesi Başkumandanlık-
ça tasvip edilmeyince, Enver Bey de geri adım atmak zorunda kaldı. Gö-
nülsüz de olsa akıncı müfrezesine; daha ileriye gidilmemesi, çekilmek 
üzere hazır beklenilmesi emrini verdi. 

Akıncı Müfreze Komutanları da; onca çaba ve mücadeleden sonra, bu 
toprakların bırakılmasına razı değillerdi. Kuşçubaşı Eşref Bey, Batı 
Trakya’nın ele geçirilmesi için yeni kuvvetlere duyulan ihtiyacı ve gelişen 
siyasi durumu görüşmek üzere Enver Bey, 22 Ağustos 1913’te Ortaköy’-
de buluşarak; “Batı Trakya’nın tamamının işgal edilmesi, gönüllü olarak 
Batı Trakya’ya geçmek üzere bazı subaylara özel izin verilmesi” hususu-
nu kararlaştırdılar.73 Bu kararla çoğunluğu Trabzon’daki tümenden ve 
diğer birliklerden gönüllü olarak Batı Trakya kuvvetlerine katılan subay-
lar şunlardı; Trabzon Redif Tümeni Kurmay Başkanı Binbaşı Süleyman 
Askeri Bey, bölüğü ile birlikte Yüzbaşı İlyas ve Üsteğmen Ömer Lütfi 
Bey, Yüzbaşı Akkâlı Kasım Bey, Üsteğmen Arif Bey, Üsteğmen Fuat (Bal-
kan) Bey, Teğmen Beykozlu Reşat Bey, Üsteğmen Sadık Bey, kendi niza-
miye piyade bölüğü ile Yüzbaşı Beşiktaşlı Ekrem Bey, Yüzbaşı İhsan (Er-
yavuz) Bey, Manastırlı Hüsrev Sami Bey ve Çerkez Reşit (Çerkez Et-
hem’in ağabeyi), Yüzbaşı Yakup Cemil idi.74 
                                                           
68 Ahmet Efe, a.g.e., s. 80-81; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 101; Cemal Kutay, 1913’de Garbi 
Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 186-188; Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 74. 
69 Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 189. 
70 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 74; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk 
Cumhuriyeti, s. 191. 
71 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 74; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk 
Cumhuriyeti, s. 220. 
72 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 74; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 102. 
73 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 75; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk 
Cumhuriyeti, s. 200-201. 
74 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 75-76; Cemal Paşa, a.g.e., s. 64. 

115



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 16 

Ayrıca, Yüzbaşı Çolak İbrahim Bey, Yüzbaşı Kasık’lı Ali Rıza Bey, Yüz-
başı Hilmi Bey (Irak’ta şehit), Yüzbaşı Fahri (şehit), Üsteğmen Fahri Bey, 
Üsteğmen Manastırlı Halim (Irak’ta şehit), Üsteğmen İskeçeli Arif, Üsteğ-
men Şehreminli Sadık, Teğmen Nişantaşılı Sıtkı (şehit), Teğmen Filibe’li 
Halim Cevad Bey, Teğmen Beykoz’lu Hasan Bey, Teğmen Tahsin Bey, 
Teğmen Refik Bey, Teğmen Besim, Selim Sami (Eşref’in kardeşi), Çakır 
Efe, Sapanca’lı Hakkı Bey, Tatar Hasan, Cihangiroğlu İbrahim, Beşiktaş-
lı Kemal, Ahmet Kaptan (Eşref’in kardeşi), Giritli İsmail Kaptan, Karakaş 
İbrahim Bey, Silahçı Hüseyin Bey ve Karagümrük’lü Etem Nuri Bey, Ma-
maka Mustafa Kaptan, Said Kaptan katılmışlardır.75 

Batı Trakya Harekâtı’nın 2’nci safhası; Kırcaali’de 31 Ağustos 
1913’te Türk Milis Kuvvetleriyle Dimitrief çetesi arasında kısa bir çatış-
madan sonra Batı Trakya’nın merkezi olan Gümülcine’yi ele geçiren 
kuvvetlerimiz, daha sonra hızla Dimetoka’ya yöneldiler ve Dimetoka’daki 
Bulgar kuvvetlerinin direnci kırılınca teslim oldular.76 Gümülcine’yi kur-
taran Selim Sami ve Cihangiroğlu İbrahim Bey’in komutasındaki kuvvet-
ler, 1 Eylül 1913’de İskeçe’yi de düşman işgalinden kurtardılar. İskeçe’-
de bol miktarda silah ve malzeme ele geçirilmiş ve artık Batı Trakya’da 
kurtarılacak bir tek Dedeağaç kalmıştı.77 Sofulu ve Ferecik yakınlarında 
tutunmaya çalışan Bulgarlarla Türk Kuvvetleri arasında 22-23 Eylül’de 
kanlı çarpışmalar meydana gelmiş ve burada da tutunamayan Bulgarlar, 
o günlerde Yunan işgalindeki Dedeağaç’a sığınmışlardır.78 

Osmanlı Hükümeti’nin Batı Trakya’da daha fazla ilerlemek isteyen 
Eşref Bey’in fikrini benimsemeyişinin sonucu olarak; Eşref Bey ve arka-
daşları ileri harekâtı durdurmak zorunda kaldılar. Osmanlı Devleti’nden 
istediği desteği alamayan Eşref ve Süleyman Askeri Bey ile gönüllü kuv-
vetler, buna karşılık 31 Ağustos 1913’de Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 
(BTTC)’ni kurdular. Başkenti Gümülcine olan bu yeni Türk Devletinin 
yönetim şekli Cumhuriyet olarak benimsendi ve Devlet Başkanlığına 
müderris Salih Hoca getirildi.79 
                                                           
75 İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu (1912-1913), TTK Basımevi, Ankara 1993, s. 43; 
Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 208; Tevfik Bıyıklıoğlu’na 
göre, “İlk zamanlarda Süleyman Askeri Bey’in Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi unvanı taşı-
dığı anlaşılır. Ancak Cemal Paşa’ya göre harekâtın başından itibaren ipler şehit Süleyman 
askeri Bey’in elindedir.” Aktaran: Ahmet Efe, a.g.e., s. 82. 
76 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 76; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk 
Cumhuriyeti, s. 216-217. 
77 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 113-114. 
78 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 76; Nadir Yaz, Ağlayan Batı Trakya, Yeni Batı Trakya 
Dergisi Yay., İstanbul 1986, s. 136-137. 
79 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 78-79; “Gümülcine’de, evvelâ ‘Garbi Trakya Hükümeti 
Muvakkatesi’ kurulmuş. Dedeağaç’ın alınmasından sonra bu isim ‘Garbi Trakya Hükümeti 
Müstakilsi’ne çevrilmiştir. Bu iki zaman arasında, bazen, Batı Trakya hükümetine, ‘Batı 
Trakya Hükümeti Milleyesi’ dahi denmiştir. Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 89; İsmet Görgülü, On Yıllık 
Harbin Kadrosu (1912-1913), TTK Basımevi, Ankara 1993, s. 43; Nadir Yaz, Ağlayan Batı 
Trakya, Yeni Batı Trakya Dergisi Yay., İstanbul 1986, s. 138. 
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Diğer taraftan Süleyman Askeri Bey’de, Erkan-ı Harbiye ve Garbi 
Trakya Hükümeti İcraiye Reisi olarak bütün yetkileri elinde bulundura-
rak hükümetin de üzerinde bir otoriteye sahip olmuştu.80 

Ayrıca, Yüzbaşı İhsan Bey Topçu Kuvvetleri Komutanı, Binbaşı İlyas 
Bey Süvari Kuvvetleri Komutalığına, Sırçıfeli Ekrem ve İskeçeli Arif Bey-
ler Akıncı Kuvvetleri Komutanlığına, Kısıklı Cemil Bey Hücum Tabur Ko-
mutanlığına, Milli Kuvvetler Komutanlığına Kuşçubaşı Eşref Sencer, Ku-
vâ-yi Milliye Müfreze Komutanlıklarına Manastırlı Hüsrev Sami-Cihan-
giroğlu İbrahim üstlenirken, Üsteğmen Manastırlı Halim Bey’de Harekât 
Şube Müdürlüğüne atandı.81 

Bu gelişmelere rağmen Türk Genelkurmay’ın ‘geri dönün’ emrini üze-
rine; Hükümet Reisi mühürlü, Kuşçubaşı Eşref Bey imzalı ve altında Sü-
leyman Askeri Bey’in parafının olduğu 12 Eylül 1913 tarihli ve birer su-
reti; Babıali’ye, Başkomutanlığa, 10’uncu Kolordu Komutanı Hurşid Pa-
şa’ya ve Kurmay Başkanı Yarbay Enver Bey’e gönderilen yazı özetle şöyle 
idi; 

“O güne kadar yapılan harekâtı anlatmayı müteakip, Batı Trakya’-

dan geri çekilme sebepleri ve geri çekilmeden sonra Bulgarların bura-

daki Türk/İslam ahaliye zulüm yaptığını, bu nedenle tekrar harekete 

geçildiğini ve artık müstakil bir hükümet olduklarını, Osmanlı ile ma-

nevi ilişkileri saklı kalmak kaydıyla maddi ilişkilerini kestiklerini, hu-

dutlarının; Mestakarasu’dan Bahrisedif sahilini takiben Dedeağaç’ta 

içerde Enez hududuna ve diğer taraftan da Sofulu, Dimetoka civarın-

dan Ortaköy’ün köprüsüne ve Bulgar hududunun eski hudutlarına 

ve oradan Kırcaali ile Aydoğmuş’dan eski hudutları da takiben Ma-

kas boğazı ve sabık hudut boyunca olduğunu, ülkeye girişlerin pasa-

portla olacağını ve uluslararası hukuk gereği hükümetlerine iltica 

edenlerin geri verilmeyeceğini ve Garbi Trakya Hükümeti Muvakkate-

si’nin istiklalinin ilan edildiğini” 

içeren cevap gönderildi.82 
Ayrıca Kuşçubaşı Eşref, Selim Sami ve Süleyman Askeri Bey’in imza-

layarak halka yayınladıkları “Gümülcine Mazlum Ahalisine” başlıklı bildi-
ri şöyleydi: 

 

                                                           
80 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 77; Kader Özmen, “a.g.m.”, s. 6; 
www.türkcebilgisi.com/cumhuriyet/ansiklopedi; Kazım Gültepe, “Batı Trakya’nın Dünü Bu-
günü ve Dehşet Saçan Yunan İdaresi”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 115, İstan-
bul 1996, s. 47-54; Bülent Atalay, “Yunanistan’ın Batı Trakya Çıkmazı”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Sayı: 104, İstanbul 1995, s. 20-24. 
81 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 113; İsmet Görgülü, a.g.e., s. 44; Cemal Kutay, 1913’de Garbi 
Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 220. 
82 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 78; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 123-126; Cemal Kutay, 
1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 170-173. 
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“Amacımız Bıçak Altında Bulunan Sizleri Kurtarmaktır!” 

“…Bulgarların Türklerimize karşı göstermekle oldukları şeniâne me-

zalim dolayısıyla sabırlanınız tükenerek bıçakta ve kucakta bulu-

nan masum halkı kurtarmak azmiyle Garbi Trakya’yı işgale mec-

bur kaldık. Fakat ahvali hızırai siyasiyyemiz icabı Hükümeti Osma-

niyye bizim bu harekâtımızı muvafık bulmayarak bizi mene kalkıştı. 

Naçar harekete geçtik ve Gümülcine livası Türklerini tahlise geldik. 

Maalesef bu kere de hükümetimizce avdetimiz katiyetle emir olun-

maktadır. Başla Rus olmak üzere bazı taraftarı hükümetler bizim bu 

hareketimizi mütareke ahkâmına uygun bulmamaktadırlar. Hâlbu-

ki burada bıçak altında can vermiş ve vermekte olan Türklerimizin 

hayat ve ismetleri hiçbir taraftan tahtı emniyet ve kefalete bağlan-

mış değildir. Buna fikir yoran da bulunmamaktadır. Bu sebepten ve 

bundan böyle biz emirlerimizi vicdan ve ilhamlarımızı akıl ve mantık 

ve besaleti şahsiyyelerimizden almak ve ona göre harekete geçmek 

mecburiyetinde kalmış olduk. İşte bugünden itibaren muvakkat ola-

rak teşkil eylediğimiz hükümeti muvakkatimizi Garbi Trakya Hükü-

meti Müstakilesi namına tahvil ile ilanı istiklâl eylediğimizi bilcümle 

hükümetlere ve âlemi insaniyete ilan eylemekle fahru şeref duydu-

ğumuz ilan olunur. Tevfik ulu Allahımızdandır.” 

                            [Mühür] (Garbi Trakya Teşkilatı Milliye Kumandanlığı) 

Garbi Trakya Hükümeti      Umun Müfettişi      Umum Erkanı Harbiye  

Milli Kuvvetler Reisi ve         Selim Sami             Reisi Süleyman Askeri 

Umum Çeteler Kumandanı Kumandanı Eşref83 

Dedeağaç Balkan Savaşları sırasında Yunanlılar tarafından işgal edil-
mişti. Trakya’nın Ege Denizi’ne tek çıkış yeri olması bakımından, çok 
önemli bir kentti. BTTC tarafından Dedeağaç’ın “Bir Türk kenti olduğu, 
Yunan kuvvetlerinin Dedeağaç’tan derhal çekilmesi” gerektiği, Yunan Hü-
kümeti’ne iletildi ve Süleyman Askeri Bey komutasındaki kuvvetler de 
Dedeağaç’a doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Yunan kuvvetleri, 2 
Ekim 1913’de Dedeağaç’tan çekildi ve Dedeağaç BTTC sınırlarına dahil 
edilmiş oldu.84  

Dedeağaç’ın alınmasıyla Batı Trakya Hükümeti, Avrupa ile ilişkilerde 
kritik ve zengin bir ticaret limanına kavuşmuş, ekonomik ve mali kay-
naklara hâkimiyete önemli gelişmeler sağlamıştı. Batı Trakya Türk ordu-
sunun 4 Ekim 1913’de mevcudu da 29.000 personele ulaşmıştı.85 
                                                           
83 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 79; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 122. 
84 ATASE Arşivi, Kls. 154, Dos. 135, Fih. 14 aktaran, Balkan Harbi Kronolojisi, s. 133. 
85 İsmet Görgülü, a.g.e., s. 44; Süleyman Kocabaş, “Batı Trakya Türk Devleti Nasıl Doğdu, 
Nasıl Öldü?”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 206, İstanbul, 2004, s. 553-56; Işık 
Sadık Ahmet, “Batı Trakya”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 205, İstanbul 1999, s. 
7-8. 
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Osmanlı Hükümeti’nin Batı Trakya’yı boşaltma emrine karşı yapılan 
bağımsızlık ilanı ve Dedeağaç’ın da geri alınması üzerine; Dedeağaç, Gü-
mülcine, İskeçe ve Batı Trakya’nın her yerinde büyük bir zafer ilan edile-
rek, anılan yerlerde Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi’nin Ay Yıldızlı, ye-
şil-beyaz-siyah renkli milli bayrağı törenle resmi binalara çekildi.86 Dede-
ağaç’ın geri alınmasından sonra Batı Trakya Hükümeti, amaçlarını dış 
dünyaya da duyurmak istemekteydiler. Bunun için Samııel Karaso adlı bir 
Musevi, resmi Batı Trakya Ajansı’nı kurdurdu ve Türkçe-Fransızca İnde-
pendant adlı bir gazete de çıkarmaya girişti.87 

Dedeağaç’ın alınmasından sonra, Türk akıncılarının Batı Trakya’ya 
girmelerine neden olan katliamları görmezden gelen ‘büyük devletler’ Ba-
bıali’ye baskı yaparak Türk kuvvetlerinin bölgeden çekilmesini istediler. 
Enver Bey, Eşref Bey’e gönderdiği mektupta, Osmanlı Hükümeti’nin Ba-
tılı Devletlere “Meriç’i batıya doğru geçmeyeceklerine dair söz verdiği”, bu 
söz sebebiyle kurtarılmış olan toprakları kabul etmeyeceklerini bildirmiş, 
hatta Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa’nın; “Bu mesuliyetsiz çeteciler geri 
gelmezlerse istifa edeceğini” açıkladığını iletmiş, Eşref Bey’in “Bağımsız 
bir Türk Devleti” fikrine katılmadığını da ilave etmiştir.88 

Eşref Bey ve arkadaşları, BTTC oluşumundan sonra dikkatleri çek-
memek için geri planda kalmayı uygun görmüşlerdi. Onlar vatan ve mil-
let sevgisi ile sadece görevlerinin gereğini yapıyor, Osmanlı Hükümeti’nin 
ve Avrupalı devletlerin dikkatini çekmemeye çalışıyorlardı. Ancak BTTC’-
nin Avrupalı büyük devletler tarafından tanınması için de girişimlerde 
bulunuyorlardı. 89 
                                                           
86 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 80; “Bu arada, Bıyıklıoğlu, Eşref Bey’i öne çıkarmasına 
karşın, Batı Trakya’daki Türk Genelkurmayı’nın bu örtülü eyleminin asıl lideri olduğu ortaya çıkan 
Süleyman Askeri Bey, son gelişmelerle birlikte inisiyatifi ele alır. O zamana kadar Garbi Trakya Hü-
kümeti İcraiyesi Reisi ve Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi olarak görülen Süleyman Askeri Bey, 
Garbi Trakya Kuvâ-yı Milliye Kumandanı sıfat ve yetkisiyle, bütün Batı Trakya’nın savunmasın-
dan sorumlu en büyük kumandan olarak görev yapmaya başlar. Kuşçubaşı Eşref ise bu olaydan 
sonra Kuvâ-yı Milliye Müfettişi unvanıyla, Kuvâ-yı Milliye Kumandanı Süleyman Askeri Bey’in emri-
ne girmeyi kabul eder.”; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 231. 
87 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 81; Kazım Gültepe, “Batı Trakya’nın Dünü Bugünü ve 
Dehşet Saçan Yunan İdaresi”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 115, İstanbul 1996, 
s. 47-54; Bülent Atalay, “Yunanistan’ın Batı Trakya Çıkmazı”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 104, İstanbul 1995, s. 20-24. 
88 Cemal Paşa, a.g.e., s. 64; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 
218-219. 
89 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 117; Süleyman Askeri Bey’in Fransızca olarak kaleme aldığı 12 
Eylül 1913 tarihli bildiri şöyledir: 

“...Asalet-ıneab sefir cenahları, 
“Bulgarların Türkleri ve Müslüman kardeşlerimize yaptıkları mezalimi gören ve feryat ve fi-

ganlar mı işitenler bulunmadı. Aldıran bile olmadı. Demet demet Müslümanlar doğranarak Ko-
şukavak’ın Papaslı köyü deresinde Hâlâ kokmakta ve taaffünden yanlarına varılamamakta 
olan sekiz yüzü mütecaviz boğazlanan bedbahtların kokusunu bile alan olmadı. Can gitti, ırz 
gitti, mal ise hesapda değil. Üstelik de geri kalan ihtiyar ve kadınlarla çocukların süngüler al-
tında sürüklenerek kiliselere toplatılarak Hıristiyan yapıldıklarından da kimseler güya haber 
alamadı. Şecaatin her türlüsüne adeta göz yumuldu. İki el bir baş içindir dedik, naçar silahı-
mıza sarıldık. Garbi Trakya halkım bu mezalimden kurtarmak için onları da silahlandırdık. Al-
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BTTC’nin devletleşme çalışması hızlanmış, Yunan ve Bulgar posta 
pulları geçersiz sayılarak yerine, hükümet tarafından yeni pullar bastırıl-
mış ve Posta-Telgraf İdaresi kurulmuştu.90 Öte yandan, Batı Trakya’nın 
Bulgarlara karşı müdafaa etmek amacıyla savunma planları yapılmış ve 
askeri kuvvetler buna göre tertiplenmiştir. İstanbul’dan Eylül sonlarında 
3.000 tüfek ve 500 sandık mermi getirilmiş, BTTC’nin silah ve cephane 
ihtiyaçları, gizlice Enver Bey tarafından temin edilmiştir. Ekim ayında ise 
devlet bütçesi hazırlanarak, asker sayısı 30.000 çıkartılmıştır. Bunların 
6.000’i Osmanlı askerlerinden, geri kalan 24.000 ise bölgedeki Türk 
ahaliden oluşmuştur. Bütün bu gelişmeler bize devlet yönetim organları-
nın teker teker tesis edildiğini gösterirken, Türklerin teşkilatçılık özelliği-
ni de ortaya koymaktadır.91 

O sıralarda Gönüllü Kuvvetler kadrosunun önde gelen ve Darıdere’de 
3.000 kişilik kuvvetin komutanı Yüzbaşı Yakup Cemil söz konusu süreci 
şöyle anlatır: 

“Balkanlara hızla girip, kaybettiğimiz topraklarımızı geri almamız 

üzerine Düveli Muazzama derhal sadrazamın makamına koştular. 

Güya, Londra Antlaşması’nı tek taraflı olarak bozmuşuz, hemen iş-

gal ettiğimiz topraklardan çıkmalıymışız. Kim kimin toprağını işgal et-

mişti? İttihat ve Terakki’nin uygun görmesiyle Süleyman Askeri Bey, 

Eşref Kuşçubaşı, Çerkez Reşid, Sapancalı Hakkı ve Fehmi Beyler gibi 

arkadaşlarla Meriç’i geçip Trakya’ya daldık. Gümülcine, Kırcali, Di-

metoka gibi yerleri bir bir geri aldık. Serez’e de el atıp Yunan hudu-

duna dayandık. Bulgarların Ege bağlantısını kesmiş olduk. Avrupa 

ayağa kalktı. Dış baskıları azaltmak için Garb-i Trakya Muvakkat 

Hükümeti’ni kurduk. Bu bir cumhuriyetti ve Türk Tarihinde bir ilki 

gerçekleştirmiştik. Bayrağımız vardı, başkentimiz Gümülcine’ydi, pul 

bile bastırmıştık.”92 

Merkezi Gümülcine olan BTTC’yi; Yunanistan, Fransa, İtalya ve Avus-
turya tanıyınca, yeni devlet, uluslararası statü kazanmış oldu ve bu ge-
lişme Sofya’da ve Osmanlı yönetiminde telaş yarattı.93 Osmanlı yönetimi, 
Batı Trakya’ya gönüllü giden Türk subaylarını geri çağırdı. Bulgarlar da 
                                                                                                                                        
lahımıza dayanarak ve benliğimize güvenerek bugünden itibaren İslam’ı, Hıristiyan’ı, Türk’ü, 
Bulgar’ı aynı hukuka malik olmak şartıyla Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi’ni ilan eylemiş 
olduk. Muvaffakiyet Allah’dan”. 

Mühür: Umum Trakya Hükümeti Milliye Riyaseti 1329  
Eşref 

90 Kemal Şevket Batıbey, Batı Trakya Türk Devleti, Boğaziçi Yay., İstanbul 1979, s. 20; Ali 
Balkan Mete, a.g.e., s. 117; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 
220. 
91 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 83; Kader Özmen, “a.g.m.”, s. 6. 
92 Kader Özmen, “a.g.m.”, s. 6-7. 
93 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 117; Nadir Yaz, a.g.e., s. 138; Cemal Kutay, 1913’de Garbi 
Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 221. 
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boş durmayarak, sınıra kuvvet yığmaya başlamışlardı ve BTTC’de, Bul-
garların bu yığınağına, 50 bin kişilik milis kuvveti teşkil ederek karşılık 
verdi.94 

Türk tarihinde ilk defa bağımsız bir cumhuriyetin kuruluşundan, 
Balkanlardaki Hıristiyan devletlerden ziyade, Osmanlı yönetimi endişeye 
düşmüştü. Osmanlı aydınlarının BTTC’ne katılıp görev almaları, BTTC’-
nin Osmanlı Devleti’ne rakip olacağı kaygısı, Osmanlı ordusundaki su-
bayların BTTC ordusuna katılma heves ve arzuları, Osmanlı ordusunun 
silah ve cephanelerinin BTTC ordusuna verilmesi gibi sebeplerden dolayı 
Osmanlı Devleti endişe içindeydi.95 

Osmanlı Hükümeti’nin bu zimmi desteğinden cesaret alan Bulgarlar, 
yeni kurdukları ve başında General Toşef’in olduğu bir tümenle, 30 Ey-
lül 1913’te BTTC’ye taarruz ettiler ve 1.000 civarında ölü vererek geri çe-
kilmek zorunda kaldılar.96 Bulgarların bu başarısızlığı üzerine Osmanlı 
Hükümeti’ne uluslararası baskı artmaya başladı ve Osmanlı Hükümeti, 
baskılardan bunalınca, Eşref Bey’i müzakere yapmak için İstanbul’a ça-
ğırdı. Yapılan tüm itirazlara rağmen; Osmanlı Hükümeti’nin almış oldu-
ğu karar çok üzücüydü ve Batı Trakya Bulgarlara teslim edilecekti ve 
Bulgarlar da Edirne sevdasından vazgeçecekti.97 

6. BTTC’nin Feshedilmesi 

Osmanlı Devleti’nin, 29 Eylül 1913’de Bulgaristan’la imzaladığı İstan-
bul Antlaşması’yla, Meriç’in iki devlet arasında sınır olması, Edirne, 
Kırklareli ve Dimetoka’nın Osmanlı Devleti’ne verilmesi kabul edilmiş ve 
Batı Trakya Bulgaristan’a bırakılmıştır.98 Ayrıca, 14 Kasım 1913’te de 
Yunanistan ile imzaladığı Atina antlaşmasıyla; Girit üzerinde hak iddia 
etmekten vazgeçilmiş, Ege adaları konusunda Londra Antlaşması’nın 
hükümleri kabul edilmiştir. Buna göre; Taşoz, İmroz (Gökçeada) ve Meis 
Adaları Osmanlı Devleti’ne, diğer adalar Yunanlılara, Balkan Savaşı’nın 
başında, geçici olarak İtalyanlara bırakılan On İki Ada İtalya’ya verilmiş-
tir.99 

Batılı devletlerin tavsiyeleri doğrultusunda, Bulgaristan delegelerini 
İstanbul’a göndermiş ve sınır tespit çalışmalarına başlanılmıştır. Bu ant-
laşmaya göre; Osmanlı Devleti, 25 Ekim/Kasım 1913’e kadar, “Trakya’yı 
                                                           
94 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 118; Nadir Yaz, a.g.e., s. 139. 
95 Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 216-217. 
96 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 135-136. 
97 Cemal Paşa, a.g.e., s. 64-65, “Cemal Paşa hatıralarında İstanbul’a Süleyman Askeri Bey’in 
çağrıldığını belirtmektedir.”; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 
231. 
98 Balkan Harbi’nde 3’üncü Ordu, s. 86; Hikmet Süer, a.g.e., s. 325; ATASE Arşivi, Kls. 151, 
Dos. 126-A, Fih. 1, aktaran: Balkan Harbi Kronolojisi, s. 132; Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I.Cilt, 
s. 96; Cemal Paşa, a.g.e., s. 66-67. 
99 Yaşar Ertürk, Adalar Denizi, s. 85. 
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Bulgarlara teslim edeceğini taahhüt” ediyordu. Ayrıca Osmanlı Hüküme-
ti, Batı Trakya’nın hiçbir direnişle karşılaşılmaksızın Bulgar birlikleri ta-
rafından işgal edilmesine fiilen yardım edeceğini vaat etmişti. Buna kar-
şılık da Bulgarlar, Batı Trakya Müslümanlarını pek çok haktan yararlan-
dırmayı taahhüt etmiş ve hiçbir zulüm ile takibatta bulunmayacakları ve 
derhal genel af ilan edeceklerini vaat etmişlerdi.100 

30 Ekim 1913’de sessizce terk edilen Batı Trakya’dan dolayı Türk Mil-
leti yastaydı ve Osmanlı Hükümeti’nin başka devletlerin etkisinde kala-
cak kadar basiretsiz ve vizyonsuz kişilerden oluşması, bütün bu gelişme-
lerin nedeni olarak görülüyordu. Osmanlı Hükümeti Bulgarlar üzerine 
ordu göndermektense, BTTC üzerine ordu göndermeyi düşünüyordu. 
Düşmana değil de, BTTC üzerine kuvvet gönderme tehdidi, Osmanlı 
Devleti’nin düştüğü acıklı durumun bir göstergesiydi.101 

Osmanlı Devleti’nin baskıları üzerine, BTTC Hükümeti uzun müzake-
reler sonucu, “Osmanlı Devleti ile savaşalım” diye görüş belirtenlerin de 
bulunduğu bir ortamda, üzülerek tarihi kararı aldı.102 56 günlük bir si-
yasi ömürden sonra BTTC Hükümeti, uluslararası hukuk kurallarına 
uygun şartlarla teslim edilecekti. Buna göre; Bulgarların BTTC halkına 
zulüm yapma ihtimallerine karşın, Osmanlı Devleti ile Bulgaristan an-
laşma yapacak, Bulgaristan’ın Batı Trakya’yı işgalini Osmanlı Devleti te-
min edecek ve Türkiye’ye göç edecek Batı Trakyalılara Osmanlı Devleti 
yer göstererek yardımcı olacaktı.103 

İstanbul Antlaşması ile Batı Trakya’nın Bulgaristan’a Osmanlı Devleti 
eliyle terk edilmesi, Türkler arasında çok büyük üzüntü ve hayal kırıklığı 
yarattı. Direnci giderek kırılan Eşref Bey de sonunda ikna edildi. BTTC’-
nin tavsiye sürecinde hisleri ile değil, akıl ve mantığı ile hareket eden Eş-
ref Bey’in Osmanlı Hükümeti’ne bir şartı vardı; “Osmanlı’dan kaynakla-
nan tüm baskıların kaynağı olan Cemal Paşa, İstanbul’dan Batı Trakya’-
ya gelerek, toprakları Bulgarlara bizzat kendisi teslim etmesi idi.”104 Talat 
Paşa, Eşref Bey’in bu şartını kabul etmiş ve İstanbul’dan Edirne-Dimeto-
ka-Dedeağaç yoluyla Gümülcine’ye ve oradan da İskeçe’ye giden Cemal 
Paşa, bir gün sonra kendisine katılan Süleyman Askeri Bey’le birlikte 
Batı Trakya İcra Kuvvetleri Kumandanları’yla görüşür. Görüşmede, Bul-
garların Batı Trakya’yı işgalleri hakkında şartlar kararlaştırılır ve karar-
laştırılanlar, Cemal Paşa tarafından doğruca Bulgar generaline yazılır. 
Bu şartlar kabul edildikten sonra BTTC toprakları, General Lazarof ko-
                                                           
100 Ahmet Efe, a.g.e., s. 90; Nadir Yaz, a.g.e., s. 139; Cemal Paşa, a.g.e., s. 67-72. 
101 Nadir Yaz, a.g.e., s. 140; Hikmet Öksüz, “Atatürk Döneminde Balkanların Durumu”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 107, İstanbul 1997, s. 91-98. 
102 Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 144; Nadir Yaz, a.g.e., s. 140. 
103 Nadir Yaz, a.g.e., s. 141; Cemal Paşa, a.g.e., s. 66. 
104 Nadir Yaz, a.g.e., s. 141; Cemal Kutay, 1913’de Garbi Trakya’da İlk Türk Cumhuriyeti, s. 
231. 
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mutasındaki Bulgar kuvvetlerince, 30 Ekim 1913 tarihinde kadar işgal 
edilir.105 Cemal Paşa da bir hafta sonra İstanbul’a döner.106 

Bu gelişme üzerine Batı Trakya Hükümeti ileri gelenleriyle Kuşçubaşı 
Eşref, Selim Sami, Çerkez Reşit ve onlarla birlikte gelmiş diğer Türk su-
bayları da İstanbul’a dönmek zorunda kaldılar. Yine bu sırada Bulgar 
komitecileri Teodor Aleksandrof ve General Protoğcref’le görüşmek üzere 
Sofya’ya gitmiş olan Süleyman Askerî Bey de bu haberi alınca İstanbul’a 
döner.107 

Yalnız Batı Trakya’da şekillenmekte olan bir Müslüman ve Türk ma-
halli idaresini tutmak bahanesiyle batıya yönelmek belki bir derece 
mümkün olur ve el altında bir iş yapılabilirdi. Ancak şurasında belirmek 
gerekir ki, Dimetoka ve Frecik’in işgali bile Avrupa diplomatlarını yayga-
raya verdi ve İstanbul Antlaşması’nın görüşmelerinde bu geçici hüküme-
tin ortadan kaldırılmasına yardım etmek suretiyle Bulgarlara güler yüz 
gösterildi.108 

Babıâli Baskını’ndan sonra iktidarı doğrudan ele geçiren İttihat ve Te-
rakki109; İngiltere, Çarlık Rusya ve Fransa’dan oluşup Osmanlı Devleti’ne 
karşı hasmane tutumunu göstermekten de çekinmeyen İtilaf bloğuna 
Bulgaristan’ın da katılması halinde durumun daha savaşın başında fela-
kete dönüşeceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle İT ileri gelenleri Bulga-
ristan’ı; içinde Osmanlı’nın da bulunduğu/bulunacağı Almanya/Avus-
turya-Macaristan’dan oluşan İttifak Devletleri safına çekmeye çalışıyor-
du. Bu gerçekleştiği takdirde, subayına maaş dahi veremeyen Osmanlı 
Devleti, müttefikleri ile karadan birleşecek ve özellikle Almanya’dan aske-
ri/ekonomik yardım alabilecekti. Nitekim, 4 yıl süren I. Dünya Harbi’nin 
sonunda Osmanlı Devleti’nin Mütareke istemek zorunda kalmasının nede-
ni de İtilaf bloğunun Bulgar cephesini çökertip neredeyse İstanbul kapıla-
rına dayanmalarıdır. Eğer ittihatçıların Batı Trakya ile ilgili 1913 sonların-
daki bu tasarrufu olmasaydı, Osmanlı Devleti 1918 sonlarında karşılaşa-
cağı söz konusu felaketle daha 1914’lerde yüz yüze gelebilecekti.110 

Sonuç 

Batı Trakya ve Doğu Rodoplarda; bir avuç gönüllü Türk kahramanı-
nın öncülüğünde kurulan BTTC sayesinde evinde, tarlasında rahat otu-
ran, çalışan Türk halkı hiç beklemediği bir zamanda, kendilerine bu im-
                                                           
105 www.türkcebilgisi.com/cumhuriyet/ansiklopedi; Cemal Paşa, a.g.e., s. 66; Tevfik Bıyıklı-
oğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 88. 
106 Cemal Paşa, a.g.e., s. 66; Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 86. 
107 Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., I. Cilt, s. 90. 
108 Mahmut Beliğ Uzdil, Balkan Savaşı’nda Çatalca ve Sağ Kanat Ordularının Harekâtı Sa-
vaşın Siyasi ve Psikolojik İncelemeleri, Cilt: I, II, III, Yayına Hazırlayan: Özlem Demireğen, 
Nurcan Aslan, ATASE Yay., Ankara 2006, s. 83. 
109 Cemal Paşa, a.g.e., s. 6-7. 
110 Ahmet Efe, a.g.e., s. 91; Ali Balkan Mete, a.g.e., s. 146. 
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kan ve hakları sağlayan Eşref Bey ve onun kahraman arkadaşlarını, göz-
yaşları içerisinde uğurlama talihsizliğini yaşadılar. Cemal Paşa’da Bulgar 
kumandanı Toşef’e bu kutsal toprakları, uğruna binlerce kahraman 
Türk evladının şehit olduğu, bu ata yadigârı güzelim coğrafyayı teslim et-
mek, hatta diyebiliriz ki hediye etmek üzere Gümülcine’ye gelmiştir. 

Böylece büyük hayal ve ümitlerle kurulan BTTC, 25 Ekim 1913’te, 56 
günlük bir siyasi geçmişten sonra, tarih sahnesinden çekilmiş oldu. 
Uzun zamandır masa başında kaybeden Türkler, bir kere daha kaybet-
miş, İttihat ve Terakki yöneticilerine bu küçük Türk Devleti’ni zorla fes-
hettirmişlerdi. 

Tarihçi Cemal Kutay’ın dediği gibi; “BTTC, acze, çöküşe ve ihanete 
karşı hayır diyebilenlerin kükreyişini, ömrü kısa, fakat çok şerefli ve bü-
yük bir Türk Cumhuriyeti’ni içine sığdırabilişlerinin öyküsüdür. Hayır, öy-
küsü değil tam tarihidir.” 
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Öz 

Azerbaycan halkı Rus esaretine boyun eğmemiş, defalarca isyan et-

miştir. Bu isyanlar Bakü, Şeki, Gence ve diğer bölgelerde meydana gel-

miş ve büyük bir gaddarlıkla bastırılmıştır. Bu mücadeleler ve kahraman-

larıyla ilgili Azerbaycan halkı birçok eser, rivayet, şarkı, destan yazmış-

tır. Bu kahramanlardan biri de 1804 yılında Ruslara karşı çarpışarak oğ-

luyla birlikte şehit olan Gence Hanlığı’nın Han’ı Cevat Han’dır. 

Halk isyanlarıyla ilgili yazılan eserlere Sovyet döneminde yasak geti-

rilmiş, yayılmasının önüne geçilmiştir. Muhaceret**te (zorunlu göçte olan) 

yaşayan Azeri aydınları bu kahramanların ve onlarla ilgili eserlerin unu-

tulmaması için araştırmalarda bulunmuşlardır. Bu makale, bu araştırma-

lara ithaf edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Muhaceret, Sovyet, Folklor, Halk, Azadlık. 

Abstract 

Folkloric Works Relating to People’s Revolts as a Subject for 

Research Conducted in Exile 

The people of Azerbaijan did not accept the Russian occupation and 

rebelled repeatedly. These riots, which took place in Baku, Sheki, Ganja 

and other regions, were suppressed with a great cruelty. The Azerbaijani 

people produced many works such as satire, songs and epics relating to 

these struggles and their heroes. One such hero was Cevat Khan, the lea-
                                                           
* Bakü Kızlar Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
** Siyasi, ekonomik vs. gibi sebeplerden dolayı mecburi olarak vatanını terk etme, göç etme 
(Cengiz Yavan). 
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der of the Ganja Khanate, who was killed with his son while fighting 

against the Russians in 1804. 

Folkloric works on public revolts were forbidden during the Soviet era and 

their distribution was prohibited. Azerbaijani intelligentsia living in exile (forced 

migration) conducted research on these heroes and the related works in an ef-

fort to keep their memory alive. This article is dedicated to their researches. 

Key words: Immigration, Soviet, Folklore, People, Liberty. 

Giriş 

Azerbaycan halkı iki yüz senelik esareti döneminde Rus zulmüne kar-
şı defalarca ayaklanmış, fakat bu isyanlar gaddarlıkla bastırılmıştır. Her 
defasında yüzlerce kurban veren Azerbaycan Türkleri, bu mücadeleye 
katılan yiğit evlatlarını yaktıkları türkülerle, rivayetlerle övmüş, onların 
şanına destanlar dizmiştir. Adına büyük bir muhabbetle, destansı riva-
yet ve türküler hasredilen, fakat adı sosyalizm ideolojisi tarafından katı 
bir tavırla yasaklanan şahsiyetlerden biri de, Ruslara karşı kelimenin 
gerçek manasıyla ölüm-kalım mücadelesi veren Gence’nin efsanevi kah-
ramanı Cevat Han’dır. Onun dillerde dolaşan, halkın maneviyatını yük-
selten cesareti ve mertliğiyle Kafkasya halklarının gurur abidesi olan 
Şeyh Şamil ile kıyaslayan M.E. Resulzade, “Kafkasya Türkleri” isimli ese-
rinde şöyle yazmaktadır: 

“Fakat Dağıstan gibi geçilmez ve sert dağlar başında değil, savunma-

sını Gence gibi geniş ve düz bir ovada yapmak mecburiyetinde kalan 

Cevat Han’ın, Sisyanov’un nizami kuvvetlerine karşı yürüttüğü uzun 

ve zorlu mücadele, daha az şerefli ve küçümsenecek bir mücadele de-

ğildir. Birkaç defa teklif edilen ve uygun şartlar taşıyan teslim teklifleri-

ni reddeden, karşılık olarak “ölmek var, dönmek yok” cevabını veren 

Cevat Han, mevcut imkânlarını sonuna kadar kullanarak, kale burcun-

da bir hırslı arslan gibi, elinde kılıcı, mevzileri aşarak hücum eden düş-

mana karşı kahramanca savaşmış, oğluyla birlikte görevinin başında 

şehit düşerek sözünü tutmuş; ölmüş, ama teslim olmamıştı.”1 

M.E. Resulzade her iki savaşçı kahramanın isimlerini gururla anmış, 
bu cesur insanların istiklâl uğruna yaptıkları fedakârlıkların kahramanlık 
sembolüne dönüşerek ebediyen yaşayacağı inancını vurgulamıştır: “Biri 
kuzey, diğeri Güney Kafkasya’nın istiklâl müdafaasını yansıtan bu iki kah-
raman simanın mukaddes hatırası hala ruhları tahriz etmektedir. Hürriyet 
ve istikballerine çok bağlı olan Dağıstanlılarla Azerbaycanlılar için bu, heye-
canlandırıcı bir savaş sembolünü teşkil etmektedir.”2 
                                                           
1 Mehmet Emin Resulzade, Kafkasya Türkleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 
İstanbul, 1993, s. 18. 
2 Mehmet Emin Resulzade, a.g.e., s. 18. 
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Şeyh Şamil ile ilgili, âşıklar ve halk ozanları tarafından yazılan şi-
irlerin, destanların halk arasında hala yaşadığı gerçektir. Ahmet Ca-
feroğlu, M.E. Resulzade, M.B. Mehmetzade gibi muhacirlerle birlikte, 
çağdaş yaşantımızda bu konuda araştırmalar yapan Prof. A. Nebiyev 
de, bu yiğit insana destanlar yazıldığını belirterek şöyle yazmaktadır: 
“Şeyh Şamil’in bağımsız dünya ve toplum hakkında arzuladıkları âşık 
şiirlerinde büyük bir muhabbetle tarif edilirdi”.3 

Cevat Han ve Onun İstiklal Uğruna Yürüttüğü Mücadelesine 
Halkın Sevgisinin Folklor Örneklerinde İfadesi 

Yukarıda da denildiği gibi halk, hatırasını yaşattığı evlatlarına her za-
man türküler yakmış, destanlar yazmıştır. Peki, nasıl oluyor da, 70 yıllık 
Sovyet hâkimiyeti devrinde, kahramanlığı dillere destan olan Cevat Han 
ile ilgili bir destan derlenip yayımlanmamış, hakkında araştırmalar ya-
pılmamıştır? Aslında, halk, şahsiyetine yüksek değer verdiği kahraman-
larına, yarattıkları söz sanatlarında ebedi olarak yaşama hakkını bahşet-
mektedir. Ancak, Sovyet ideolojisinin temel prensiplerine zıt olan böyle 
bir eserin Sovyet Azerbaycan’ın da ortaya çıkması mümkün değildi. El-
betteki muhacir folklorşinaslar ve basını bu önemli hadiseler ve şahsi-
yetlerin unutulmaması için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bunun en bü-
yük örneğini “Azerbaycan Yurt Bilgisi” dergisinde görmek mümkündür. 
Şöyle ki, Süleyman Abdülkadir’in “Türk kavimlerinin halk edebiyatında, 
Rus istilasının inikası (yansıması-C.Y.)” makalesinde (yazarın bu adla 
yazdığı seri makaleler, derginin dört sayısında yayınlanmıştır) “Cevat 
Han” destanının varlığını anlatırken, bu eserin Kuzey Azerbaycan’dan 
hariç, İran olarak isimlendirilen arazide yaşayan Azeri Türkleri tarafın-
dan da yaşatılması ve sevilmesi ile ilgili bilgiler de vermiştir: 

“Cevat Han’a dair destan sadece Rus istilası altındaki Azerbay-

can’da değil, İran Azerbaycan’ındaki Türk kavimleri arasında da 

oldukça yayıldığını ve şöhret kazandığını görüyoruz. “Cevat Han” 

adına bugüne kadar yayınlanan destanlarda rastlanmayan bir 

destanı İnallı tayfasına mensup Marağalı Aziz adlı bir Türkmen’den 

dinlemiştim. Vaktim müsait olmadığından sadece bir parçasını kay-

dedebildim”.4 

Makaleden, Cevat Han ile ilgili yazılanların haricinde, dilden dile do-
laşarak yaşayan destan ve şiirlerin de olduğunu anlıyoruz. Yazar maka-
lesinde, Marağalı Aziz’den duyduğu destanın, yazılanın başka bir var-
yantı olsa da, ondan belirli bazı değişikliklerinin de olduğuna dikkat çek-
miştir: “Mağaralı Aziz’in anlattığı destan genel konu ve içerik olarak aynı 
                                                           
3 Azad Nebiyev, Azerbaycan Halk Edebiyatı, II, Bakı, Elm, 2006, s. 555. 
4 Süleyman Abdülkadir, “Türk Kavimlerinin Halk Edebiyatında Rus İstilasının İnikası”, 
Azerbaycan Yurt Bilgisi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, İstanbul, s. 23. 
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destanın başka bir şekli olduğu belliyse de, vezin ve dil itibariyle ayrı 
özelliklere sahiptir”.5 

“Azerbaycan Yurt Bilgisi”nin 1954 yılının 37. sayısında Mirza Bala 
Mehmetzade’nin “Gence’nin 150. Sessiz Yıldönümü” isimli makalesinde, 
Ziyadoğulları’ndan Cevat Han’ın gösterdiği cesaretten ayrıca bahsedil-
miştir. Mirza Bala makalesinde şöyle yazmaktadır: “Kahraman Cevat 
Han’ın şahadetinden sonra Gence başsız (lidersiz) kalmıştı. Bu felaketin 
destanını yazan Genceli Hasan’a göre: 

O zaman ki Cevat Han’ı vurdular, 
Sanasan kırıldı beli Gence’nin. 

Evet, Gence’nin beli kırılmıştı”.6 

Böylelikle Mirza Bala makalesinde, Cevat Han ile ilgili destanın varlı-
ğını onaylamakla birlikte, halkının kahraman evladının unutturulması 
yönünde yürütülen adaletsiz baskılara da isyanını belirtmiştir. 

Gence isyanının Sisyanov’un komuta ettiği Rus Ordusu tarafından 
vahşicesine bastırılmasının 150. yıldönümü münasebetiyle böyle bir ma-
kaleyi kaleme alan Mirza Bala, bu günün daima hatıralarda yaşaması, 
gündemde kalması amacını taşımıştır. Makalenin sonunda yeniden, ede-
biyatta Cevat Han ile ilgili ozanlar tarafından meydana getirilen eserleri 
hatırlatması, yazarın Sovyet sansür sisteminin “unutturmak” siyasetine 
karşı duyduğu rahatsızlıktan ileri gelmiştir. 

“Sükûtu ve felaketi derin akisler uyandıran Gence’nin bundan 150 

yıl önce maruz kaldığı felaket, o devrin şairleri tarafından destanlaş-

tırılmak suretiyle unutulmaz milli bir acı haline gelmiştir. Bu hususta 

Genceli Hasan ve Kazaklı Dilbazoğlu Abdurrahman Ağa’nın dillere 

destan olan manzumelerini işaret etmiştik”.7 

Alim Ahmet Caferoğlu, “Azeri Edebiyatında İstiklal Mücadelesi İzleri”8 
ve “Azeri Edebiyatında İstiklal Mücadelesi”9 adlı araştırmalarında, 1804 
yılında Gence’nin Ruslar tarafından işgaline karşı isyan eden ve bu yolda 
şehit olan Cevat Han ile ilgili de eserler, destanlar ortaya çıktığını, fakat 
onları bir bütün olarak değil, bazı parçalar şeklinde elde ettiğini kayde-
der: 
                                                           
5 Süleyman Abdülkadir, a.g.e., s. 23. 
6 Mirza Bala, “Gence’nin 150. Sessiz Yıldönümü (1804-1954)”, Azerbaycan Yurt Bilgisi Der-
gisi, Sayı: 37, s. 14, İstanbul, 1954. 
7 Mirza Bala, a.g.e., s. 14. 
8 Ahmet Caferoğlu, “Azeri Edebiyatında İstiklal Mücadelesi İzleri”, Azerbaycan Yurt Bilgisi 
Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 8-9, s. 291-305; Sayı: 10, s. 339-348; Sayı 11, s. 361-371; Sayı: 12, s. 
426-434, İstanbul, 1932. 
9 Ahmet Caferoğlu, Azeri Edebiyatında İstiklal Mücadelesi, Burhaneddin Matbaası, İstanbul, 
1932. 
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“Cevat Han’ın savunması ile başlayan milli istiklaliyet destanları, 

çok teessüf ki, elimizdeki mevcut kaynağın eksikliği dolayısıyla bü-

tün istiklal hareketini göstermekten uzaktır. Zira, halk tarafından 

destansı ve gayrı destansı şekilde söylenen şiirlerin sadece bazı par-

çaları bize kadar ulaşabilmiştir. Mesela, “İnallı” tayfasına mensup 

Marağalı Aziz’in ağzından işittiğini kaydeden Türkiyat Enstitüsü 

Asistanı Abdülkadir Bey’in: 

Bir yandan kar gelir, bir yandan sazah (ayaz), 

Dört yanın alıbdır dil bilmez Kazak. 

Urusun böyüğü naçalnikdi (komutan) 

Yol vermez ki bir yana kaçak,- 

bu şiir parçası Cevat Han’a ait destan kalıntısı olma ihtimali gibi 

“Kaçak Nebi”ye ait destanı da andırmaktadır”.10 

Araştırmacı, elde ettiği şiir parçalarını Kurbanî ve Kerem’in ağzından 
söylenen şiirlerle karşılaştırmış, Gence faciasının mahiyetini aydınlaştır-
mak için Cevat Han hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.11 

Ahmet Caferoğlu, halk şairlerinden Genceli Hasan ve Abdurrahman 
Ağa Dilbaz oğlunun yazdığı şiirlerde Gence katliamının bütün gerçekleri-
nin açıklandığını kaydeder. Abdurrahman Ağa Dilbaz oğlunun bu hadi-
seyle ilgili 24 parça yazdığını, “Gence faciasını, Rus ordusunun zulüm ve 
hunharlığını ve nihayet Cevat Han’ın kahramanca verdiği istiklal savun-
masını” tasvir ettiğini belirten Ahmet Caferoğlu, bu destanda Cevat 
Han’ın oğlu Hüseyinkulu Ağa’nın kahramanlığından da bahsedildiğini 
kaydeder. 

Caferoğlu, Cevat Han’ı liyakatlı, milletinin şerefini koruyan yiğit bir 
şahsiyet olarak karakterize ederek, onun sarsılmaz iradesinin bu savaş-
tan önce de herkesçe malum olduğunu, yaşarken de halk tarafından se-
vildiğini belirtmiştir: “Cevat Han yaşarken adaleti ve cesareti ile şöhret 
kazanmıştır… Bu şöhrete ilaveten Gence Hanlığı’nın istiklaliyetinin kaybı-
nı da kanıyla ödemesi, bütün Azeri ahalisi tarafından takdir ve hürmetle 
anılmasına ve onun adına destanlar yazılmasına sebep olmuştur”.12 

Esarete Karşı İsyan Eden Diğer Azerbaycan Halkları Hakkında 
Türetilen Folklor Eserleri İle İlgili Düşünceler 

Ahmet Caferoğlu Karabağ, Şeki, Bakü ve başka Hanlıklarda da Rus-
lar tarafından istila edilirken isyanlar baş gösterdiğini, halkın gaddarlık-
la kılıçtan geçirildiğini dikkate alarak, bu yerlerde de böyle destanların 
                                                           
10 Ahmet Caferoğlu, Azeri Edebiyatında İstiklal Mücadelesi, Burhaneddin Matbaası, İstan-
bul, 1932, s. 7. 
11 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 9. 
12 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 9. 
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vücuda geldiğine ihtimal vermektedir: “…Gence’nin düşmesine rağmen 
diğer Azerbaycan Hanlıkları da Rus istilasına karşı direnç göstermekten 
çekinmemişlerdir. Şeki Hanlığı’nın Rus ordusuna karşı mücadelesi tarihle 
tespit edildiği gibi, milli edebiyatımızda da izini bırakmıştır”.13 

Ahmet Caferoğlu, “Azerbaycan Edebiyatında İstiklal Mücadelesi” ese-
rinden 32 yıl sonra yayınlattığı “Azerbaycan Edebiyatı” isimli araştırma-
sında tekrar “Cevat Han” destanını hatırlatmış, Azerbaycan halkının Rus 
istilacılarına karşı yürüttüğü milli bağımsızlık mücadelesini “benzeri ol-
mayan bir şekilde kelimelerle ifade eden bu destanın büyük bir kısmının 
Rus sansürü müdahalesi neticesinde kaybolduğu” kanaatine varmıştır.14 

Azerbaycan muhacirlerinden Nebi Turaplı da “Kaçak Nebi” isimli ma-
kalesinde ilk olarak Cevat Han’ı, esarete karşı mücadelesini ve hem onun, 
hem de bu tür kahramanlar hakkında türetilen destanları hatırlatmıştır: 

“19. yüzyılın ilk yarısında Ruslar Cevat Han’la yaptıkları zorlu sa-

vaştan ve ancak hatırı sayılır kayıp verdikten sonra Kafkas Azerbay-

can’ını Rusya’ya bağlayabilmişlerdi. Azerbaycan, Rusya’nın vilayeti 

haline getirilerek bütün servetleri Rusya’ya taşınıyordu. Yakın Doğu 

tarihinde tüm hükümdarlarını Türk gören yabancı bir milletin boyun-

duruğu altında esaret zincirine alışamayan Azerbaycan Türkleri, 

Rusya’nın hükümranlığına karşı hiçbir zaman mücadeleden geri kal-

mamışlardır. Ruslara karşı birçok Azerbaycan yiğidinin kahraman-

lıkları dillere destan olarak söylenilmekte ve onların aziz hatıraları 

unutulmamaktadır”.15 

Ruslara karşı verilen mücadelelerle ilgili türetilen ve bu makalede de 
bahsedilen destanlar, elbette ki Sovyet sansürünün dikkatinden kaça-
mazdı; onların yayılması da büyük bir ustalıkla engelleniyordu. 

Nebi Turaplı, Kaçak Nebi’ye hasrettiği bu araştırmasında, köleliğe 
başkaldırı olarak başlayan birçok isyan ve adları artık unutulmakta olan 
kahramanları (Kaçak Kanber, Zeğemli Hacı Ahmet, Kaçak Mecit) hakkın-
da da bilgi vermiştir ve böylelikle onları hatırlatarak, gelecekte de bu 
devrin daha net bilinmesi için araştırmacılara yön vermiştir: 

“…Kaçak Nebi, vatanını çiğneyen, sömüren Ruslara karşı her ne su-

rette olursa olsun daima düşmanlık beslemiştir. Kaçak Nebi bugün 

yaşasaydı Kızıl Emperyalizmle de mücadele ederdi. 1920 yılında, 

Gence isyanında Kızıl Ordu birliğinin bir kısmını perişan eden Kaçak 

Kanber Bolşeviklere karşı savaşmıyor muydu? Yine 1930’da Şemkir 

İsyanı’nda Zeğemli Hacı Ahmet kızıllarla çarpışıp ölmedi mi? Onun 
                                                           
13 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 16. 
14 Halil Açıkgöz, Türk Dünyası Edebiyatı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstan-
bul, 1991, s. 165. 
15 Nebi Turaplı, “Kaçak Nebi”, Mücahit Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 31-32, s. 14, Ankara, 1960. 
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bütün akrabaları isyana katıldıkları için Kızıl Moskova’nın marabası 

Yusuf Kasımov’un hunhar elleriyle öldürülmedi mi? Yine Şemkir is-

yanında Gedebeyli Kaçak Mecit’in 14 arkadaşıyla, karlı kış mevsi-

minde toplu, makineli tüfekli, silahlı Kızıl Ordu birlikleriyle tam 45 

gün çarpışarak Ruslara büyük kayıp verdirdikten sonra, son kalan 

tek kurşunu ile intihar ederek düşmana teslim olmadığı herkesçe bi-

linmemekte midir?”.16 

Sonuç 

Yukarıda bahsedilenlerle, halkın kendi kahramanlarının adını yaşat-
mak için onların şerefine rivayetler, şarkılar, destanlar ürettiği; ancak, 
maalesef ki bu eserlerin yayılması ve yaşaması Sovyet sosyalist sistemi 
yüzünden imkânsız hale geldiği bir kez daha netleşmektedir. 

Şüphesiz ki, Azerbaycan muhaceret folklorşinaslığının, unutturulmuş 
folklor eserleriyle ilgili arayışları bahsedilen araştırmalarla sınırlı değil-
dir. Biz sadece, muhaceretin bu doğrultudaki araştırmalarının genel çer-
çevesini çizerek, dikkati milli folklorşinaslığının araştırılması mutlak 
olan meselelerine çekmek istedik. 

Hürriyet tüm zamanlarda en kutsal bir ülkü olmuş ve bu yolda kur-
ban gidenler daima ebedi kahramana dönüştürülmüştür. İstiklali uğru-
na oldukça şehit veren, hala parçalanmak gibi bir azabı göğsünde taşı-
yan Azerbaycan halkı da bu yenilmez kahramanların mücadelesini yük-
sek derecede kıymetlendirmiş, onların adını ürettiği edebi eserlerde ya-
şatmaya ve gelecek nesillere ulaştırmaya çalışmıştır. 
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TANZİMAT’TAN ÖNCE OSMANLI MODERNLEŞMESİ 

Dr. Emel POYRAZ* 

Öz 

Bu makale, Tanzimat Dönemi’nden önce Osmanlı Türkiye’sindeki re-

form ihtiyacına bağlı olarak gelişen yenileşme ve değişim sürecini, mo-

dernleşme ve batılılaşma kavramlarını, çağdaşlaşma hamlelerini ana 

hatlarıyla ele almaktadır. Böylece Şark Meselesi eksenindeki uluslarara-

sı ortamda Osmanlı’nın hayatta kalma mücadelesi, İmparatorluğun için-

de bulunduğu durum, tarihi devamlılık ve modernleşme çabaları eksenin-

de Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi temelleri irdelenmeye çalışılmıştır. Ön-

celikle tarihsel bir süreklilik içinde modernleşme ve batılılaşma kavramla-

rı zemininde, Osmanlıda hissedilen değişim rüzgârları ve buna bağlı ola-

rak yapılan ilk ıslahat hareketlerinde Batının taklidinin olmadığı tespit 

edildikten sonra modern manada Batı değerlerinin askeri, siyasi ve idari 

hedefler olarak şekillendiği, III. Selim’le başlayan ve II. Mahmud’la büyük 

bir ivme kazanan modernleşme çabaları üzerinde duruldu. Modernleşme 

sürecinin etkisiyle Osmanlı Devleti’nin klasik bürokratik yapısının XIX. 

yüzyılda köklü bir değişim geçirerek, II. Mahmud’la, idari sistemin o dö-

nemin gereklerine göre yeniden düzenlenip nasıl çağdaş ve merkezi bir 

hükümet yapısı oluşturulduğu ele alındı. Böylelikle Batı müesseselerinin 

adeta Osmanlı Devleti’ne aktarılma sürecini oluşturacak olan Tanzimat 

Dönemi’nin de tarihi ve fikri alt yapısı değerlendirilmiş oldu. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Modernleşmesi, Tarihi Devamlılık, Şark 

Meselesi, III. Selim, II. Mahmud. 

Abstract 

Ottoman Modernization Before Tanzimat 

This article focuses on the modernization process of the Ottoman Tur-

key before the Tanzimat, in which step by step reconstructing the state 
                                                           
* Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. 
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and community began in accordance with Western standards and valu-

es. The study reveals the historical and scientific factors within the fra-

mework of modernization and westernization according to the needs of 

the Ottoman reform. Thus one has to rethink of the Ottoman Turkish mo-

dernization and discuss how and under the which conditions the Otto-

man Empire became modernized or westernized in the nineteenth cen-

tury. First, it is shown that there was no tendency to imitate the West in 

the plans for change and the initial reform movement. Ottoman perception 

of Europe during the Tanzimat, however, was dramatically changed. The 

new western values were adopted and shaped under the military, politi-

cal, administrative and executive orders, and ongoing modernization pro-

cess began with Sultan Selim III and continued under Sultan Mahmut II. 

With the modernization process, a radical change in the classic Ottoman 

bureaucratic structure took place. This study focuses on how Mahmud II 

reorganized the administrative system according to the requirements of a 

centralized government structure and the then contemporary world. The 

progress of modernization and westernization initiative which affected 

the emergence of the Tanzimat and its historical and intellectual foundati-

ons are discussed. 

Key words: Ottoman Modernization, Historical Continuity, The Eas-

tern Question, Selim III, Mahmud II. 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle XIX. asrı, Cumhuriyet Tür-
kiye’si ile Balkanlar ve Orta Doğu’da yirmiden fazla ülkenin yaratıl-
masını hazırlayan bir dönemdir. Geçmiş asırlarda mevcut olmayan 
veya doğuş halinde bulunan çeşitli iktisadi, siyasi, sosyal, kültürel 
ve teknik faktörlerle bütün dünyada köklü, değiştirici tesirini göste-
ren sanayileşme, kapitalizm ve iktisadi-siyasi-kültürel emperyalizm, 
XIX. asırda geleneğe bağlı toplumları esaslı bir değişmeye zorlamış-
tı.1 

Osmanlı Türkiye’sini de çok yönlü olarak derinliğine tesiri altına alan 
bu gelişmeler ve değişmeler, aynı zamanda Cumhuriyet Türkiye’sine gi-
den yolun tarihi temellerini oluşturacaktır. Cumhuriyet döneminde, si-
yasal yapılanma ve kurumsal dönüşüm üzerindeki Osmanlı etkilerini 
daha iyi analiz edebilmek için bu tarihi temellere bakmak önemlidir. Ni-
tekim günümüzde, özellikle son on beş yılda Balkanlar’da, Kafkasya’da ve 
Ortadoğu’da kaldırılan her taşın altından Osmanlı İmparatorluğu’nun izle-
rinin çıkması bir tesadüf değildir.2 
                                                           
1 Kemal Karpat, “Türkler XIX. Asır: İlk Islahat Hareketleri ve Temelleri (1800-1839)”, İslam 
Ansiklopedisi, İstanbul, cilt: 12/II, Milli Eğitim Basımevi, 1988, s. 342. 
2 Erhan Afyoncu, Osmanlı’nın Hayaleti, İstanbul, Yeditepe Yayınları, Şubat 2010, s. 14. 
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Modern Türkiye’yi doğuran bu tarihsel süreç, hala hissedilmesi müm-
kün önemli etki ve tepkileriyle devam ederken3, Türkiye’nin siyasal, sos-
yal ve iktisadi kurumlarındaki sağlamlık ve zaaflarıyla beraber güncel 
olayları anlayabilmek için bu dönemlere bakmak hayati bir zorunluluk-
tur. Mazisini bilmeyen bir toplumun ayakta kalması ve geleceğini inşa 
etmesi düşünülemez. Tarih, geçmişi değil, geleceği kurmamıza yardımcı 
olursa bir işe yarar bilimsel gerçeğinden hareketle, yaşadığımız bugünü 
anlayabilmek için dünü hatırlamak, modernleşme bağlamında yapılmak 
istenenleri ve varılan sonuçları çok iyi öğrenmek gerekmektedir. 

Birbirini etkileyerek ve zincirleme reaksiyonlarla şekillenen Şark Me-
selesi eksenindeki olaylar sinsilesi, Birinci Dünya Savaşı ile neticelene-
rek Türkiye’de, bir milletin tarihinde yaşayabileceği en büyük şokları, kı-
rılmaları meydana getirmiş, büyük bir hanedanın, on dört yüzyıllık bir 
hilafetin çöküşü ve Atatürk liderliğinde Milli Mücadele ile milli esaslara 
dayalı bir Cumhuriyet kurulmuştu. Bunlar çok büyük kırılmalardır, ama 
tarihteki devamlılık faktörü nedeniyle bazı şeyler de hayatiyetini koru-
muştur. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalan ve Cumhuriyet’in modernleş-
mede temel dayanak olarak kullandığı unsurlar vardır. Yaygın olarak ya-
pılanın aksine, Atatürk’ün büyüklüğünü görmek için Osmanlı’yı küçüm-
semenin ya da Cumhuriyetçi olmak için Osmanlı müesseselerini inkar 
etmenin bir gereği yoktur.4 

Aslında Osmanlı Devleti diye nitelediğimiz siyasi yapı ile Türkiye Cum-
huriyeti’nin birbirinden farklı devletler olmadığı, sadece rejiminin değiştiği; 
hatta esasında XI. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’da oluşan ve giderek 
geniş coğrafyalara yayılan, sonra da biraz kabuğuna çekilen tek bir Türk 
devletinin varlığından bile söz edebiliriz.5 Bu bağlamda da tarihsel bir ko-
pukluk değil, çağdaşlaşma zemininde bir süreklilik söz konusudur. Esa-
sında Cumhuriyetin radikalizmini kamçılayan öğelerden biri de yeterince 
radikal görülmeyen Osmanlı modernleşmesidir. 

Realist temellere dayalı Osmanlı modernleşme süreci, otokratik bir 
modernleşme olarak iç ve dış dinamiklerin zorlaması sonucu başlamış ve 
hayatının son kırk yılında İmparatorluğu otokratik modernleşmeden 
anayasal bir monarşiye kadar sürüklemiştir. Modern manada, Sultan III. 
Selim’le başlayan ve II. Mahmud’la devam eden bu süreçte önemli kilo-
metre taşlarını oluşturan Tanzimat, Islahat Fermanları; onların peşinden 
gelen Jön Türk Hareketi ve II. Meşrutiyet Dönemi, son noktada İstiklal Sa-
vaşı ve Cumhuriyet devrimleriyle doruğa ulaşarak altı yüzyıllık cihanşü-
                                                           
3 Şükrü Hanioğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Zihniyet, Siyaset ve Tarih, İstanbul, Bağlam 
Yayınları, Ekim 2006, s. 224-225. 
4 Taha Akyol-İlber Ortaylı, Osmanlı Mirası, Emre Barca (yay. haz.), İstanbul, Timaş Yayınla-
rı, Şubat 2010, s. 82-83. 
5 Bahsettiğimiz bu sürekliliği Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bazı 
sosyal, kültürel, toplumsal olayları çarpıcı örneklerle anlatan kaynak için bkz. Vahdettin 
Engin, Cumhuriyet’in Aynası Osmanlı, İstanbul, Yeditepe Yayınları, Şubat 2010. 

137



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

mul bir Türk imparatorluğundan modern manada milli bir Türk devletinin 
doğuşu da şekillenmiştir. Bu makalede öncelikle, ana hatlarıyla Tanzi-
mat dönemine kadar olan Osmanlı modernleşmesi mercek altına alın-
mıştır. 

Türkiye’de Hissedilen Değişim Rüzgârları 

Son yüz elli-iki yüzyıllık tarihi bir yenileşme ve değişme tarihi olan 
Osmanlı Türkiye’sinin padişahları ve yönetici sınıfı, İmparatorluğun as-
keri teşkilatını kuvvetlendirerek Batı’nın üstünlüğüne karşı bir denge 
kurabilmek amacı ile orduda ve devlet idaresinde ilk reformları yapmış-
lardı. Bu reformlar, zamanla bütün topluma tesir eden zincirleme tepki-
lere yol açarak toplum hayatının her safhasında köklü değişmeleri zo-
runlu kıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun orduda girişmiş olduğu az sayı-
daki ilk reformlarda ifadesini bulan “ıslahat” fikri, Cumhuriyet devrinde 
“inkılâp” devrim fikrine çevrildi. İnkılâp, toplumun gelenekçi hayat tarzı-
nı, fikirlerini ve müesseselerini baştan sona değiştirmek amacı güden bir 
devlet teorisini ifade ediyordu. Toplumun ayakta kalabilmesi ve istiklaline 
sahip çıkabilmesi için böyle bir değişiklik kaçınılmaz bir zaruret olmuştu.6 

Köklü bir devlet kurma ve yönetme geleneği olan Osmanlı Türkiye’si, 
daha kuruluş anından itibaren durmadan değişen ve gelişen bir toplum 
olarak, müesseseleri ve kültürü ile daha XV. asırda kendine özgü bir 
dünya görüşü ve felsefesine sahip hakim bir imparatorluk medeniyeti 
yaratmıştı. Bilindiği gibi her medeniyet, başka medeniyet ve kültürlerden 
aldığı yabancı müesseseleri ve adetleri kısmen kendi değiştirerek, kıs-
men de tamamlayarak bünyesine uyacak hale getirir. Eski Türk siyasi ve 
sosyal an’anelerinden, daha sonra doğu ve batı medeniyetlerinden kay-
naklanarak kendine göre dönüştürdüğü orginal bir siyasi, iktisadi, aske-
ri ve sosyal sistem oluşturan Osmanlı Devleti, yarattığı bu sistemin kül-
tür çerçevesi içinde kendine göre bir değişme usulünü de bulmuştu. Her 
medeniyetin çeşitli değişme safhaları vardır ve bir safhadan diğer safha-
ya geçiş sarsıntılı olur.7 Mesela, Osmanlı Devleti’nin beylik halinde ilk 
kuruluş safhasından sonra, XV. asırda kuvvetli merkezi bir sisteme geçi-
şi hayli sarsıntılı olmuştu. Fakat neticede devlet, kendi değişme usulleri-
ne uygun bir gelişme safhasına girmiş ve ondan sonra da, değişmelere 
aynı şekilde devam etmişti. Nitekim XVIII. asırda Avrupa’dan alınan top-
çu ve istihkam birlikleri tarzı ve kurulan mühendishane, büyük sarsıntı-
ya meydan vermeden Osmanlı askeri bünyesiyle uyumlaştırılabilmiştir.8 
                                                           
6 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, İstanbul, 
Afa Yayıncılık, Ekim 1996, s. 20. 
7 Kültür değişmeleri için bkz. Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İstanbul, Ötü-
ken Yayınları, 1999. Ayrıca bkz. İdris Küçükömer, Bütün Eserleri “Batılılaşma” Düzenin Ya-
bancılaşması, İstanbul, Bağlam Yayınları, 3. basım, Aralık 2002. 
8 Ayrıntılar için bkz. Enver Ziya Karal, “Tanzimat’tan Evvel Garplılaşma Hareketleri”, Tanzi-
mat I, (yüzüncü yıldönümü münasebetiyle), İstanbul, Maarif Matbaası, 1940, s. 13-30. 
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XVIII. asrın sonunda, bu geleneğe bağlı değişme fikri, bir yana bırakı-
larak, onun yerine daha köklü yenileşme veya ıslahata girişme düşünce-
si rağbet kazandı. Son yüzyılı adeta bir reformlar dönemi olan Osmanlı 
İmparatorluğu, böylece XIX. asırda çağına uymak şeklinde değerlendiri-
len yeni bir meseleyle uğraşmıştır ki çalışmamızda bu kısaca çağdaşlaş-
ma veya modernleşme olarak ifade edilecektir. 

Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu modern gelişmelere kendisini 
kapatmış bir yapı olarak tahayyül edilse de, tarihin akışına esnek davra-
narak uyum sağlamaya çalışan realist bir devlettir aslında. İdris Küçük-
ömer’in de belirttiği gibi Osmanlılar, Batıdaki gelişmeleri ve üstünlüğü 
görmeye başladığında, ona karşı çıkabilmek için Batıdaki gelişmeleri iz-
lemeye ve bunları devleti güçlendirmek için yapılacak reformlarda örnek 
almaya başladılar.9 Bu bağlamda, Batının bazı kurumlarını alarak kendi 
sistemlerine aktarmaya çabaladılar. Ancak, bu kurumlar, başta siyasi, 
hukuki ve eğitime ait olmak üzere, Osmanlı’nın sistemine tamamen ya-
bancı, Batıya ait dinamikler ile zaman içinde gelişen kapitalizm denilen 
sosyal sisteme ait kurumlardı. Halbuki, Osmanlı’nın kendine has siya-
sal, sosyal, iktisadi alt yapısı böyle bir sisteme tamamen uzaktı ve kendi 
sistemi hiçbir zaman kapitalizmi yaşamamıştı. 

Aslında modernleşme kuramı, Batıdaki siyasal sistemin temel daya-
nakları ile demokrasi arasında doğrudan bire bir ilişki kurmuştur. Yani 
Batıda meydana gelen toplumsal ve iktisadi gelişmeler sisteme ilişkin de-
ğişimi beraberinde getirmiştir. Bir başka deyişle Batının başlıca özellikle-
ri olan Ortaçağ yapısından ekonomi ve kültür alanında yaşanan ilerle-
meler sayesinde meydana gelen değişimler sonuçta demokratik ve mo-
dern yönetimi sağlamıştır. O halde Batı dışı toplumlarda da demokrasi-
nin yerleşmesi tıpkı Batıda olduğu gibi ekonomik gelişmişlik düzeyinin 
yükselmesine ve tabii ki Batı kültürü lehinde kültürel alanda değişmeler 
gibi iki ön koşulun gerçekleşmesine bağlanmıştır. Batı dünyasında bu 
değişimler en az dört yüzyıl sürmüştür. Modernleşmeye çalışan Batı dışı 
toplumların ekonomi ve kültürde böyle bir değişimin gerçekleşmesi için 
bu kadar uzun süre bekleme lüksleri yoktur. Böyle olunca daha kısa sü-
rede bu tür değişimlerin sağlanması ihtiyacı belirmektedir. Konu Os-
manlı toplumu açısından somutlaştırıldığında, modernleşme kuramı açı-
sından Batıda ekonomi alanında ve kültürel dönüşümde feodalitenin or-
tadan kaldırılarak onun yerine burjuvazinin geçmesi gibi çok önemli bir 
konuda toplumun yapısal farklılığı vardır. Osmanlının dinamikleriyle Ba-
tının dinamikleri çok farklıdır ve farklı medeniyetleri temsil etmektedir. 

Modernleşme mi Batılılaşma mı? 

Modernleşme, temelde Avrupa’nın iktisadi, askeri-siyasi gücüne karşı 
koymak ve bu sayede ülkenin siyasi hürriyetini, sosyal ve kültürel benli-
                                                           
9 İdris Küçükömer, a.g.e., s. 17. 
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ğini korumak ve devamlılığını sağlamak için başvurulmuş bir yoldu. Os-
manlı Türkiye’sinin Avrupa’ya yönelişinin başlangıcından beri öncelikle 
askeri ve eğitim müesseselerini daha sonraları kültürünü içine alan de-
ğişme, başkalaşma ve gelişmelere, bir taraftan sosyal olayların karakteri, 
diğer taraftan Osmanlı Devleti’nin tarihi özelliği ve coğrafi konumu dik-
kate alınarak birçok isim verilmişti. XVIII. yüzyılın başlarında teceddüd 
veya ıslahat daha sonra tanzimat olarak adlandırılan hareketler, İstan-
bul’un çeşitli kesimlerindeki farklı yaşayış biçimlerini de ifade etmek üzere 
asrilik, asrileşme gibi benzer kavramlarla da anlatılmaya çalışılmıştır. 

Muasırlaşma; çağdaşlaşma, asrileşme, garplılaşma10, batılılaşma veya 
avrupalılaşma gibi muhtelif isimler altında, çeşitli zamanlarda sürekli 
olarak devleti, kurumları ve bazen halkı meşgul etmiş olan bu mesele 
bugün de değişik bir şekil almakla beraber Türkiye’nin başlıca meselesi 
olmaya devam etmektedir. Özellikle Tanzimat’tan günümüze kadar yapı-
lagelen değişiklik ve yenilikler için çağdaşlaşmadan çok batılılaşma deyi-
mi de kullanılmaktadır. Batılılaşma deyimi, popüler tarihçilikte çok sık 
kullanılan ve tercih edilen bir tanımlama olmakla beraber Osmanlıların 
batılılaşma gibi bir endişeleri yoktu. Osmanlı İmparatorluğu’nun ekono-
mik, idari ve askeri sıkıntılarla karşılaşması devletin yöneticilerini ısla-
hat tedbirleri almaya sevk etmişti. Ancak genellikle yapıldığının aksine 
bu ıslahat tedbirlerini bir çeşit batılılaşma başlangıcı olarak görmek yan-
lış olur.11 

Batılılaşma hareketinin Osmanlı İmparatorluğu içerisinde en yoğun 
şekilde tartışıldığı II. Meşrutiyet döneminde kendilerine Garpçılar adını 
veren bir grup ortaya çıkmıştır ki bunlar konu üzerinde yoğun bir tartış-
mayı başlattıkları gibi daha sonra kurulan Cumhuriyet Türkiye’sinin 
resmi ideolojisinin de önemli unsurlarını ortaya çıkarmışlardır.12 

Esasında daha başlangıçta modernleşme adı altında toplanan değiş-
melerin takip edeceği iki ana yol belirmişti. Birinci yol, Avrupa’ya iktisadi 
ve askeri üstünlüğü sağlayan teknolojiyi ve onun getirdiği teşkilatı ka-
bullenerek siyasi, kültürel ve sosyal değişmelere ikinci derecede önem 
vermekti. Kültürel, sosyal ve siyasi gelişmelerin, uzun bir süre içinde, 
kendiliğinden teknolojik değişmelere ayak uydurmaları tasarlanıyordu. 
İkinci yol, teknoloji ve teknolojinin bağlı olduğu maddi faktörleri bir yana 
bırakıp, Avrupa’nın siyasi teşkilatına, düşüncesine ve yaşayışına öncelik 
vererek bunları modernleşmenin ilk şartı yapmaktı.13 
                                                           
10 Garplılaşma hareketi için bkz. Mümtaz Turhan, Garplılaşmanın Neresindeyiz, İstanbul, 
Yağmur Yayınevi, Emek Matbaacılık, 7. baskı, 1980. 
11 Niyazi Berkes, Türk Düşününde Batı Sorunu, İstanbul, Bilgi Yayınevi, Mayıs 1975, s. 175-185. 
12 Ayrıntılar için bkz. Orhan Türkdoğan, “Tanzimat: Proto-Tip Batılılaşma ve Günümüze 
Yansımaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 155, Mart-Nisan 2005, s. 11-31. 
13 Japonya, birinci yolu takip ederek yirmi-otuz sene içinde iktisadi ve askeri bakımdan Av-
rupa seviyesine çıkabilmişti. Mısır’da, Mehmet Ali Paşa, 1810’dan sonra Japonya’ya benzer 
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İşte Tanzimat’tan evvel başlayan İslam Doğu ile Hıristiyan Batı ara-
sında çekilen tercih sıkıntısı, Gülhane Hattı da, Jöntürk inkılâbı da, 
Türk’e ait her şeyi ikiye bölerek, alaturka ve alafranga iki Türk ve iki 
Türkiye doğuran bu tereddüdü kökünden söküp atamadı. Osmanlı İm-
paratorluğu’nun inhitat devrinde bu ikilik, Türk düşüncesinin en büyük 
meselesi ve Türk ruhunun en büyük işkencesi olmuştu. Türkiye’de bü-
tün ıslahat hamleleri ve ona ket vuran bütün irtica hareketleri, bütün fi-
kir ve politika mücadeleleri bu ayrılıktan doğmuştur.14 

İlk Islahat Hareketlerinde Batının Taklidi Yoktu 

Osmanlı İmparatorluğu 1683 Viyana bozgununa kadar Avrupa’dan 
her bakımdan üstün olduğundan oradaki gelişmelere itibar edilmemişti. 
Esas itibarıyla Avrupa karşısında hissedilen üstünlük duygusu bunu 
engellemişti. Rönesans ve reformasyon gibi ilk Avrupalı hareketler, Müs-
lüman uluslar arasında bir yankı ve karşılık uyandırmamıştı. Hıristiyan 
Batının verecek bir şeyi olmadığı gibi, gözle görülür ve elle dokunulur de-
recede aşağı bir kültür olduğu algılaması da oldukça yaygındı.15 

XV. ve XVI. yüzyıllarda en görkemli devrini yaşayan ve üç kıta üzerin-
de yayılarak çok geniş sınırlara varan devlet, XV. yüzyılın sonunda fiili 
sınırlarına ulaşarak aşamayacağı engellerle karşı karşıya gelmişti. Bu sı-
nırları korumak ve genişletmek hem insan, hem maddi açıdan çok ağır 
kayıplar vermeden mümkün değildi. Büyük bir ordu Avrupa’ya yerleşti-
rilmiş, geniş bir donanma Akdeniz’de, Adriyatik’te, Hint Okyanusu’nda 
hareket halindeydi. Osmanlı ordusu Kuzey Afrika, Ege, Kıbrıs ve Kızılde-
niz’de hep teyakkuz halindeydi. Osmanlı-Rus mücadelesine16 ilaveten Kı-
rım’ı Rusya’ya karşı korumak için de takviye kuvvetlere ihtiyaç vardı. 
İran Avrupa ile ittifak ediyor ve Devlet’in gücünü zayıflatıyordu.17 Kaybe-
dilen veya sonu belirsizlikle biten savaşlar sonucu ülke güçten düşüyor, 
toprak kayıplarına uğranılıyor ve toprak esasına kurduğu sistemi de bü-
yük yaralar alıyordu. İmparatorluk XVII. yüzyılın sonlarından itibaren 
başlayan ve giderek hızlanan bir gerileme dönemine girecektir. 

XVII. yüzyıla kadar, Batı’ya üstün olduğuna kuvvetle inanan İmpara-
torluk, askeri yenilgiler sonunda Avrupalılara olan üstünlük inancını ya-
                                                                                                                                        
bir yol takip edip, yirmi yıl içinde modern bir ekonomi ve ordu oluşturmuşsa da, bu gücünü 
Osmanlı merkez idaresine karşı kullandığı için, neticede bu hareketi kısmen Fransa’nın da 
teşviki ile İslam dünyasının zararına olacaktır. Bkz. Kemal Karpat, “Türkler XIX. Asır: İlk 
Islahat Hareketleri ve Temelleri (1800-1839)”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, cilt: 12/II, Milli 
Eğitim Basımevi, 1988, s. 343. 
14 Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 5. baskı, 1999, s. 7. 
15 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Metin Kıratlı (çev), Ankara, AKDTYK Türk Ta-
rih Kurumu Basımevi, 8. baskı, 2000, s. 41. 
16 Detaylar için bkz. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayın-
ları, Sevinç Matbaası, 1994. 
17 Ayrıntılar için bkz. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 25; İsmail Hakkı Uzun-
çarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, cilt: 6, s. 131-134. 
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vaş yavaş kaybetmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki 
komşularına karşı üstünlüğünün sona erdiğini açıkça ortaya koyan 
1683 Viyana yenilgisi o’nun Avrupa’dan da geri çekilişinin başlangıcı ol-
du ve Türklerin Avrupalılarla olan mücadelesinde önemli bir kilometre 
taşını oluşturdu. 

Bilindiği gibi Türklerin Anadolu’ya ayak basması ve batıya doğru iler-
lemesiyle başlayan Türk-İslam Dünyası ile Avrupa-Hıristiyan Dünyası 
arasındaki mücadele ekseninde şekillenen Şark Meselesi, ilk aşamasın-
da Batı için Türk fetihlerini durdurmaya ve Hıristiyan ülkelerinin kaybı-
nı önlemeye yönelikti. İşte Avrupa bunu ancak 1699’da imzalanan Kar-
lofça Antlaşması’yla başarmış ve Türk fetihlerini durdurabilmişti. Bun-
dan sonraki safha ise; Osmanlı Devleti içerisindeki Hıristiyanları kurtar-
mak ve Türkleri Avrupa ve Balkanlardan atmak şeklinde gerçekleşerek 
Şark Meselesi’nin esasını teşkil etmiştir. Bu dönemde Avrupa’nın ilim ve 
teknik alanlardaki yenilikleri, sanayi inkılâbını gerçekleştirmesi ve sö-
mürgecilik faaliyetlerine girişmesi Şark Meselesi’nin Batı’nın lehinde çö-
zümlenmesi konusunda büyük avantajlar sağlamıştır. Doğu toplumları-
nın ilim18, teknik, düşünce ve ekonomik alandaki gerilemeleri ise Avru-
pa’nın ilerlemesini kolaylaştırmıştır.19 

Genel olarak ele alındığında, Genç Osman, IV. Murad ve Köprülüler 
devrindeki ilk ıslahat girişimlerinde, Batı’nın taklidi gibi bir düşüncenin 
tamamıyla dışında ve İmparatorluğun meselelerine bütünüyle geniş di-
namiği çerçevesinde geleneksel çözümler bulabilme arayışı hakimdir. 
XVII. yüzyıldaki devlet adamlarının yaptıkları yenileşme ile devlete eski 
kudretini ve gücünü kazandırmak temel amaçtır. Bu ıslahat hareketle-
rinde Batı’nın tesiri yoktur20 ve ıslahat yapanların amacı bozulan düzeni 
onararak yeniden eski günlerin düzeyine çıkarmaktır. Bu yüzyılda yapı-
lan ıslahat çalışmaları yüzeysel ve kesintili teşebbüsler şeklinde olmuş-
tur.21 Batının Osmanlı’da tesirinin görülmediği aydınların zihinlerinin 
henüz ele geçirilemediği bu ilk ıslahat hareketlerinde Osmanlı yöneticile-
ri ve münevverleri, Batı kültürüne karşı küçümseyici bakış açılarını sür-
dürmüşlerdir. Nitekim bu dönemde kaleme alınan aralarında Koçi Bey 
Risalesi gibi oldukça ün kazananları da bulunan eserlerde, Batı’nın tak-
lidi alanında herhangi bir ifadeye rastlanmaz ve problemlere, her şeyin 
                                                           
18 Bu hususta bkz. Murat Arabacı, Kur’an’ın Terk Edilen Emri Bilim, Ankara, Kripto Yayınla-
rı, 2009. 
19 Mehmet Ali Ünal-Ahmet Halaçoğlu, Türk İnkılâbı Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Isparta, 1997, 
s. 66.  
20 XVI. yüzyıl ortalarından XVII. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletle-
riyle münasebetleri için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Ankara, 
AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları, XIII. Dizi, Sayı: 16, cilt: IV, 6. baskı, s. 136-242. 
21 Bu dönemde yapılan çalışmalar ıslahatçıların gösterdikleri şiddet derecesinde başarılı ve 
onların hayatlarına bağlı kalmıştı şeklinde genel bir kabul vardır. Bkz. Mustafa Balcıoğlu, 
“20. Yüzyıl Başlarında Dünya”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Durmuş Yalçın vd., cilt: 1, Anka-
ra, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2000, s. 5-6. 
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düzen içinde olduğu eski dönemlerdeki kuralların uygulanması ile çö-
züm bulunması sürekli bir biçimde önerilir.22 

Bundan sonraki safha ise İmparatorluğun Batı ile ilgilenmeye başla-
ması biçiminde ortaya çıkacaktır. Geri kalmışlığın kısmen de olsa kabul 
edilişinden sonra, Osmanlı yöneticileri Batı’daki gelişmeleri izlemeye ve 
bunları devleti güçlendirmek için yapılacak reformlarda örnek almaya 
başladı. XVII. yüzyıl ıslahatlarında örnek, İmparatorluğun kendi geçmişi, 
özellikle de Kanuni dönemindeki günleri iken, Avrupa örnek değildi. Lale 
Devri (1718-1730) ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu ilk defa yüzünü 
Batıya döndü ve Avrupa’daki gelişmeler dikkate alınmaya başlandı. Lale 
Devri, Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlılar tarafından keşfedilmesi ve 
örnek alınmaya başlaması bakımından önemli bir dönüm noktası oldu. 
Bu reform döneminin başlamasında Sultan III. Ahmet’in damadı Sadra-
zam Nevşehirli İbrahim Paşa’nın önemli ve belirleyici bir rolü vardır. Av-
rupa ülkelerindeki gelişmelerin farkında olan ve büyük Avrupa başkent-
lerine oradaki gelişmeleri tespit etmeleri için elçiler gönderen Damat İb-
rahim Paşa, Osmanlı’daki yenileşme hareketlerine büyük bir ivme ka-
zandırmıştır. 1719’da Viyana’ya, 1720-21’de Paris’e, 1722-23’de Mosko-
va’ya giden elçiler; aslında ticaret anlaşmaları için görüşmeler yapmak 
amacıyla gönderilmişlerse de kendilerine, bulundukları yerlerde gözlem-
ler yapmak, oradaki teknolojik gelişmeler ve sosyal hayat hakkında bilgi 
edinerek bunlar arasında Osmanlı ülkesinde uygulanabileceklerin tespi-
tini yapmak görevi de verilmişti.23 Söz konusu elçiler arasında en fazla iz 
bırakan Paris’e elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Mehmet Çelebi de çok 
değişik bulduğu bu yapının görünürdeki özelliklerini ortaya koymaya ça-
lışmış, beraberinde Paris’e giden oğlu Said Mehmed Efendi de İstanbul’-
da matbaa kurmak için ilk girişimleri başlatmıştır.24 

Lale Devri süresince Batı kültür ve müesseselerine yoğun bir ilgi var-
dır.25 Ancak bu dönemde de yapılan reformlarda Avrupa tam bir model 
değildir, Avrupa’nın tam olarak örnek alınması XVIII. yüzyılın sonlarında 
olacaktır. Lale Devri’nde Avrupa ile ilişkiler gelişerek sürmüş, özellikle 
                                                           
22 XVII. asırda yetişmiş, Türklerin Monteskiyö’sü adını almaya hak kazanmış değerli bir 
şahsiyet olan Koçi Bey, Osmanlı Devleti’nin içten çürümeye başlamasını, Kanuni Devri’ne, 
bilhassa Padişahın yaşlılık döneminde devlet işlerine entrikacı kadınların, Haseki sultanla-
rın, dalkavukların ve saray entrikacıların karışmasına, yönetimde bozulmalara bağlamıştır. 
Bkz. Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi, Zuhuri Danışman (sadeleştiren), Ankara, Sevinç Matbaası, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 609, 1000 Temel Eser Dizisi: 115, Temmuz 1985, s. 
12-13. 
23 Vahdettin Engin, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Devamlılık ve Modernleşme Mücadelesi: 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihi Temelleri”, Türk İnkılâp Tarihi, Cemil Öztürk (ed), Ankara, 
Pegem A Yayıncılık, 3. baskı, s. 35. 
24 Ayrıntılar için bkz. Şevket Rado, Paris’te Bir Osmanlı Sefiri Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin 
Fransa Seyahatnamesi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006. 
25 XVIII. yüzyıl başından itibaren Osmanlı-Batı diyalogunun çerçevesini çizen ve derin etki-
lerini inceleyen kaynak için bkz. Orhan Erdenen, Lale Devri ve Yansımaları, İstanbul, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2003. 
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askeri, kentsel alt yapı, iktisadi alanda bazı yenilikler yapılmıştır. 1730’-
dan 1789’a kadar I. Mahmud, III. Mustafa ve I. Abdülhamit zamanların-
da26 Avrupa’dan getirilen yabancı uzmanlar yardımı ile Osmanlı ordusu-
nun Avrupa usulünde eğitilmesine de çalışılarak yenileşme hareketleri 
sürdürülmeye çalışılmıştır. 

Modern Manada Islahat Hareketleri 

Aslında, Türkiye’nin XIX. asırda karşılaştığı temel mesele idari kuru-
luşların, yani devlet bürokrasisinin yeteri kadar rasyonel, sistematik ve 
bilhassa verimli çalışamamasıydı. Osmanlı idari müesseselerinin ve per-
sonelinin neden fayda ve verimlilik esaslarından uzaklaştığını burada 
uzun uzadıya incelemeye imkân yoktur. Sosyal yapının değişmesi, ordu-
nun ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı mali meseleler, idari teşkilatın iktisa-
di kaynakları murakabe etmesi ve bu sayede sahip olduğu mali imkânla-
rını durmadan arttırmak istemesi, bunların karşısında yeni sosyal grup-
ların kuvvet kazanarak siyasi haklar istemesi, devletin hem idari, hem 
de ahlaki vazifeleri yürütmekle görevli olması ve diğer birçok şartların 
değişmesi mevcut idari sistemin yetersizliğini ortaya koymuştu.27 

Osmanlı İmparatorluğu’nda XVII. yüzyılda yavaş yavaş başlayan deği-
şim rüzgârları XIX. yüzyıl başından itibaren güçlenmiş, çağdaşlaşma ge-
reksinimi, başta askeri ve iktisadi28 alanlarda olmak üzere giderek vazge-
çilmez bir hal almıştır. Osmanlı Devleti, XVIII. asra kadar kendi tarihi ve 
kültürü çerçevesi içinde bazı modernleşme teşebbüslerinde bulunduktan 
sonra, asrın sonunda, Avrupa’yı model edinerek, siyasi, kültürel ve idari 
değişmeleri ön plana alacaktır. Bu kararı, III. Selim ve onun himayesin-
de Avrupa kültürünün tesiri altında kalan Osmanlı bürokrasisi içinde, 
ıslahatçı olarak tanınan küçük bir grup vermiştir. III. Selim zamanında 
başlayan bu tip modernleşme, II. Mahmud’un padişahlığı süresince de-
vam etmiş, Avrupa’yı model alarak girişilen ıslahatçılık, böylece en üst 
kademede, bizzat devletin temsilcisi sultan tarafından başlatılmıştır. 

Uluslararası ilişkiler açısından bakılırsa XIX. yüzyılın başından itiba-
ren Rus İmparatorluğu’nun, Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun, 
İngiltere ve Fransa’nın özellikle Osmanlı’nın Rumeli toprakları üzerinde, 
farklı farklı planları vardı ve buraları kendilerinin arka bahçesi olarak 
görüyorlardı. XIX. yüzyıl Avrupa’sının büyük devletleri, o zaman ki de-
                                                           
26 Bu dönemlerde yapılan düzenlemeler için bkz. Kemal Beydilli, “Osmanlı İmparatorluğu’-
nun Çöküşü”, Cemil Öztürk (ed.), İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Ankara, 
Pegem A Yayıncılık, Eylül 2005, 2. baskı, s. 39-48. 
27 Kemal Karpat, “Türkler XIX. Asır: İlk Islahat Hareketleri ve Temelleri (1800-1839)”, İslam 
Ansiklopedisi, İstanbul, cilt: 12/II, Milli Eğitim Basımevi, 1988, s. 343. 
28 Türklerin son iki yüzyıllık sosyal ve ekonomik dönüşümünü, kendi geliştirdiği kavramlar-
la anlatan, Osmanlı’nın yükselme ve gerilemesinin sosyal ve iktisadi zeminde sebeplerini 
araştıran kaynak için bkz. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İs-
tanbul, Ötüken Yayınları, 2002. 
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yişle ‘Düvel-i Muazzama’ hedeflerine ulaşabilmek için bütün yüzyıl bo-
yunca değişmeyen sihirli bir formül uyguladılar. Önce Rumeli’deki Hıris-
tiyan ahali kışkırtılarak ayaklanmalar çıkartmak; sonra da Osmanlı’nın 
gücü bu ayaklanmaları bastırmaya yeterli olsun olmasın gidişata müda-
hale edilerek bölgede reform yapılmasını istemek. Eğer Osmanlı bu re-
formları gerçekleştirirse, o zaman, ilk bunalım döneminde ‘özerklik’ ve 
arkasından ‘bağımsızlık’ taleplerini teşvik ediliyordu. Yok, eğer Osmanlı 
reform yapmıyorsa, bu kez savaşa başvurulur ve bu savaşlar sonucunda 
da yine özerk veya bağımsız devletler ortaya çıkarılırdı. Düvel-i Muazza-
ma, XIX. yüzyıl boyunca bu formülü sektirmeden uygulamıştır. Nitekim, 
Hıristiyanların Osmanlı yönetimine karşı ilk ayaklanmaları, 1804 yılında 
Avusturya’nın kışkırtmasıyla Sırplar tarafından gerçekleştirildi. 1806-
1812 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında da, Rusların desteğiyle Sırp isyanı 
güçlendi. Sonuçta Osmanlı Devleti 1816’da Sırbistan’a ‘özerk bir prens-
lik’ statüsü vermeyi kabul etti. Sırp Miloş Obronoviç de başknez olarak 
tanındı. Böylece, bağımsız Sırbistan’a giden yol açılmış oldu. 1821’de bu 
kez Yunan isyanı patlak verdi. 

Rusya’nın desteğiyle 1814’te Odessa’da kurulan Filiki Eterya Cemiye-
ti, hedef olarak önce bağımsız Yunanistan’ın kurulmasını, sonra da Bi-
zans İmparatorluğu’nun diriltilmesini amaçlıyordu. Bu cemiyetin çıkar-
dığı isyan, önce Eflak’ta başladıysa da, yerli halk, Grek davası için kan 
dökmek istemediğinden yaygınlaşamadı. Mora’daki isyan ise geniş bir ta-
bana yayılarak yüzyıllardan beri aynı topraklarda Rumlarla beraber ya-
şayan Müslümanlar, mallarına ve topraklarına el konulup katliama tabi 
tutuldular. Yunan isyanı İstanbul’da büyük tepkiye yol açtı. O zamana 
kadar, toplumdaki itibarları oldukça yüksek olan zengin Fenerli Rum 
beyleri, bütün itibarlarını kaybettiler.29 

Osmanlı Devleti, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın askeri desteğiyle is-
yanı bastırma yönünde önemli başarılar kazandı. Fakat bu kez de, müt-
tefik bir Haçlı donanması, Navarin’de 1827’de Osmanlı gemilerini yaktı. 
Navarin’in hemen ardından Rusya, Osmanlı Devletine savaş açtı (1828). 
Bu savaş sonunda Ruslar Edirne’ye kadar gelmişlerdi. 1829 yılında yapı-
lan Edirne Antlaşması’yla Osmanlı, Mora Yarımadası’nda bağımsız bir 
Yunanistan’ın kurulmasını kabul etmek zorunda kaldı. Böylece ilk kez, 
Rumeli’deki Osmanlı topraklarından ayrılan bir ülke, bağımsızlık kazan-
mış oluyordu. Bu olay Balkanlar’daki Osmanlı barışının giderek bozul-
masına ve her etnik grubun, bir büyük devleti arkasına alarak, bağım-
sızlık amacıyla isyanlar çıkarmasına yol açacaktır. Osmanlı Devleti 
1839’da Tanzimat Fermanı’nı yürürlüğe sokarak, modern anlamda bir 
devlet yapısı oluşturma ve bu arada Müslüman ve gayrimüslim tebaa 
                                                           
29 Filiki Eterya Cemiyeti’ne üye olduğu ve isyanda parmağı bulunduğu anlaşılan Rum Parti-
ği V. Gregor’da idam edildi. Bkz. Vahdettin Engin, “Avrupa’nın Arka Bahçesi Balkanlar”, Po-
püler Tarih, Sayı: 43, Mart 2004, s. 35. 
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arasında eşitlik sağlama çabalarına girişecekti.30 İşte Osmanlı Devleti’nin 
modernleşme hamleleri, Balkanları barut fıçısı haline getirecek olayların 
başlangıcını kısaca özetlediğimiz bu sürecin baskısı altında gerçekleşe-
cektir. 

III. Selim Dönemi (1789-1807) 

III. Selim Devri, Fransız Devrimi ve I. Napolyon dönemi ile aynı zama-
na denk gelir. III. Selim tahta çıktığında Avusturya ve Rusya ile savaş 
devam ediyordu. Büyük mağlubiyetler alınmasına rağmen bütün Avru-
pa’yı sarsan Fransız İhtilali sebebiyle, savaştan çok büyük kayıplara uğ-
ranılmadan çıkıldı. Avusturya 1791’de Ziştovi Antlaşması, Rusya’yla 
1792’de yapılan Yaş Antlaşması ile savaş bitirildi. Avrupa’daki karışıklık-
lar sayesinde Osmanlılar bir müddet nefes alıp, yeniliklere başlayabildi-
ler. 

III. Selim döneminde Batı ile temaslar arttırıldığı gibi özellikle askeri 
alanda modernleşme çabalarına büyük bir hız verilerek31, bu döneme Ni-
zam-ı Cedit32 devri denilmiştir. III. Selim’den önce birçok padişah ıslahat 
yapmışsa da bunlar bir program dahilinde olmamıştı. III. Selim ıslahat-
lara girişmeden önce Avrupa’yı tanımak için yakın adamlarından Ebube-
kir Ratib Efendi’yi elçi olarak Viyana’ya göndermişti. Burada sekiz ay ka-
lan Ratib Efendi, yaptığı araştırmalar sonucunda Avusturya’daki askeri 
sistemi ve diğer kurumları anlatan bir sefaretname yazmıştı. Bu eseri in-
celeyen padişah kendi düşüncelerini de ilave ederek bir ıslahat programı 
hazırlamıştır.33 

Batılı modellere dayanan kurumsal reformları hayata geçirmek için 
ilk işi yapılacak yenilik hareketlerinin esaslarını kararlaştırmak üzere bir 
Meşveret Meclisi toplamak olan III. Selim, bu amaçla devlet adamlarının 
yapılması düşünülen ıslahat hakkında fikirlerini raporlarla belirtmelerini 
istemişti. Verilen raporlarda muhafazakâr, telifçi ve inkılâpçı olmak üze-
re üç fikir belirmiştir. Muhafazakârlar, Yeniçeri Ocağı ile diğer ocakların 
                                                           
30 Bu çabaları, gayrimüslim tebaaya yeni haklar tanıyan 1856 Islahat Fermanı takip etti. 
Vahdettin Engin, “a.g.m.”, s. 36. 
31 Fransızlar ve Türkler XVI. yüzyıl başlarından itibaren yakın bir işbirliği içindeydiler ve 
şimdi de yeni bir ıslahat programı üzerinde çalışıyorlardı. Bkz. Vamık D. Volkan-Norman 
Itzkowitz, Ölümsüz Atatürk, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 1998, s. 24.  
32 Hammer ve Zinkeisen gibi tarihçiler Nizam-ı Cedid tabirini Fazıl Mustafa Paşa’nın genel 
icraatını niteleyen bir tanım olarak kullanmışlardır. Osmanlı literatüründe ise ilk defa, en 
büyük Osmanlı aydınlarından birisi olan İbrahim Müteferrika, 1731’de I. Mahmut’a sundu-
ğu imparatorlukta yapılması gereken yenilikleri anlatttığı Usülü’l-Hikem fi Nizamü’l-Ümem 
Milletlerin Düzeninde Tutulacak Usuller adlı eserinde Nizam-ı Cedid tabirini kullanmıştır. Bu 
tabiri Avrupa’da yeni askerlik sistemini anlatırken zikreder. Nizam, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda eskiden beri kullanılan ve dünyanın değişmemesi gereken düzenini ifade eden bir te-
rimdir. Nizam-ı Cedid ise, geleneksel düzen yerine yeni düzeni yani çağdaş düzeni ifade 
eder. Bkz. Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul, Doğan Gazetecilik, 
Milliyet, 2006, cilt: II, s. 163. 
33 Erhan Afyoncu, a.g.e., s. 165. 
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Kanuni devrindeki gibi düzenlenmesini; telifçiler, ocakların kalmasını fa-
kat Avrupa silahları ile Avrupa usulünde eğitilmesini; inkılâpçılar ise, es-
ki asker ocaklarının yanında Batı tipinde yepyeni bir ordunun kurulma-
sını önermişlerdi.34 Sonuçta telifçi ve inkılâpçıların önerdiği raporların 
karması bir hal tarzı benimsenmiş, mevcut sistemin Nizam-ı Cedid adı 
altında ıslahı denenmiştir. İlk önce mevcut asker ocaklarının düzenlen-
mesine çaba gösterilerek eğitim, öğretim zorunluluğu getirildi. Ayrıca, 
Yeniçeri Ocağı’nın dışında Avrupa usulünde Nizam-ı Cedid ordusu ku-
ruldu. İsveç, İngiltere ve daha çok Fransa’dan ustalar ve mühendisler 
getirilip savaş teknik kurumları ıslah edilmiş, yine Fransa’nın önerileri 
ışığında ve bu ülkeden gelen eğitmenlerin öncülüğünde yeni askeri ve 
donanma okulları açılmıştı. Ordunun masraflarını karşılamak üzere de 
İrad-ı Cedid adı altında yeni bir fon oluşturularak tütün, kahve, şarap 
gibi maddelerin vergileriyle, diğer bazı gelirler bu hazineye bağlanmıştır. 
Ekonomi de tasarruf politikası güdülmüş, ticarette vergi kaçakçılığı ile 
mücadele edilerek Osmanlı parasının korunması için bazı tedbirler alın-
mıştı. Doğal olarak, tüm bu iktisadi tedbirler, uygulanan yeni düzenle-
meler toplum içindeki bazı kesimleri rahatsız edecektir.35 Diğer taraftan 
askeri, iktisadi ve diplomasi alanında yapılan reformların yanında idari 
sistemde yeniden örgütlenmeye ve çağa ayak uydurulmaya çalışılmıştı.36 

Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme nedenlerinden biri de devletler-
arası ilişkilerde yalnızlık politikasını benimsemiş olmasıdır. Bunu gören 
III. Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nu teknolojik bilginin kaynağı olan Av-
rupa ile daha yakın ilişkiler geliştirmek için Londra, Viyana, Berlin ve 
Paris’te ilk daimi Osmanlı elçiliklerini açtı. Yusuf Agâh Efendi ilk Os-
manlı daimi elçisi olarak 1793 yılında Londra’ya gönderildi.37 

Kendi kendine yeterlilik prensibini kabul eden Osmanlı Devleti uzun 
süre Batı’nın diplomasi yöntemlerine de ilgi göstermemişti. Avrupalılar 
yüzyıllardan beri devamlı elçilik usulünü kullandıkları halde, Osmanlılar 
ancak Yakın Çağ’ın başlarında III. Selim döneminde bu usulü benimse-
                                                           
34 Reform ihtiyacının en yakıcı biçimde hissedildiği yer askeri alandı; çünkü savaş alanında 
İmparatorluğun düşmanlarına karşı koyma gücüne sahip olunmadığı takdirde diğer reform-
ların bir faydası olmayacaktı. Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1983, C. V, s. 
61. 
35 Mustafa Balcıoğlu, “a.g.m.”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, s. 6. 
36 Yeni yapılan mülki taksimatla Anadolu ve Rumeli toprakları 28 eyalete ayrılmış, beyler-
beylerinin üç seneden önce değiştirilmemeleri yönünde karar alınmıştır. Memurların düzgün 
çalışmaları, halkı mağdur etmemeleri için tedbirler alınmış ve ulema ile ilgili yeni bir kanun 
çıkarılarak, bu sınıfın ıslahına çalışılmıştır. 
37 İlk ikamet elçiliklerinin yabancı dil bilmemeleri onları Rum tercümanların yardımına 
muhtaç bırakmıştı. Bunların çoğunluğu casusluk yaptığından en gizli sırlar yabancı devlet-
lerin Hariciye Nazırlıklarına sızıyor ve Osmanlı elçileri siyasi faaliyetlerinde proaktif rol oyna-
yamıyorlardı. Nitekim 1821 Mora isyanında II. Mahmut bu durumu tespit edince ikamet el-
çilerini geçici olarak ortadan kaldırdı. Ayrıntılar için bkz. Ercümend Kuran, Avrupa’da Os-
manlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri 1793-1821, Ankara, 
1998. 
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mişlerdi. Bab-ı Ali bu yüzden Avrupa olaylarını gerektiği biçimde takip 
edememiş, Avrupa devletlerinin genel ve özel politikalarını doğru olarak 
öğrenememişti.38 İkamet elçileri, bu daimi elçiliklerde devletlerarası dip-
lomasi usullerini öğrenirken aynı zamanda Avrupa siyasetini daha ya-
kından tanıma imkanı buldular. Ayrıca elçiliklerde çalışan Müslüman 
memurlar da yabancı dil öğrendiler. Bu memurlar yurda döndükten son-
raki icraatlarıyla ülkenin modernleşmesine katkıda bulundular. 

Batılı dillerde eğitilen, reform sürecinin devam ettirilmesi açısından 
önemli bir işleve sahip olan yeni bir genç Osmanlı memurları kuşağı, Ba-
tı ile ilk deneyimlerini bu elçiliklerde edinmişlerdi. Bu dönemle beraber, 
diplomasi de Hıristiyan devletleri Osmanlı Devleti ile eşit görme ve anlaş-
malar yaparak denge siyaseti izlenmesi prensipleri benimsenecektir. 
Diplomasi alanındaki bu yenilikler beraberinde Osmanlı Devleti’ne Batı 
tesirlerinin sızmasını da kolaylaştıracaktır. 

Mısır’ın 1798’de Fransa tarafından işgal edilmesi Osmanlı-Fransız 
ilişkilerini önemli ölçüde gerdiğinden çok geçmeden Sultan Selim’in re-
form programı ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı. Napolyon’un Mısır’ı iş-
gali, Kanuni döneminden beri bazen gerilimli dönemler geçirse de, de-
vam eden Osmanlı-Fransız dostluğuna büyük darbe vurdu. Mısır’ın içine 
düştüğü bu karışık durumdan istifade eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
burada idareyi ele geçirdi. Diğer taraftan Sırplar isyan ederek Belgrad’ı 
ele geçirdiler, her ne kadar Osmanlı kuvvetleri bu isyanı büyümeden 
kontrol altına alsa da, Fransa ile ilişkilerin tekrar geliştirilmesi Rusya ve 
İngiltere ile savaşa sebep oldu. 1807’de başlayan savaşta İngilizler, İs-
tanbul önlerine bir donanma gönderdiler. Ayrıca İskenderiye’yi de işgal 
ettiler. Ruslar da kısa sürede Rumeli’nin önemli yerlerini ele geçirdiler. 
III. Selim tahttan indirildiğinde bu savaş devam etmekteydi. Ayrıca III. 
Selim döneminde Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli yerlerinde birçok isyan 
çıktı. Pazvandoğlu İsyanı bunların en meşhurlarındandır. Arabistan’daki 
Vehhabi isyanı ise iyice büyümüş, isyancılar Mekke’yi bile işgal etmişler-
di. Sonunda buradan çıkarılmışlarsa da Vehhabi hareketi tamamen en-
gellenemedi. 

Başta padişah olmak üzere, birkaç devlet adamının çabalarıyla yürü-
tülen bu yenileşme hareketlerinin başarılı olabilmesi için ıslahatçı bir 
zihniyetin ve kadroların varlığına dayanması ve devletin bir barış döne-
mine girmesi gerekiyordu. Halbuki III. Selim döneminde bu şartların hiç-
birisi gerçekleşemedi. İç sorunlar ve dış politikada uğranılan başarısız-
lıklar, yapılan ıslahatlardan sosyal ve ekonomik yönden olumsuz etkile-
nenlerin, ıslahat karşıtı bir tutum alarak, bu çevrelerin etkinliklerinin 
artmasını sağlamıştı. Bu tarihi gerçeklerin dışında yeniliklerin karşısın-
                                                           
38 Osmanlı diplomasisindeki gelişmeler için bkz. Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 
1918’e, Ankara, İmge Yayınevi, 8. baskı, Nisan 2000, s. 173-184. 
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da oluşan muhalefeti sadece din öğesine bağlamak yanıltıcı olmaktadır. 
Enver Ziya Karal’a göre, 

“III. Selim’in muhalifleri, Fransız Devrimi’nin açıkça gözlenir laik içeri-

ğinden ürkmüşler, ulema, devlet ileri gelenleri, yeniçeri askeri bütü-

nüyle padişaha düşman kesilmişler, Avrupa’ya gönderilen Halet 

Efendi gibi elçiler de devamlı süratle Batının şerrinden, batı usulleri-

nin Osmanlıya uygun olmadığından bahsetmişlerdi.”39 

Yazara göre gerici zümrenin yarattığı muhalefet havası, Kabakçı Mus-
tafa isyanının patlamasına ve 1807’de Sultan III. Selim’in halliyle Nizam-
ı Cedid’in yıkılmasına sebebiyet vermiştir. 

Halbuki, devletin merkeziyetçi bir idari yapıya kavuşturulmasını iste-
yen III. Selim, ülkenin muhtelif yerlerinde çıkmış olan ayan ve mütegalli-
benin nüfuzunun kırılması için uğraşmış, 1806’da Kadı Abdurrahman 
Paşa’yı Rumeli ayanlarının üzerine göndermiş, asilerin direnişi üzerine 
kan dökülmesini istemeyen padişah, Osmanlı kuvvetlerini geri çağırmış-
tı. III. Selim’in bu zaafı Nizam-ı Cedid aleyhtarlarının cüretini arttırarak 
Kabakçı Mustafa’nın liderliğinde din unsurunu kullanarak ayaklanması-
nı kolaylaştırmıştır. Bu ayaklanma sonucunda Nizam-ı Cedid Ocağı da-
ğıtılmış, III. Selim 1807 yılında tahtından indirilerek öldürülmüştür. 
Ruscuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi ile sükunet sağlan-
dıktan sonra Nizam-ı Cedid Ordusu Sekban-ı Cedid adıyla yeniden ku-
rulacaktır.40 

II. Mahmud Dönemi (1808-1839) 

1808 yılında tahta geçen II. Mahmud’la beraber yeni düzen devrinin 
ikinci safhası açıldı.41 Ali Akyıldız’a göre, Osmanlı modernleşmesinin ger-
çek başlangıcı II. Mahmud dönemidir.42 II. Mahmud’un reformlarıyla Os-
manlı İmparatorluğu’nun yalnız askeri değil, idari, iktisadi ve sosyal ya-
pısı, Avrupa model alınarak değiştirilmeye çalışıldı. II. Mahmud’la bera-
ber XIX. yüzyılda ıslahat çalışmalarına süratle devam eden Osmanlı Dev-
leti, askeri, ekonomik ve siyasi alandaki kötü gidişi durdurmak için her 
çareye başvurmaya hazırdı. Bu sebeple yapısal alanda köklü değişiklik-
                                                           
39 Enver Ziya Karal, “Tanzimat’tan Evvel Garplılaşma Hareketleri”, Tanzimat, s. 27. 
40 Semih Yalçın-Mustafa Turan-Mustafa Ekincikli-İlhan Aksoy ve Şarika Gedikli, Türk İnkı-
lâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Ankara, Siyasal Kitabevi, gözden geçirilmiş 5. baskı, 2005, s. 
43. 
41 Amcası III. Selim döneminde başlayan ıslahatlara devam eden II. Mahmud, kapatılan Ni-
zam-ı Cedid Ocağı’nı, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden açarak başına Abdurrahman Paşa’yı 
atadı. Ayrıntılar için bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devir-
leri 1879-1865, Ankara, TTK, 1970. 
42 Osmanlı Devleti’nin klasik bürokratik yapısı modernleşme sürecinin etkisiyle 19. yüzyıl-
da köklü bir değişim geçirecekti. Bu yüzyıl boyunca Osmanlı bürokrasisinde yaşanan mer-
kezileşme, genişleme ve reform süreci için bkz. Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modern-
leşme, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004. 
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lere gidilerek Avrupa tarzında okullar açmak, devlet ve hükümet teşkila-
tını Avrupa devletlerininkine uygun olarak düzenlemek için yoğun bir 
çaba sarf edildi. 

II. Mahmud Dönemi’nin başlangıcında merkezileştirmeye karşı dire-
nen bölgesel güçler oldukça etkili olduklarından süratle öne çıktılar ve 
reform hareketi bir süre gölgede kaldı. XIX. yüzyılın başında imparator-
luğun merkezi otoritesi oldukça zayıflamıştı ve bazı eyaletlerin başında 
bulunan ayanlar43, merkezden gelen emirleri dinlemeyerek, bulundukla-
rı bölgede başlarına buyruk yaşıyorlardı. Padişahlığının ilk dönemlerin-
de, ülkenin Anadolu ve Rumeli yakasında türemiş olan bu ayanlar adeta 
derebeyi gibi hüküm sürerek merkezi otoriteyi yok saymakta, devlete 
vergi ve asker göndermemekteydiler. Ülkenin genelinde bir asayişsizlik 
söz konusuydu. Osmanlı İmparatorluğu’nun varlığını doğrudan tehdit 
eden adem-i merkeziyetçilik eğiliminin ortaya çıkmasıyla birlikte, Padi-
şah II. Mahmud merkezi hükümetin otoritesini yeniden tesis etmeye ça-
lıştı. Zaten federalist yerel bir yapılanmaya uygun bir jeopolitik olmayan 
bu coğrafya, ademi merkeziyetçiliğe tarihsel olarak da katlanamazdı. Ni-
tekim ilk planda bunlar üzerinde yoğunlaşıldı. II. Mahmud’un saltanatı-
nın ilk aylarında güçlü bir konumda olan Sadrazam Alemdar Mustafa 
Paşa, İstanbul’da asayişi sağladıktan sonra ayanların merkezi otoriteyi 
tanıma işini ele aldı. 

Her şeyden evvel devletin sarsılan itibarını iade etmek, İmparatorlu-
ğun bünyesini kemiren mahalli, milli/dini mahiyetteki isyanları bastıra-
rak güvenliği sağlamak gerekiyordu. İlk olarak İstanbul’da “Meşveret-i 
Amme” adı verilen Anadolu ve Rumeli ayanlarından başka devlet adam-
larıyla ulemanın da katıldığı büyük bir toplantı yapıldı.44 Bu toplantıda 
ayanlar ile hükümet arasında kurulacak ilişkilerin şeklini ve niteliğini 
belirleyen, Türk tarihinde “Sened-i İttifak”45 olarak anılan bir belge kabul 
edildi. Her ne kadar bu olay, XIX. yüzyıldaki anayasal hareketlerin baş-
langıcı olarak kabul edilse46 de Sened-i İttifak esas itibariyle konjonktü-
rel bir uygulama olup, bu metni, ülkede demokratikleşmeye giden bir 
adım olarak değil, Osmanlı Devleti’nde sıkıntılı dönemlerde, sorunlara 
                                                           
43 Ayanlar hakkında bk: Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, Ankara, 1977. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Rumeli Ayanlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu Süleyman ve Alem-
dar Mustafa Paşa, Ankara: TTK, 1942. 
44 Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın çabalarıyla Anadolu ve Rumeli’den gelen ayanlar bu 
toplantı sonucunda merkezden gelen emirlere uyacaklarına dair söz vermişlerdir. Ayrıntılar 
için bkz. Murat Sarıca, Siyasi Tarih, İstanbul, Ar Basım Yayım ve Dağıtım, 2. basım, 1983, 
s. 128. 
45 Sened-i İttifak’ın analizi için bkz. Ali Akyıldız, “Padişah’ın Otoritesinin Tartışmaya Açıl-
ması Sened-i İttifak”, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, dördüncü bölüm, s. 83-102. 
46 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), İstanbul, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2. baskı, Mayıs 2003, s. 40; Ayrıca bkz. Suna Kili-Şeref Gözübüyük, 
Sened-i İttifak’tan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, yenilenmiş 3. baskı, Eylül, 2006. 
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pratik çözümler üretmenin bir göstergesi olarak değerlendirmek gerekir. 
Nitekim II. Mahmud ilk fırsatta, özellikle de Alemdar Mustafa Paşa devre 
dışı kalınca, Sened-i İttifak’ı yok saymıştır.47 

II. Mahmud, zamanla III. Selim’den çok daha güçlü ve başarılı bir re-
formcu olarak ortaya çıkacaktır.48 Vilayetlerin başkente bağlılığını sağla-
mak için birtakım idari düzenlemeler gerçekleştirilerek ülkedeki tüm 
ayanlar ortadan kaldırılıp merkezi idare güçlendirilmiş, vilayetlerin başı-
na maaşa bağlanmış vezirler atanmıştır.49 Ayrıca, emirlerin iletilmesi, 
memurların denetlenmesi ve vergilerin toplanması hizmetlerini kolaylaş-
tırmak için ülkenin her tarafında posta yolları yaptırılarak postahaneler 
açılmıştır.50 

II. Mahmud, yönetimi ele aldıktan sonra kuruluş amacını kaybeden, 
ıslahatlar önünde büyük bir engel teşkil ederek siyasallaşan Yeniçeri 
Ocağı’nın halli için fırsat kollamış ve nihayet 17 Haziran 1826 tarihinde 
İstanbul’daki Yeniçeri kışlalarını topa tutturarak ortadan kaldırmıştı. 
Böylece Sultan II. Mahmud, muhaliflerin askeri güçlerini ellerinden al-
mış oluyor, eski kuruluşları yıkıp yerlerine çoğunlukla Batı’dan ithal edi-
len yenilerini geçirerek Osmanlı reform hareketlerini yeni bir zemine 
oturtuyordu. Tarihe Vakay-ı Hayriye (Hayırlı Olay) olarak geçen bu olay-
dan sonra, Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı verilen yeni bir ordu 
kurulmuş ve bu orduyu idare edecek modern eğitim usulleri ile yetişmiş 
subaylar için Mekteb-i Harbiye açılmıştır.51 Ordunun disiplinli bir görü-
nüm arz etmesi amacıyla askere fes giyme mecburiyeti getirilmişti. Fes 
ihtiyacını karşılamak üzere 1833 yılında Feshane fabrikası kuruldu. Yi-
ne ordunun ihtiyacını karşılamaya yönelik dokuma sanayi kurulmasına 
çalışıldı. Önceleri sadece askerlerin ve devlet memurlarının giydiği bir 
başlık olan fes giderek halk tarafından da benimsenecek ve yaygın bir 
şekilde kullanılacaktır. 

II. Mahmud askeri ıslahatların yanı sıra batı formatında idari, sosyal 
ve eğitim alanlarında da reformlar yaptı. Avrupa’daki gelişmelerin etki ve 
zorlamasıyla klasik Osmanlı idari sisteminde ortaya çıkan sorunlar, ar-
tık idari yapıda ciddi bir düzenlemeye gidilmesini zorunlu hale getirmişti. 
                                                           
47 Vahdettin Engin, “a.g.m.”, s. 44. 
48 Standford J.-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, cilt: 2, Reform, 
Devrim ve Cumhuriyet: Modern Türkiye’nin Doğuşu 1808-1975, çev: Mehmet Harmancı, İs-
tanbul, E Yayınları, 2. baskı, 2006, s. 25. 
49 Shaw-Kural, a.g.e., s. 70; Ayrıca bkz. İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler, 
Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, no: 42, 1974. 
50 Eski yollar onarılmış, postacılar için yollarda düzenli ve belirli durak yerleri yani menzil-
ler kurulmuştu. Bu menziller önce İstanbul-İzmir, sonra İstanbul-Edirne arasında ve daha 
sonra da tüm imparatorluk çapında genişletildi. Bkz. Standford J.Shaw-Ezel Kural Shaw, 
a.g.e., s. 70. 
51 Yüksel Çelik, “Asakir-i Mansure Ordusu’nda Talim Sisteminin Değişmesi ve Avrupalı Uz-
manların Rolü (1826-1839), Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, İstanbul, KOCAV Yayınları, 
Sayı: 19, Güz 2008, s. 87-118. 
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Orhan Bey zamanında kurulan, daha sonra önemini kaybeden Divanı 
Hümayun’u kaldırarak yerine devlet idaresi için gerekli kanun ve tali-
matları hazırlamak üzere meclis ve komisyonlar oluşturuldu. Padişah, 
sadrazam ve şeyhülislamda toplanmış olan hükümet yetkileri Batılı dev-
letlerde olduğu gibi çeşitli bakanlar arasında paylaştırıldı.52 Neticede, 
problemleri gayet isabetli bir biçimde tespit eden II. Mahmud, idari siste-
mi o dönemin gereklerine göre yeniden düzenleyerek çağdaş ve merkezi 
bir hükümet yapısı oluşturdu.53 Vükela ve ulemanın huzurunda oturup 
devlet işlerini görüşmelerine müsaade eden padişah, yine merkezi yöne-
timin pekiştirilmesi anlamında sürekli danışma ve karar organları oluş-
turdu ki bu ileride yapılacak ıslahatların da önünü açmıştır. 

Saray geleneklerini terk ederek Avrupalı hükümdarlar gibi yaşamaya 
başlayan setre ve pantolondan ibaret kıyafet giyen, sakalını kısa kestiren 
ve resmini devlet dairelerine astırarak bizzat kendi uygulamalarıyla batı 
tarzı uygulamaların model alınması sürecini başlatan II. Mahmud, böy-
lece toplumsal alanda da değişiklikler yapılması sürecini başlatmış oldu. 
Modern anlamda ilk nüfus sayımı yine bu dönemde yapıldı.54 

II. Mahmud yapmakta olduğu yeniliklerin teminatını onu müdafaa 
edecek nesillerin yetişmesinde gördüğünden tek çıkar yol olarak eğitimi 
devlet için bir kamu hizmeti olarak kabul etti. Bu sebeple, klasik eğitim 
müesseselerini bir kenara bırakarak, Avrupa usulü bir eğitim sistemi 
kurulmasına teşebbüs etti. Bir ferman ile ilkokul eğitiminin mecburi ol-
duğunu ve bunun parasız yapılacağını ilan etti. Ordunun doktor ihtiyacı 
için Mekteb-i Tıbbiye (1827), yeni harp usullerine vakıf subayların yeti-
şebilmesi için Mekteb-i Harbiye (1834) ve Mızıka-yı Hümayun (1834) ku-
ruldu. Avrupa’ya öğrenci gönderildi. Tercüme Odası kurularak (1833) ya-
bancılar ile yazışma ve ilişkilerde iyi dil bilen elemanların yetişmesi sağ-
landı ki bu Osmanlı İmparatorluğu’na kayıpları oldukça ciddi olan bilgi 
akışının tekelinin gayri-müslimlerin elinden alınarak Türk diplomasisin-
de daha doğru değerlendirmelerin yapılabileceği zemini sağlamış oldu. 
Böylece, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde iyi yetişmiş Türk aydınla-
rının ve bürokratlarının da önü açılmış oldu.55 

II. Mahmud, bütün bu reformların aynı zamanda topluma da benim-
setmek gerektiğini düşündüğünden basına da önem vermiştir. Bunu sağ-
                                                           
52 Sadrazamda toplanmış olan yetkileri, nazırlar arasında takdim edilerek sadrazamın sade-
ce nazırlar arasındaki iş bölümünü sağlayan bir makam haline getirilmesi sağlanmıştır. Ay-
rıca şeyhülislamın da fetva verme dışındaki bütün yetkileri elinden alınmıştır. Ayrıntılar için 
bkz. Shaw, a.g.e., s. 66-71. 
53 Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, s. 192. 
54 Sultan II. Mahmut döneminde ordunun asker sayısını belirlemek üzere 1831 tarihinde 
ülkede ilk kez yapılan nüfus sayımında sadece erkekler sayılmış, buna göre 4 milyon Hıristi-
yan, 8 milyon Müslüman nüfus belirlenmiştir. Ayrıntılar için bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı 
İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı, Ankara, TTK, 1943. 
55 Bu hususta derinlikli bir çalışma için bkz. Mustafa Özden, İkinci Meşrutiyetin İlanı Öncesi 
ve Sonrası, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2000. 
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lamak ve toplumu yapılanlar hakkında bilgilendirip yönlendirmek için 
1831 yılında haftalık Takvim-i Vekayı adıyla Türkçe ve Fransızca olarak 
resmi bir gazete çıkarılmıştı. Sonraki dönemlerde özel gazeteler de yayınla-
nacak ve Osmanlı Devleti’nde bir kamuoyu oluşmaya başlayacaktır. 

Yunan ayaklanması ve Mehmet Ali isyanı, Padişaha artık Osmanlı 
Devleti’nin yalnızca kendi ayakları üzerinde durmaya gücü kalmamış ol-
duğunu ve Osmanlı’nın varlığını sürdürebilmesi için, Büyük Güçlerin 
yardım ve desteğine gereksinmesi bulunduğunu acı bir biçimde göster-
mişti. II. Mahmud, uluslararası toplulukta Osmanlı İmparatorluğunun 
varlığını sürdürebilmesi için, geniş çaplı bir düzen çalışmasına başladı. 
İşte Tanzimat hareketi, başlangıçta bu düşünceden hareketle yaşama 
geçirildi. Tanzimat sözcük itibariyle, yeni bir düzen getirme, düzenleme 
anlamına gelir. Devletin sarsılan otoritesini yeni önlemler ve yeni kural-
larla güçlendirilmek istenmiş, Batının kuralları ve kurumları alınarak, 
bunların İslamlık zihniyetiyle bağdaştırılmasına çalışılmıştır.56 

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla gelene kadar ki son iki asrı, devlet 
mekanizmasının önemli ölçüde işlevini kaybetmeye başladığı acilen çö-
züm bulunması gereğinin hissedildiği ve bu amaçla birtakım yeniliklerin 
yapılmaya çalışıldığı asırlardır. Bilindiği gibi, Osmanlı padişahları tebaa 
arasında müsavata ve adalete büyük ehemmiyet verdiklerinden dolayı 
adaletnameler yayınlamışlardı.57 Sultan II. Mahmut’la birlikte, devlet 
başka gailelerle de uğraşmıştır. Fransız İhtilali’nin bir neticesi olarak or-
taya çıkan milliyetçilik akımları, çok uluslu Osmanlı Devleti içindeki 
gayrimüslimlerin bağımsızlık yolunda harekete geçmelerine neden ol-
muştu. Önceleri Rumeli topraklarında başlayan giderek İmparatorluğun 
diğer coğrafyalarına da yayılan, Batılı devletlerin ve Rusya’nın yönlendi-
ricisi oldukları Hıristiyan tebaanın ayrılıkçı güdümlü isyanları XIX. yüz-
yıla damgasını vurmuştu. Osmanlı üzerinde çıkarları olan Batılı devlet-
lerde Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale ederek, gayrimüslimleri 
isyana teşvik etmişlerdir. Hıristiyan unsurların bu isyanları, II. Mah-
mut’u gayrimüslimlere bazı haklar tanıma siyaseti takip etmeye zorla-
mıştır. Bu teşebbüslerin ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını bilen padi-
şah, bir Osmanlı milleti teşkil etme gereğine önem vermişti. Padişahı İtti-
had-ı Anasıra sevk eden ilk ciddi gelişme, yukarı da kısaca değindiğimiz 
                                                           
56 Hüner Tuncer, Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler, İstanbul, Kaynak Yayınları, Eylül 2009, 
s. 50. 
57 III. Mustafa döneminden beri idari, mali ve sosyal alanlarda birtakım yenilikler yapılarak 
imparatorluğun sorunlarının çözümüne yönelik bir ‘Adaletname’ hazırlanarak reayanın ko-
runmasına çalışılmıştı. III. Selim selefleri gibi reayanın istek ve şikâyetlerini daima göz 
önünde bulundurmuş, adaletin temini için büyük çaba sarf etmiştir. Müslim ve gayrimüs-
lim ayırt etmeksizin bütün tebaaya adaletli ve eşit bir şekilde davranılmasını emretmişti. 
Bkz. Aslan Tamer, “Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve İdari Tarihinde Adalet ve Müsavat Mesele-
si”, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, 
Sayı: 21, Yıl: 2010, ISSN: 1694-528X (http://www.akademikbakis.org/21/05.pdf), s.5, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Resmi İnternet Sitesi: http://www.turan.org.tr/default.asp? 
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üzere, Yunanistan’ın 1830’da Avrupa’nın da desteğiyle bağımsızlığını el-
de etmesidir. Osmanlı’daki gayrimüslimlerin isyanını önlemek için adale-
te ve müsavata dayalı bir siyaset takip etmeye başlayan II. Mahmut, ilk 
olarak kilise yapımındaki sınırlamaları ortadan kaldırarak bir dizi kolay-
lıklar sağlamış, hatta 1831’de inşası tamamlanan bir kiliseye maddi des-
tekte bulunmuştur. II. Mahmut’un 1837’de yabancı sefirlere Mustafa Re-
şid Paşa kanalıyla gönderdiği meşhur şu ifadesi müsavat meselesi açı-
sından büyük önem taşımaktadır; “Ben tebaamın Müslüman’ını camide, 
Hıristiyan’ını kilisede, Musevi’sini havrada fark ederim. Aralarında başka 
gün bir fark yoktur. Cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim kavidir ve 
hepsi hakiki evladımdır.”58 Aslında II. Mahmud’un bu ifadesi tebaa eşitli-
ği hakkında ilk işaretti. Ancak bu, batılılar açısından padişahın şahsi bir 
ifadesi olarak değerlendiriliyor ve hukuki bir değer taşımıyordu. Bunun 
hukuki bir değer ifade etmesi için bir vesika halinde tanzim edilmesi ve 
hatta bu gibi vesikaların ilanında uyulan resmi bir tören ile de ilan edil-
mesi gerekli idi.59 II. Mahmud’u böyle bir demeç vermeye sevk eden ne-
den imparatorluğun içinde bulunduğu dahili meselelerden kaynaklanan 
problemler ve buna bağlı olarak Batılı devletlerin Hıristiyan tebaanın 
eşitsizliğine dair düşüncelerine karşılık vermekti. 

II. Mahmud döneminde yetişen devlet adamları kurtuluş yolunun Os-
manlı Devleti’nde büyük bir hukuki ıslahat yapılması ve şer-i şerifi yeni-
den ihya edilmesi gerektiğini düşünmüşlerdi. Nitekim Mustafa Reşit Pa-
şa’nın hazırladığı Tanzimat Fermanı bu amaç için ilan edilmiştir. Musta-
fa Reşit Paşa’nın II. Mahmud’un reformlarından geliştirdiği ve kendi de-
ney ve gözlemlerine dayanarak değiştirdiği Osmanlı reform programı pa-
dişah Abdülmecit tarafından imzalanan fermanla 3 Kasım 1839’da Top-
kapı Sarayı’nın altındaki Gülhane alanında toplanmış başlıca kurumla-
rın, sınıfların, grupların ve yabancı temsilcilerin önünde okunmuştu. Bu 
fermanın ilanı ile Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılacaktır. Böylece 
Osmanlı Devleti din ve dil farkı gözetmeksizin herkesin eşit şekilde hiz-
met göreceği bir ülke haline getirilmek istenmiştir.60 

Osmanlı Devleti’ni yönetenler, imparatorluğun çözülme sürecine gir-
diği, dağılma tehlikesiyle yüz yüze kaldığı XIX. yüzyıl başlarından itiba-
ren, Hıristiyan unsurların ayrılma eğilimlerini frenlemek amacıyla yoğun 
çaba harcadılar. Nitekim, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Kanun-i 
Esasi daha ziyade Hıristiyan tebaanın sadakat ve bağlılık duygularını ye-
niden ihdasa yönelik başlıca girişimler olacaktır.61 
                                                           
58 a.g.e., s. 6. 
59 İşte, Osmanlı Devleti’nde tebaa arasında müsavatın ve adaletin temini için yayınlanan 
adaletnameler, zamanına göre oldukça dikkat çekici olsa da bu hususun bir vesika ile ilan 
edilmesi Tanzimat Fermanı ile olacaktır. 
60 Eugene Morel, Türkiye ve Reformları, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2000, s. 12. 
61 Nuri Gürgür, Meselelerimiz ve Önceliklerimiz, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2009, s. 79. 
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Sonuç 

Yukarıda ana hatlarıyla değindiğimiz Tanzimat öncesi Osmanlı mo-
dernleşme süreci de dahil, genellikle Avrupa hayat tarzının ve görgü ku-
rallarının Türkiye’ye aktarılması yönünde olduğu öne sürülerek bazı çev-
relerce eleştirilmektedir. Yani kültürel alanda yoğun bir batılılaşma yolu-
na girilmesine rağmen, ilim ve teknoloji alanında modernleşmenin müm-
kün olmadığı, Batı teknolojisinin arkasında yatan bilgi birikimi ve ilmi 
araştırma metodu dikkate alınmadan, sadece kurumların benzerlerini 
tesis etmekle yetinildiği iddia edilmektedir. Osmanlı’nın kendi meselele-
rini çözmede yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler oldukça abartılı ve 
haksız bir yaklaşımdır. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İm-
paratorluğu’na rağmen değil, İmparatorluğun emperyalizm çağına ulaş-
mış batılılar tarafından türlü entrikalarla bölünüp, parçalanması sonucu 
onun kalıntıları üzerinde, Atatürk liderliğinde Türk Bağımsızlık Sava-
şı’yla kurulmuş bir devlet olarak birçok özelliğini ve bazı kurumlarını bu 
büyük İmparatorluktan miras olarak almıştır. Milli Mücadele’nin ve 
Cumhuriyet’in büyüklüğünü anlatmak veya steril bir tarih yaratmak 
amacıyla yaygın olarak iddia edilenin ve bu makalede bazılarına değini-
len tarihsel gerçeklerin aksine, Cumhuriyetin kurucuları bir Ortaçağ 
toplumuyla değil, son asrını modernleşme sancıları ve Şark Meselesi ek-
senindeki emperyalist saldırılar altındaki Türkiye’nin hayatta kalma mü-
cadelesi ile geçiren İmparatorluğun bakiyesi bir toplumla yola çıkmışlar-
dır. 

Tanzimat hareketini mümkün kılan aslında tarihi bir devamlılıkla bir-
biri peşi sıra yapılan yenileşme hareketleri ve modern manada III. Selim’-
le başlayan II. Mahmut’la büyük bir ivme kazanan Osmanlı modernleş-
me sürecidir. Özellikle II. Mahmud’un klasik Osmanlı idari anlayışının 
kapsamını geleneksel sınırlarının dışına taşırıp, tüm yaşam biçimlerini 
düzenleme görev ve hakkını da kapsayacak şekilde daha da genişletme-
si; Osmanlı reform kavramını eski kurumları koruma ve yeniden canlan-
dırma geleneğinden ayırıp, bunların yerine bir bölümü Batıdan ithal edi-
len Avrupa modelinde yenilerini getirmesidir. 

II. Mahmud döneminde devletin merkezileştirilmesi konusundaki yo-
ğun çalışmalar ve atılan adımlar, alınan tedbirler, her şeye rağmen yapı-
lan ıslahat hareketleri, devleti daha 1830’larda dağılıp gitmekten kurtar-
mıştır. Ancak, Şark Meselesi eksenindeki uluslararası ortamda sömürge-
ci Avrupalı devletlerin ve Rusya’nın Osmanlı’yı parçalamak ve Türkleri 
Avrupa’dan uzaklaştırmak gayesi ile dolaylı veya doğrudan sürekli saldı-
rıları, devletin ve milletin kendini toparlamasını ve ıslahatların daha ba-
şarılı olmasını önlediği gerçeği mutlaka dikkate alınması gereken önemli 
bir husustur. 

Sözün özü III. Selim’le başlayan Türk modernleşme çabaları, II. Mah-
mud’la büyük bir ivme kazanarak Tanzimat Dönemi’nde devam edecek 
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ve II. Abdülhamid döneminde zirveye ulaşacaktır. Başta askeri, siyasi, 
idari, hukuki ve eğitim alanında yapılan modernleşme çalışmalarıyla 
Cumhuriyetin tarihi zemini ve siyasi altyapı taşları çok büyük fedakâr-
lıklarla döşenmiştir.  

Modern Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilecek sistemi oluşturmaya 
yönelik yapılan bu modernleşme hamlelerinin hiç de boşa gitmediği, tari-
hi süreç içerisinde kademe kademe Cumhuriyet Türkiye’sinin alt yapısı-
nın da hazırlandığı görülmektedir. Bu durum yaygın olarak Türk toplu-
muna empoze edilen ve Osmanlıyı karalayan kampanyaların iddialarını 
çürütmektedir. 
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AMERİKA’DAKİ TÜRKLER VE KENDİLERİNE 
GÖTÜRÜLEN DİN HİZMETLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER* 

Öz 

İnsanlığın başlangıcından bu güne kadar birey ve toplumların vazge-

çemediği temel kurumlardan bir tanesi de din’dir. Din; hassas ve özelliği 

olan, milli ve manevi bağları güçlendiren ve toplumları ayakta tutan 

önemli bir kurumdur. İhmali veya istismarı halinde telafisi güç sıkıntılara 

yol açtığı tarihin her safhasında görülmüş, günümüzde de bunun canlı ör-

neklerine rastlanmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin muhtelif yerlerine dağılmış çok sayıda 

Türk yaşamaktadır. Türklerin bu ülkeye gitmesi çok eskilere dayanmak-

tadır. Ancak burada yaşayan Türklere Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Di-

yanet İşleri Başkanlığı tarafından çok uzun yıllar din hizmeti götürüleme-

miştir. Bu süreç içerisinde Türkler oldukça sıkıntılı dönemler geçirmişler-

dir. 1990’lı yıllardan itibaren bu konuda olumlu ve önemli gelişmeler kay-

dedilmiştir. Buna rağmen günümüzde hem din hizmeti götürülen yerler sı-

nırlı, hem de götürülen hizmetler yetersizdir. 2010 yılı Temmuz ayında 

Amerika genelinde görev yapan sadece 15 din görevlisi bulunması da gö-

türülen hizmetlerin yetersizliğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: Din, Din Hizmeti, Cami, Din Görevlisi, Diyanet 

İşleri Başkanlığı, Amerika, Washington DC., Maryland ve Virginia. 

Abstract 

Turks in the U.S.A. and Religious Service Offered to Them 

Since the beginning of human societies, religion has been one of the 

basic and necessary institutions. Religion, an important institution with 

sensitive and differential characteristics, upholds societies, and streng-
                                                           
* Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. 
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thens human bonds and national solidarity. When neglected and exploi-

tated, it leads to some irretrievable loss at every stage in history. 

Lots of Turks have settled in the various regions of the United States 

of America. The Turkish immigration to this country goes back for many 

years. Religious services could not, however, be offered to the Turks living 

in the US by the Turkish Republic and the Office of Religious Affairs for a 

long time. The Turks have been through much trouble over this period. 

While there have been important and positive developments in this regard 

since the 1990s, the religious services offered today is still insufficient 

and the number of places where such services are available is limited. As 

of July 2010, only 15 chaplains were engaged in providing religious ser-

vices in the entire United States. 

Key words: Religion, Religious Service, Mosque, Chaplain, Office 

Of Religious Affairs, America, Washington DC., Maryland And Virgi-

nia. 

Giriş 

a) Konu: Amerika’daki Türkler ve Kendilerine Götürülen Din Hizmet-
leri. 

b) Amaç: Dünyanın süper gücü Amerika Birleşik Devletlerinde yaşa-
yan Türklerin dini durumlarını ve kendilerine götürülen din hizmetlerini 
araştırmak, konuyla ilgili gelişmeleri tespit etmektir. Durum tespiti ve 
genel değerlendirmeden sonra alınabilecek yeni tedbirler konusunda ilgi-
li ve yetkililere yardımcı olmaktır. 

c) Konunun önemi: İnanç konusu tarihin her döneminde önemli 
olmuş, aynı önem ve güncelliği günümüzde de devam etmektedir. 
Tarihin hiçbir döneminde inançsız bir topluma rastlanmamış, hak 
veya batıl bir dine inanarak bu ihtiyaç giderilmeye çalışılmıştır. Gü-
nümüzde de aynı durum devam etmekte ve dünyanın hemen her ye-
rinde inanç konusu en önemli konulardan biri olarak dikkat çek-
mektedir. 

Teknolojik gelişmelerin en üst düzeye geldiği çağımızda da din konu-
su önemini ve önceliğini korumaktadır. Çağımızda inanç ve inancın gere-
ğini yerine getirme eğilimindeki talep ve gelişmeler dikkat çekmektedir. 
Böyle bir ortamda yeterli dini bilgi alınması ve insanlara sağlıklı din hiz-
meti verilmesi konusundaki ihtiyaç kendisini her geçen gün daha fazla 
hissettirmektedir. 

Toplum hayatında dinin yerini ve önemini bilen başta toplum bilimci-
ler ve siyasetçiler olmak üzere her kesimden insanlar gerektiğinde dine 
ve dini değerlere sarılmaktadır. Pek çok kişi ve kurum da kendi çıkarları 
için dini ve dini değerleri kullanmakta, gerektiğinde de istismar edebil-
mektedir. Bu yüzden din konusu hassas ve özelliği olan bir konudur. İh-
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mali ve istismarı durumunda ciddi sıkıntılar söz konusudur. Bu durum 
tarihin her döneminde böyle olmuş aynı durum günümüzde de devam 
etmektedir. 

Globalleşen dünya’da dünyanın süper devleti olan Amerika Birleşik 
Devletlerinde çok sayıda Türk vatandaş ve soydaşı yaşamaktadır. Ameri-
ka Birleşik Devletlerinde yaşayan Türklerin diğer konulardaki durumu-
nun olduğu gibi dini durumlarının araştırılması ve tespit edilmesi de bü-
yük önem arz etmektedir. Anavatandan binlerce kilometre uzaklarda ya-
şayan Türklerin inanç durumları ile inançlarının gereklerinin yerine geti-
rilmesindeki imkân ve imkânsızlıklarının bilinmesine duyulan ihtiyaç 
önemini korumaktadır. 

ABD’de yaşayan Türklere götürülen din hizmetleri ile ilgili genel bir 
değerlendirme yapılması, eksiklerin tespit edilmesi, alınacak tedbirlere 
ve götürülecek hizmetlere ışık tutacak olması bakımından çalışma önem 
arz etmektedir. Bu durum konunun önemini ortaya koymakta hatta da-
ha da artırmaktadır. 

Gerçekleştirilen bu çalışma tespit edebildiğimiz kadarı ile Washington 
DC, Maryland ve Virginia başta olmak üzere ABD genelinde yaşayan 
Türklerin dini ve milli konulardaki konumları ile ilgili olarak yapılan ilk 
çalışma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan çalışmanın, alanında büyük 
bir boşluğu doldurması ve daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak ola-
cak olması konunun önemini daha da artırmaktadır. 

Beş sene Amerika ve çalışma bölgemde din görevlisi olarak kalmam, 
her yaş ve cinsten insanlar ile muhatap olarak onların sosyal, kültürel 
ve dini durumları hakkında bilgi sahibi olmam çalışmanın önemini daha 
da artırmaktadır. Sadece bir din görevlisi olarak değil bir sosyolog olarak 
konuyu ele almak ise çalışmaya bir başka zenginlik katmaktadır. Bütün 
bunlar çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

d) Metot: Din görevlisi olarak 1998-2003 yıllarında beş yıl süre ile 
söz konusu bölgede yaşanmış, halen aynı bölgeye gidip gelmeler, orada 
kalmalar ve o bölge ile ilgili çalışmalarım devam etmektedir. Çok iyi bili-
nen bu bölgede yaşayan Türkler ile iyi irtibatlar kurulmuş, pek çok ko-
nuda Türk dernekleri ile beraber çalışılmıştır. Bu araştırma yapılırken 
TAİF/TACC yetkilileri, Washington Din Hizmetleri Müşavirliği ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı ile de irtibat kurulmuş, gerekli bilgi ve destek alınmıştır. 
Diğer camilerin yöneticileri ve Türk dernekleri ile görüşerek bilgi ve des-
tekleri alınmıştır. Buna ek olarak arşiv araştırması ve kaynak taraması 
başta olmak üzere sosyal bilimlerde kullanılan diğer yöntemlerden ya-
rarlanılmıştır. Tarafımızdan çalışma bölgemizde mülakat ve gözlem me-
totları kullanılmıştır. 

e) Sınır: Bu çalışmada Amerika’nın Başkenti Washington DC. ile 
komşu eyaletlerden Maryland ve Virginia’da yaşayan Türkler ele alına-
cak, kendilerine götürülen din hizmetleri üzerinde durulacaktır. Çalış-
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mada Amerika Birleşik Devletlerinin genelindeki Türkler ve kendilerine 
götürülen din hizmetlerine de yer verilmekle beraber esas çalışma alanı-
mız başkent Washington DC. ile buraya en yakın eyaletlerden olan 
Maryland ve Virginia da yaşayan Türkleri ve onlara götürülen din hiz-
metlerini kapsamaktadır. 

f) Varsayım: Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Türkler milli ve 
manevi değerler konusunda uzun yıllar büyük sıkıntılar içerisinde yaşa-
mışlardır. 

İlk dönemlerde gidenler başta olmak üzere değişik zamanlarda ve 
farklı nedenlerle ABD’ye giden, hayatının bir kısmını veya tamamını ora-
da geçiren Türkler dini konularda kendilerine yardım edecek bir rehber 
bulamadıkları gibi ibadetlerini yerine getirecek cami ve mescit de bula-
mamışlardır. 

Aile birleştirmeleri nedeniyle ABD’ye gelen çocuklar ile orada doğan 
çocuklar dini ve milli konularda bir eğitim imkânından mahrum kalmış-
lardır. 

Son yıllarda bazı eyalet ve yerleşim yerlerinde cami ve mescitler açıl-
mış ve olumlu gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen ABD genelinde 
pek çok yerde henüz bu imkân elde edilememiştir. 

Çeşitli yerlerde olumlu gelişmeler kaydedilmekle beraber ülke gene-
linde bu sorun henüz çözülebilmiş değildir. 

Din gibi hassas bir konuda Türk hükümeti ve Türkiye’de din işlerin-
den sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı Amerika gibi dünyada ayrı bir yeri 
ve özelliği olan bir ülkede yaşayan vatandaş ve soydaşlara din hizmeti 
götürmekte geç ve yetersiz kalmıştır. 

Devletin ve Diyanetin götürmediği din hizmetleri dini grup ve cemaat-
ler tarafından götürülme durumu söz konusudur. 

Tedbir alınmadığı takdirde dini konularda çok ciddi sıkıntılar çekil-
mesi, dini ve milli değerlerin öğretilmediği yeni neslin farklı din ve dini 
cereyanlar içerisinde yer alma ihtimalinin her geçen gün daha da artma 
eğilimi gösterdiği varsayılmaktadır. 

A) Amerika’da Türkler ve Dini Durum 

a) Amerika Birleşik Devletlerinde Din Hizmetleri 

Türklerin Amerika Birleşik Devletlerine gitmeleri tarihin derinliklerine 
kadar uzanmaktadır. Bu konuda farklı kaynaklarda farklı bilgiler yer al-
maktadır. Berrak Kurtuluş U.S Department of Justical Yearbook of Im-
migration and Naturalization Service kaynaklarına dayanarak 1820-
1920 yılları arasında ABD’ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türki-
ye’den göç edenler ile ilgili rakamlar vermektedir.1 Diğer kaynaklarda 
                                                           
1 Berrak Kurtuluş, Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Göçü: Göç Süreci ve Özellikler, 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 1999, s. 45. 
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1860-1914 yıllarında yaklaşık 1.200.000 Osmanlı vatandaşının Ameri-
ka’ya göç ettiği bilgileri yer almaktadır.2 Frank Ahmed ise 1890-1920 yıl-
larında Amerika’ya 20 milyonun üzerinde göçmen geldiğini, bunların 
arasında Türklerin de bulunduğunu söylemektedir.3 Bir başka kaynakta 
da Osmanlıdan Amerika’ya göç 1910’larda başlamıştı bilgisi yer almakta-
dır.4 Tarihler arasında ciddi zaman farkı bulunmakla beraber veriler 
Türklerin Amerika’ya göçünün eskilere dayandığını göstermektedir. 

Türklerin Amerika’ya gitmesi Cumhuriyet döneminde de devam et-
miştir. Yıllar itibariyle Amerika’ya giden Türklerin sayısı artmış olmasına 
rağmen onların dini konulardaki ihtiyaçları için herhangi bir tedbir alın-
mamıştır. Avrupa’da olduğu gibi5 Amerika’da da din hizmetleri konusun-
da ciddi bir gecikme olmuştur. Buradaki Türkler dini konularda Avru-
pa’daki Türklerin yaşadığı zorlukları6 birebir, belki de daha fazlasıyla ya-
şamışlardır. Amerika’daki Türk toplumu çok daha uzun yıllar dini konu-
larda sahipsiz kalmış, bu nedenle daha ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Ra-
mazan ve bayram günlerinin bilinmediği, cuma ve bayram namazlarının 
kılınmadığı dönemler olmuştur. Dini konularda kendilerini aydınlatacak, 
soru ve sorunlarına çözüm bulacak, çocuklarına ve kendilerine dini bil-
giler öğretecek kimse bulamamışlardır. Eskilere inme, 1800’lü ve sonraki 
yıllarda yaşanan sıkıntıları birebir tespit etme imkânımız olmamıştır. 
Ancak camilerin açıldığı dönem olan ve daha dün diyebileceğimiz kadar 
yakın zamanda karşılaşılan sıkıntılarla ilgili şu bilgiler Amerika geneli ve 
çalışma bölgemizdeki durumu gayet güzel özetlemektedir. “Bayramlarda 
zor güç işten izin alarak camiye gidiyorlarmış, camiye vardıklarında bay-
                                                           
2 Ahmet Akgündüz, Labour Migration from Turkey to Western Europe 1960-1974: A Multidis-
ciplinary Analysis, Ashgate Publishing Company, USA, 2008, p. 11; Kathleen M. Moore, Al-
Mughtaribun American Law and The Transformation of Muslim Life in the United States, State 
University of New York Press, Albany, 1995, s. 158; Kemal H. Karpat; “The Ottoman Migrati-
on to America 1860-1914”, International Journal of Middle East Studies 17 (1985): pp. 176-
180. 
3 Frank Ahmed, Turks In Amerika-The Ottoman Turk’s İmmigrant Experience, Colombia İn-
ternational, United States of America, April 1993, p. 11. 
4 İsmail Yağcı, http://www.turkamerika.com/yazarlar/konuk-yazar/amerikada-ilk-cami.html, 
(12.07.2010). 
5 Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı Tarihçe-Teşkilat-Hizmet ve Faaliyetler 
1924-1997, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997, s. 736; Hasan Yavuzer, Çağdaş 
Din Hizmeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Laçin Yayınları, 2. Baskı, Kayseri 2006, s. 69-71, 
222-234; Son 10 Yılda Diyanet İşleri Başkanlığı Önemli Hizmetler, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, Ankara 2002, s. 104-105; Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Hizmetleri, Diyanet İş-
leri Başkanlığı Yayını, Ankara, s. 43-44. 
6 Geniş bilgi için bkz. Kazım Gültepe, “Almanya’daki Türkler ve Dertleri”, Türk Dünyası Ta-
rih Kültür Dergisi, Sayı: 132, Aralık 1997, s. 30-38; Abdulvahap Taştan, Yurda Dönen İşçile-
rin Uyum Sorunları ve Din, Laçin Yayınları, Kayseri 2003, s. 82; Diyanet İşleri Başkanlığı 
1991 Yılı Yurtdışı Din Hizmetleri Raporu, Ankara 1992, s. 7; Son 10 Yılda Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Önemli Hizmetler, s. 104-106, Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı Ta-
rihçe-Teşkilat-Hizmet ve Faaliyetler 1924-1997, s. 739-758; Son 10 Yılda Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Önemli Hizmetler, s. 104-107; Hasan Yavuzer, Çağdaş Din Hizmeti ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı, s. 222-234. 

163



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6 

ram dündü, namaz kılındı veya bayram yarın, bayram namazı da yarın 
kılınacak” sözleriyle yıkılıyorlarmış, tekrar izin istemek veya izin almak 
da mümkün değil böyle zorluklar yaşanmış.7 

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brooklyn/New York’ta 1980 yılında 
Amerika Müslümanlar Birliği8 adında bir dernek kurulmuş, aynı yıl bu 
dernek bünyesinde Fatih Camii açılmıştır.9 Vatandaşların kendi imkân, 
destek ve gayretleri ile açılan bu cami önemli bir boşluğu doldurmuş ve 
takdirle karşılanmıştır. Resmi bir görevli olmadığı için sunulan din hiz-
metleri de yine mahalli imkânlar ve orada yaşayan insanlar tarafından 
yerine getirilmiştir. Bu durum bile büyük takdir toplamış, açılan bu ca-
mide bayram namazı kılmak için çalışma bölgemizden New York’a giden-
ler olmuştur. Bayram namazı kılmak için Washington bölgesinden New 
York’a gidenlerden Rafet Gürbüz başta olmak üzere pek çok kişi ile biz-
zat görüşülmüş, onların bu konudaki hatıraları dinlenmiştir. New York’a 
gidiş gelişte kilometrelerce yol kat edilmiş, cuma veya bayram namazı kı-
labilmek için çok uzun zaman ve bir hayli de para harcanmıştır. Bölgede 
yaşayan Türklerin büyük bir kısmı ise uzun yıllar cuma ve bayram na-
mazlarını kılamamıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1988 yılında ilk defa Washington 
büyükelçiliği nezdinde bir Din Hizmetleri Müşaviri atanmıştır.10 Was-
hington Din Hizmetleri Müşavirliğine atanan Abdulbaki Keskin 
09/08/1988 tarihinde görevine başlamıştır. Daha önce Brüksel Din Hiz-
metleri Müşavirliği ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevlerinde de 
bulunan Dr. Abdülbaki Keskin Washington Büyükelçiliği nezdinde görev 
yapan ilk Din Hizmetleri Müşaviri olmuştur. Çalışma bölgem başta ol-
mak üzere Amerika genelindeki din hizmetleri bu müşavirlik tarafından 
koordine edilmeye başlanmıştır. 

Amerika’da Türklerin en yoğun olarak yaşadığı yer New York’tur. New 
Jersey ve diğer yerleşim yerlerini de dâhil ettiğimizde bu yörede yoğun 
bir Türk nüfus yaşamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Dai-
resi Başkanlığından aldığım bilgilere göre bu bölgeye Diyanet İşleri Baş-
kanlığı tarafından götürülen din hizmetleri de 1988 yılında başlamıştır. 
O dönemdeki unvanıyla Sosyal Yardımcı olarak New York Başkonsolos-
luğu nezdinde atanan Cemil Ayaz 1988 yılında görevine başlamıştır. Da-
ha sonra Din Hizmetleri Ataşeliği faaliyete geçerek bu göreve Dr. Sabit 
Şimşek atanmış ve 28.06.1993 tarihinde görevine başlamıştır. Bu görev-
                                                           
7 Rahim Er, “Washington Türk Camii”, Haber Vaktim, 3 Kasım 2010, 
   http://www.turkamerika.com/yazarlar/konuk-yazar/washington-turk-camii.html (20.07.2010) 
   http://www.habervaktim.com/yazar/17601/washington_turk_camii.html (03.11.2010) 
8 http://www.unitedamericanmuslim.org/subeler.php (27.10.2010), 
   http://www.unitedamericanmuslim.org/ (27.10.2010). 
9 http://www.unitedamericanmuslim.org/baskan.php (27.10.2010). 
10 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/2001aylik/mayis/haberler.htm  (13.07.2010). 
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liler Konsolosluklarda görev yapmış ve daha ziyade organizatör olarak 
hizmet vermişlerdir. 

Bir din görevlisi “imam” tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının Ame-
rika’da yaşayan Türker’e götürdüğü din hizmeti 1989 yılında başlamış-
tır. Amerika’ya gönderilen ilk din görevlisi Amerika’nın en büyük eyalet-
lerinden biri olan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı New York’a gönde-
rilmiştir. Hüseyin Zırh ismindeki bu görevli Amerika’da yaşayan Türklere 
din hizmeti götürmekle görevlendirilen ilk din görevlisi olmuştur. Uzun 
yıllar da tek görevli olarak çalışmıştır. 

Daha önce belirtildiği üzere Amerika’da dini konularda resmi ilk çalış-
malar 1988 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Washington bü-
yük elçiliği nezdinde bir din hizmetleri müşaviri atanmasıyla başlamış-
tır.11 İlk yıllarda Din Hizmetleri Müşaviri geldikten sonra da değişen çok 
bir şey olmamış, herhangi bir cami veya mescit açılarak ibadetlerin ora-
da yapılma yoluna gidilememiştir. Bunun sebepleri arasında toplumun 
çok dağınık ve birbirinden çok kopuk yaşaması önemli bir faktör olmuş-
tur. ABD’deki şartlar gereği herkesin kendisini işe vermiş olması ve in-
sanları bir araya getirecek ibadet yeri olmaması da bu dönemdeki başa-
rısızlıkta önemli rol oynamıştır. Bu süreçteki çalışmalar zamanla sonuç 
vermiş ve 1993 yılında Din Hizmetleri Müşavirinin öncülüğü ve başkan-
lığında Maryland’de Turkish Amerikan İslamic Foundation (TAİF) ismin-
de bir vakıf kurulmuştur.12 Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Amerikan İs-
lam Vakfı (TAİF)’in kuruluşu ve kuruluş amacını şu şekilde dile getir-
mektedir: Amerika’da yaşayan Türk toplumuna ve diğer Müslümanlara 
İslam Dini ile ilgili konularda hizmet vermek, ibadet ve eğitim ihtiyaçları-
nı karşılamak, İslam dinini tanımak isteyenlere yardımcı olmak, din gö-
revlisi ihtiyacını karşılamak ve her çeşit sosyal ve kültürel faaliyetlerde 
bulunmak amacıyla 19 Mart 1993 tarihinde Washington’da kurulmuş-
tur.13 

Bu vakıf tüzüğünde kuruluş amaçlarına din hizmetleri vermeyi de 
koymuştur. Aynı yıl Türkiye Diyanet Vakfından gelen paralar ile Mary-
land sınırları içerisinde kalan ancak Washington merkezine de çok ya-
kın olan bir arsa satın alınmış, bu arsa üzerine cami yapılması düşü-
nülmüştür. Çok geçmeden bu arsanın hemen bitişiğindeki bir başka 
arsa daha yine Türkiye Diyanet Vakfından gelen para ile satın alınmış 
böylece yaklaşık 60 dönümlük bir yer temin edilmiştir. Bu arsaların 
alımında Amerika’da yaygın ve etkin olan kuruluşlardan bir Think-
tank açılması hedeflenmiş, bu nedenle büyük bir arsa temini yoluna 
gidilmiştir. 
                                                           
11 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/2001aylik/mayis/haberler.htm (13.07.2010). 
12 Hasan Yavuzer, “Amerika’daki Türkler ve Kurmuş Oldukları Türk Dernekleri”, Zeitschift 
für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, zwft vol. 1, No. 1, 2009, s. 185. 
13 Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, s. 55. 
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22.12.1994 yılında Türkiye’den Mustafa Kahraman isminde bir din 
görevlisi gelmiş, Kahraman, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderi-
len ve çalışma bölgemizde görev yapan ilk din görevlisi olmuştur. Bu din 
görevlisi büyük elçiliğe bağlı olarak TAİF bünyesinde yer alan camide 
hizmet vermeye başlamıştır. 

b) TAİF Camii ve Din Hizmetlerinde Yaşanan Gelişmeler 

Çok sağlıklı ve modern bir bina olmamasına rağmen önceki alınan ar-
sa üzerindeki ev sahibinin kaldığı bina hem vakıf hizmetlerinin yürütül-
düğü, hem camiye gelenlerin oturup vakit geçirdiği ve namazların kılın-
dığı hem de görevlinin ikamet ettiği bir yer olarak kullanılmıştır. Türkle-
rin çok geniş bir alanda ve birbirlerinden çok kopuk yaşamalarının da 
etkisiyle ilk yıllarda çevrede yaşayan Türklere hizmet vermek üzere cami 
alındığı ve Türkiye’den din görevlisi geldiği bölgede yaşayan insanlara ye-
terince duyurulamamıştır. Bu dönemde satın alınan bu camide etkin bir 
din hizmeti de verilememiştir. Bir süre bekâr olarak görev yapan din gö-
revlisinin eş ve çocuklarını getirmesi üzerine önceki mülk sahibinin ara-
ba garajı cami haline dönüştürülmüş, vakit, cuma, teravih ve bayram 
namazları burada kılınmaya başlanmıştır. Garajdan çevrilen yerde ab-
dest alma ve tuvalet ihtiyacını giderecek yer olmaması nedeniyle başka 
sıkıntılar gündeme gelmiştir. Böyle bir dönemde yine Türkiye Diyanet 
Vakfından gelen paralar ile mobil bir bina yapılarak hem ibadet, hem de 
sosyal ihtiyaçlar burada giderilmeye çalışılmıştır. İlk zamanlarda ibadete 
katılacak cemaat, Kur’an öğretilecek ve dini bilgi verilecek öğrenci sıkıntısı 
yaşanmıştır. Zamanla caminin varlığı ve orada bir imam olduğunun du-
yulması üzerine cuma ve bayram namazları için gelenler olmaya başlamış-
tır. Hafta sonunda çocuklara dua ve sure öğretimi ile Kuranı Kerim ve dini 
bilgiler dersi de verilmeye başlanmıştır. Bütün bunlar cami alındığının du-
yulmasına ve cami hizmetlerinin yaygınlaşmasına olumlu katkı sağlamıştır. 

İlerleyen süreçte bölgede yaşayan Türk nüfusun isim, adres ve telefon 
numaraları temin edilmeye kandil, ramazan ve bayramlardaki etkinlikler 
telefon veya mektup ile kendilerine duyurulmaya ve hizmetten istifade 
etmelerine imkân hazırlanmaya çalışılmıştır. E-mail adreslerinin temini 
ile hizmet hem daha ucuz, hem de daha süratli bir şekilde üye ve diğer 
insanlara ulaştırılmaya çalışılmıştır. Hazırlanan el ilanı, web sayfası, bu 
sayfadaki bilgi ve duyurular başta olmak üzere kandil ve ramazan ayın-
daki programlar ile bayramlar cemaatin çoğalmasına katkı sağlamıştır. 
Cami arsası üzerinde halka açık piknikler ve camide bayramlaşma prog-
ramları da düzenlenmiştir. Bu etkinlikler insanların daha fazla bir araya 
gelmesi, bayramlaşması, tanışıp kaynaşması ve caminin tanıtılıp hizmet-
lerin duyurulmasına zemin hazırlamıştır.14 Assembly of Turkish Ameri-
                                                           
14 http://www.theturkishtimes.com/archive/02/07_01/local.html (14.07.2010). 
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can Association (ATAA),15 The American Turkish Associaton of Washing-
ton, DC (ATA-DC),16 Maryland American Turkish Association (MATA),17 
Washington Turkish Women’s Association (WTWA) ve Turkish Children 
Foster Care (TCFC) başta olmak üzere o dönemde mevcut bulunan çev-
redeki Türk dernekleri ile iyi ilişkiler ve ortak çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu çalışmalar neticesinde hem onların çalışmalarına destek verilmiş 
hem de onların üyelerine de hizmet götürülmeye başlanmıştır.18 Gelinen 
noktada 2000’li yıllardan sonra artık cami hizmetleri daha da yaygınlaş-
maya başlamıştır. İbadetlere ilave olarak cumartesi sohbetleri ve konfe-
ranslar düzenlenme, cenaze, mevlit, yabancılara ve Türklerin çocukları-
na Türkçe ve dini dersler verme, düğün hatta yaş günü vs. gibi durum-
larda daha etkin hizmet verilmeye başlanmıştır. Düzenlenen piknik ve 
sosyal etkinliklerin hem sayıları artırılmış hem de içerikleri genişletilmiş-
tir. Böylece cami sadece ibadet yeri olarak kullanılmak yerine sosyal ve 
kültürel faaliyetler için de kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum hem ca-
mi ve din görevlisinin saygınlığını ve etkinliğini artıran, hem de camiye 
gelenlerin sayısını çoğaltan önemli bir faktör olmuştur.19 

TAİF20 ve daha sonraki dönemde TACC21 olarak ismi değiştirilen bu 
cami bölgedeki Türklerin tanışıp kaynaşması, milli ve manevi değerler 
etrafında toplanması, her alanda insanların birbirleri ile yardımlaşması 
açısından da son derece önemli hizmetler görmüştür. Pek çok Türk ca-
mide görüşüp tanışmış, komşu komşuyu, aynı mahalle, şehir ve bölgede 
oturanlar, aynı işi yapanlar, Türkiye’de aynı şehir veya bölgeden olan 
hemşeriler birbirini camide tanımış ve öğrenmiştir. Bu durum sevgi ve 
dostluk bağlarının gelişmesine, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinin pe-
kişmesine sebep olmuştur. Camide oluşan ve gelişen bu ortam aynı za-
manda Türklerin tanışma, kaynaşma, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve 
beraberlik içinde olmalarına da çok önemli katkı sağlamıştır. 

TAİF/TACC Camisi çevrede duyulup hizmetler genel kabul gördükten 
sonra ibadet için camiye gelenlerin sayısında her geçen gün artış olmuş-
tur. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere bay-bayan her yaş ve cinsten 
insanlar dini bilgi almak için bu camiye gelmişler ve dini konulardaki 
                                                           
15 http://www.ataa.org (15.08.2010). 
16 http://www.atadc.org (19.09.2010). 
17 http://www.atamd.org (23.07.2010). 
18 Ercüment Kılıç, “İç Açıcı Camimiz, Aydın ve Çalışkan Hocası: Hasan Yavuzer”, The Tur-
kish Times, September 1-14, 2002, p. 11. 
19 Ercüment Kılıç, Sözlü Tarih Sahibinden Satılık Amerika, Babil Yayınevi, İstanbul 2008, c. 
1, s. 79-82; Kılıç, The Turkish Times, September 1-14, 2000, USA, p. 11; Hasan Mesut Ha-
zar, Washington Mektubu, “Washington’da Bir Buruk Bayram Daha”, Türkiye Gazetesi, 17 
Mart 2000 Cuma; Hasan Mesut Hazar, “Hem İmam, Hem Tanıtım Elçimiz”, Türkiye Gazete-
si, 10 Nisan 2002, sayfa 4. 
20 Hasan Yavuzer, Amerika’daki Türkler ve Kurmuş Oldukları Türk Dernekleri, s. 185-186. 
21 http://www.taccenter.org (12.08.2010), http://www.taccenter.org/index.php/about-us 
(10.09.2010). 
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eksiklerini gidermeye çalışmışlardır. İslam dini hakkında bilgi almak ve-
ya Müslüman olmak isteyenler ile Müslüman olduktan sonra İslam dini 
hakkındaki bilgisini geliştirmek isteyen başta Amerikalı olmak üzere di-
ğer devlet ve milletlere mensup insanlara da bu camide din hizmeti veril-
miş, halen aynı durum devam etmektedir.22 

Bölgede ilk Türk Camisi olma özelliğine sahip bu cami Maryland eyale-
tinde bulunmakta, Maryland, Virginia ve Washington DC. de yaşayan 
Türklere hizmet vermektedir. Amerika genelinde çok fazla Türk Camisi ve 
buralarda görev yapan Türk imam olmaması nedeniyle başkent Washing-
ton’dan başka yerlerde yaşayan Türkler de dini konularda ciddi sıkıntılar 
yaşamaktadır. Bu caminin Büyükelçilik bölgesinde olması, elçilikte telefon, 
fax, e-mail ve adres kayıtlarının bulunması nedeniyle başka eyalet ve yerle-
şim yerlerinde yaşayıp da Türk büyükelçiliğinden dini konularda yardım 
isteyenler de bu adrese yönlendirilmektedir. Bu nedenle bu cami ve burada 
görev yapan din görevlisinin hizmet alanı sadece Washington DC, Mary-
land ve Virginia değil, Amerika geneline hizmet verir bir konum arz etmek-
tedir. Ramazan ayında imsakiye istemeler, cenaze konusunda yardım talep 
etmeler, dini konulardaki sorulara verilen cevaplar bu hizmetlerden sadece 
bazıları olarak söylenebilir. Sayıları az olmasına rağmen başta ABD’li Müs-
lümanlar olmak üzere diğer devlet ve milletlere mensup Müslümanlardan 
cuma ve bayram namazları için Türk camisine gelenler olduğu için bu ca-
mide okunan Türkçe hutbenin İngilizce bir özeti de verilmektedir.23 

Mevcut caminin arsası ve inşaatın yapımı ilk etapta Türkiye’den ve 
Türkiye Diyanet Vakfından gelen paralar ile gerçekleştirilmiştir. Bugün 
bölgede yaşayan Türklerin maddi katkı ve destekleri ile hizmetlerini yü-
rüten cami çok geniş bir alana hitap etmekte, cuma, kandil ve bayram 
namazlarında iki üç saatlik yerden araba ile bu camiye gelenler olmakta-
dır. Zaman zaman caminin uzaklığı konusunda bölge insanından şikâ-
yetler olmasına rağmen yine de Türkler ile görüşmek, konuşmak ve bir 
hasret gidermek için kadını-erkeği buraya gelmeye çalışmaktadır. TAİF/ 
TACC camisinin bir başka özelliği de kadın erkek herkesin camiye gele-
bilmesi ile ibadet ve diğer sosyal aktivitelere iştirak edebilmesindeki et-
kinliğiyle dikkat çekmesidir. Türkiye ve Avrupa’da pek yaygın olmayan 
bu durum biraz da ABD’nin kendi konumu ve burada yaşayan insanla-
rın kadın erkek ayrımcılığını aşma konusunda daha fazla yol almaların-
dan kaynaklanmaktadır. TAİF/TACC Camisindeki hem ibadet, kandil ve 
bayramlaşma hem de piknik ve diğer sosyal aktivitelere hem bayanlar 
                                                           
22 http://www.taccenter.org/index.php/services (12.07.2010); Hasan Mesut Hazar, “Was-
hington’da Ramazan ve Bayram”, Türkiye Gazetesi, 16 Aralık 2001; Güler Kömürcü, “Was-
hington’da 3 Önemli Resim”, Haber Türk Gazetesi, 3 Temmuz 2002, Çarşamba, The Turkish 
Times; Turkish American İslamic Foundation to Host “Summer School İn Maryland”, July 1-
14. 2002, s. 6. 
23 Güler Kömürcü, “Washington’da 3 Önemli Resim”, Haber Türk Gazetesi, 3 Temmuz 2002, 
Çarşamba. 
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hem de erkekler iştirak etmektedirler. Cami bu açıdan da önemli bir işle-
vi yerine getirmektedir.24 

c) Turkish American Community Center (TACC)’ın Kurulması ve 
    Din Hizmetlerinde Yaşanan Diğer Gelişmeler 

Daha önce de belirtildiği gibi çalışma bölgemiz olan Washington DC., 
Maryland ve Virginia da ilk din hizmetleri Turkish American İslamic Fo-
undation (TAİF) adı altındaki vakıf tarafından verilmeye ve yürütülmeye 
başlamıştır. 1994 yılından itibaren bu vakfın açmış olduğu son derece 
sağlıksız ve ilkel binada, daha sonra da garajdan çevrilen baraka camide 
din hizmetleri verilme yoluna gidilmiştir. Her türlü olumsuzluğa rağmen 
TAİF’in yörede dini konulardaki hizmetlerin başlangıcını gerçekleştirmesi 
ayrı bir önem arz etmektedir. TAİF Camii hem ibadet yönüyle, hem de 
çocuklara, gençlere, bay ve bayan her yaştaki vatandaş ve soydaşlara 
verdiği dini, sosyal ve kültürel bilgiler ve diğer etkinlikler ile önemli bir 
boşluğu doldurmuştur. Turkish American İslamic Foundation (TAİF)’de 
kurulduğu günden itibaren önemli hizmetlere imza atmıştır. 

Vakit namazları, cuma, kandil, teravih ve bayram namazları ile vaaz-
irşad bu hizmetlerin önemli bir kısmını teşkil etmiştir. Cenaze hizmetle-
ri, her yaş ve cinsten bay ve bayan ile çocuk ve gençlere Kuranı Kerim ve 
dini bilgiler dersi bölgede yaşayan vatandaşlara götürülen diğer din hiz-
metleri arasında önemli bir yer işgal etmiştir. Dini alanda her konuda 
sorulan sorulara verilen cevap ve fetvalar, yapılan sosyal ve psikolojik 
rehberlik de bu camide görev yapan din görevlilerinin yerine getirmiş ol-
duğu hizmetler arasında ciddi bir yer almaktadır. 

Camide Kuranı Kerim öğrenme ve dini dersler alanlar arasında iş-
adamları, ev ve iş kadınları da yer almış, yıllarca ihmal edilmişliğin ve di-
ni konulardaki eksikliğin telafisi yoluna gidilmiştir. Gerek Amerika’da 
doğan gerekse Türkiye’de doğup daha sonra Amerika’ya giden kız ve er-
kek çocuklar da bu derslere devam etmişlerdir. Bu derslere devam eden-
ler arasında bir papazın kızı ve çocukları ile Müslüman olan Amerikalılar 
da olmuştur. Müslüman olmayan ancak İslam dinini ve Kuranı öğren-
mek istediğini belirten Amerikalı bir bayan da bu camideki derslere de-
vam etmiştir. İslam dinini kabul ederek Müslüman olan bay ve bayanla-
ra da yardımcı olunarak önemli bir hizmet daha yerine getirilmiştir. 

Turkish American İslamic Foundation (TAİF) kurulması ve çalışma 
esasları itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığının Avrupa’daki kendisine 
bağlı diğer Vakıflar şeklinde teşkilatlanmıştır.25 Vakfın mütevelli heyeti-
                                                           
24 http://www.islamicfinder.org/getitWorld.php?id=758&lang=(13.07.2010), The Turkish Ti-
mes, September 1-14, 2000, USA, p. 11.  
25 Ruşen Çakır-İrfan Bozan, Sivil, Şeffaf ve Demokratik Bir Diyanet İşleri Başkanlığı Mümkün 
Mü?, TESEV Yayınları, İstanbul 2005, s. 90; Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Tarihçe-Teşkilat-Hizmet ve Faaliyetler 1924-1997, s. 770-786. 
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nin önemli bir kısmının Türkiye’den olması, diğer üyelerin çoğunun da 
Amerika’da görev yapan din görevlilerinden meydana gelmesi bazı mah-
zurlar doğurmuştur. Kurucu başkan Abdülbaki Keskin’in 2001 yılında 
Amerika’da vefat etmesi, Türkiye’de Diyanet ile Türkiye Diyanet Vakfı 
yetkilileri arasında bazı sürtüşmeler yaşanması, din görevlilerinin görev 
süreleri biterek Türkiye’ye dönmeleri bu vakfın çalışmalarını olumsuz et-
kilemiştir. Bu durum önemli bir boşluğa sebep olmuştur. 

11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta ikiz kuleler ve Washington DC. 
de Pentagon’a gerçekleştirilen saldırılarda Müslümanlar hedef gösteril-
miştir. Bu yüzden Amerika genelinde muhtelif yerlerde sıkıntı ile karşıla-
şan Müslümanlar olmuştur. Gerek isminde gerekse tüzüğünde amaçlar 
bölümünde yer alan İslam dini ile ilgili faaliyetlerin ilerideki dönemde 
Türk toplumunu ve bu vakfın hizmetlerini olumsuz etkileyeceği ihtimali 
gündeme gelmiştir. Böyle bir süreçte 11 Eylül saldırısından sonra Ameri-
ka’da İslam dini ve Müslümanlar aleyhine gelişen olumsuz ortamdan 
hem bölgede oturan Türklerin hem de bu vakıf çalışmalarının zarar gör-
memesi gayesiyle bu vakfın faaliyetlerine son verilmiştir. Hem isminden 
hem de tüzüğündeki kuruluş gayelerinden İslam kelimesi ve İslam dini 
ile ilgili maddeler çıkarılarak yerine 2003 tarihinde Turkish American 
Community Center (TACC) kurulmuştur.26 TACC yine aynı mekânda Di-
yanet İşleri Başkanlığı ve Washington Din Hizmetleri Müşavirliği ile ko-
ordineli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer sosyal ve kültürel 
hizmetlerin yanında kurulduğu günden beri çevrede din hizmetleri bu 
dernek öncülüğünde yürütülmeye devam edilmiştir. Halen aynı durum 
devam etmektedir. 

2008 yılı ramazan ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu camiyi 
ziyaret etmiş, burada bir de iftar programına katılmıştır. Yönetim daha 
önceden mevcut arazi üzerine bir cami yapımı üzerinde çalışmış ve yapı-
lacak caminin maketi hazırlanarak cami içerisinde uygun bir yere konul-
muştur. Başbakana bu maket gösterilerek arsa durumları ve çalışmaları 
hakkında bilgiler verilmiş, desteği istenmiştir. Başbakan Klasik Osmanlı 
Mimarisi tarzında bir cami yapılması konusunda destek sözü vermiştir. 
Başbakan Türkiye’ye döndüğünde Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanı ve 
Diyanet İşleri Başkanlığını harekete geçirerek söz konusu caminin yapıl-
ması konusunda talimat vermiştir. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve yurt dışındaki din hizmetlerinden sorumlu 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez başta olmak 
üzere diğer yetkililer kısa aralıklarla zikredilen yere giderek yerinde ince-
leme ve çalışmalarda bulunmuşlardır. Benim de orada bulunduğum bir 
dönemde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve 
                                                           
26 http://www.taccenter.org/index.php/about-us (29.10.2010); Hasan Yavuzer; “Amerika’-
daki Türkler ve Kurmuş Oldukları Türk Dernekleri”, Zeitschift für die Welt der Türken/Jour-
nal of World of Turks, zwft vol. 1, No. 1, 2009, s. 185-186. 
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Türkiye’deki Toplu Konut İdare (TOKİ) başkanı da 2008 Temmuz ayında 
ABD’ye gelerek hem TACC merkezi ve arazisi üzerinde hem de mahallin-
deki şartlar ile ilgili incelemelerde bulunarak cami yapımına hız verilme-
ye çalışılmıştır. Plana göre 60 dönümlük cami arsası üzerinde bir cami, 
anaokulu, sergi salonu, Türkiye’den gelenler için barınma ve çalışma 
odaları, lokanta, yüzme havuzu, kütüphane, Türk mahallesi ile devasa 
bir kültür merkezi yapılacaktır.27 Böylece eski bir evde ve barakada baş-
layan din hizmeti bir kültür merkezi ve külliyenin ortaya çıkmasına vesi-
le olmuş olacaktır. Şu anda proje çalışmalarının devam ettiği ve sona 
yaklaşıldığı bilgileri alınmış bulunmaktadır. Konuyla ilgili bilgiler veren 
Haber Türk Gazetesi gelişmeleri “Amerikan’ın En Büyük Camisini Türkler 
Yapacak” başlığı ile okuyucularına duyurmuştur.28 Hürriyet Gazetesinde 
yer alan bir habere göre projede 1000 kişilik bir caminin yanı sıra, kül-
tür merkezi, Türk kahvesi, Türk hamamı, Türk lokantası, Osmanlı çeş-
mesi, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtan villalar, Türk-Osmanlı 
bahçesini de içine alan bir “Türk Mahallesi” projesi hazırlanmış bulun-
maktadır. Projeye göre, mahallede spor salonu, kreş ve anaokulu, lojman 
ve misafirhane de yer alacaktır. Haberde projeyi geciktirecek olumsuz bir 
durum olmadığı takdirde 2011 yılı Temmuz ayında temel atılacağı bilgisi 
yer almaktadır.29 

Washington DC., Maryland ve Virginia da yaşayan vatandaş ve soy-
daşlara hizmet veren TAİF/TACC camisi bölgesinde görev yapmak üzere 
2009 yılı sonlarında bir bayan hoca hanım görevlendirmiştir. Bayan Din 
görevlisi Belgizar Özbek 01/12/2009 tarihinde görevine başlamıştır. 
2009 yılı sonlarında göreve başlayan bu bayan hoca hanım Din Hizmet-
leri Müşavirliğinin koordinesinde bazen bu camide bazen de Türklerin 
yoğun olduğu farklı yerlerde programlar yaparak, çocuklara ve bayanla-
ra Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmekte, vaaz ve nasihat yapmakta-
dır. Toplumun yarısını teşkil eden bayanlara hem cinsleri tarafından din 
hizmeti götürülmesi, onların soru ve sorunlarına yardımcı olunması açı-
sından bir bayan hocanın olması çevrede memnuniyetle karşılanmıştır. 

d) Çalışma Bölgemizdeki Diğer Camiler ve Din Hizmetleri 

Washington DC., Maryland ve Virginia da yaşayan Türklere tüm 
uzaklığına rağmen TAİF/TACC camii uzun yıllar bölgede yaşayan Türk 
nüfusa tek başına hizmet vermiştir. Oradaki Türklerin tanışması, kay-
naşması, milli ve manevi değerler etrafında toplanması ve Türk kimliği-
                                                           
27 Rahim Er, “Washington Türk Camii”, Haber Vaktim, 3 Kasım 2010; 
     http://www.turkamerika.com/yazarlar/konuk-yazar/washington-turk-camii.html (20.07.2010) 
28 Sultan Uçar, “Amerika’nın En Büyük Camisini Türkler Yapacak”, Haber Türk Gazetesi, 
27.08.2010. 
29 Nuray Babacan, “ABD’de Camili Türk Mahallesi”, Hürriyet Gazetesi, 16 Ekim 2010, Cu-
martesi, s. 1 ve 21. 
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nin korunmasında bu cami önemli rol oynamıştır. Caminin uzaklığı de-
vamlı olarak bu camiye gelmeyi engellemiş ve bu ihtiyacı giderecek baş-
ka arayışlar içerisine girilmesine sebep olmuştur. Bunun sonunda Ame-
rican Turkish Friendship Associatoin (ATFA) derneği tarafından 2007 yı-
lında Virginia da bir Türk camisi daha açılmıştır.30 Bunu Maryland eya-
letinin Baltimore şehrindeki Türklerin açtığı başka bir cami takip etmiş-
tir. Baltimore’deki cami Maryland Turkish American İnhabitants (MARTI) 
derneği tarafından açılmıştır.31 Bu camilerde Türkiye’den ve Diyanet İşle-
ri Başkanlığı tarafından gönderilen bir din görevlisi bulunmamakta, ma-
halli imkânlardan yararlanarak hizmetler vatandaşlarca yürütülmeye 
çalışılmaktadır. TAİF/TACC camii açıldığı günden bu yana Washington 
DC., Maryland ve Virginia’da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı tek cami, 
orada görev yapan imam da büyükelçilik ve Diyanet İşleri Başkanlığı adı-
na görev yapan tek imam olarak görev yapmaktadır. 

Virginia ve Maryland hem çok geniş hem de Türk nüfusun yoğun oldu-
ğu yerlerdir. Buralardan devamlı olarak Maryland’deki mevcut Türk cami-
sine gelmek mümkün değildir. Mevcut Türk camisine belirli bir zaman ve 
belirli aralıklarla buralardan devam edenler olmuş, yine de olacaktır. An-
cak bu iki eyalette sadece birer değil belki daha fazla sayıda cami ve din 
görevlisine ihtiyaç kendisini her zaman hissettiriyordu. Vatandaş Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Washington Din Hizmetleri Müşavirliğinin bu konuda 
adım atmalarını ve kendilerine sahip çıkmalarını bekliyordu. Beklenen 
adım yıllarca atılmayınca bu ihtiyaç dini gruplar tarafından atılmış ve yö-
rede açılan iki cami ile boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. 

Türkler tarafından açılan bu camilerden ayrı olarak Washington DC., 
Maryland ve Virginia da başka devlet ve milletlere mensup Müslüman-
larca açılan cami ve mescitler de bulunmaktadır. Bunlardan da ayrı ola-
rak Washington’da Müslüman olan Amerikalıların açtığı bir başka cami 
daha bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda çalışma bölgemizde sayı bakı-
mından oldukça sınırlı sayıda cami varken son yıllarda pek çok yere ca-
mi açılmıştır. Hatta hem okul hem de cami gibi çalışan, kütüphane ve 
diğer sosyal tesisleri bulunan camiler de açılmıştır.32 Türklerden bu ca-
milere devam edenler olmuş halen de olmaktadır. 

Müslümanların ibadethane konusunda yıllarca çektikleri sıkıntıların 
aksine bugün cami sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Buna rağ-
                                                           
30 http://www.atfa.us/web/ (10.09.2010); Hasan Yavuzer, “Amerika’daki Türkler ve Kur-
muş Oldukları Türk Dernekleri”, Zeitschift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 
zwft vol. 1, No. 1, 2009. 
31 http://www.themarti.org/ (10.09.2010); Hasan Yavuzer, “Amerika’daki Türkler ve Kur-
muş Oldukları Türk Dernekleri”; Zeitschift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 
zwft vol. 1, No. 1, 2009, s. 188. 
32 Çalışma bölgemizden Maryland’da yer alan “El Huda” bunlardan sadece birisidir. Hem 
cami, hem okul, hem de kütüphane ve diğer sosyal tesisleriyle önemli bir boşluğu doldur-
maktadır. 
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men uzaklığı ve diğer faktörlerin de etkisiyle yine de bu camilere gidile-
mediği ve çevredeki kiliselerde cuma namazı kılındığı bilgisi alınmıştır. 
Virginia Arlington’da Washington DC. yakınlarında ve çok merkezi bir 
yerde bulunan bir kilisede Cuma namazı kılındığı öğrenilmiştir. Adres 
dâhil gerekli bilgiler alınarak bir Cuma günü adı geçen kiliseye gidilmiş, 
değişik devlet ve milletlere mensup çok sayıda cemaatin katılımıyla kili-
sede Cuma namazı kılındığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Namazdan 
sonra cuma namazını kıldıran imam ve diğer yetkililer ile görüşülmüş, 
konuyla ilgili kendilerinden bilgi alınmıştır. Yapılan görüşmede “yakında 
cami olmadığı için kilise yetkilileri ile görüşülerek Cuma gününe mahsus 
olmak üzere kilisede kendilerine yer tahsisi talep ettikleri, buna da olumlu 
cevap aldıkları, bu yüzden de Cuma namazlarını bu kilisede kılmaya de-
vam ettikleri” cevabı alınmıştır. 

e) İslamic Center 

Yukarıda bahsettiğimiz camilerden ayrı olarak başkent Washington 
DC. başta olmak üzere çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanların ibadet 
yeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmış bir başka cami daha 
mevcuttur. Çevrede yaşayan Türklerin beyanlarına göre dönemin Türk 
büyükelçisinin de önemli gayret ve önderliği ile 1957 yılında Washington 
DC. merkezinde büyükelçiliklerin bulunduğu Massachusetts Avenue 
üzerine ilk defa minareli bir cami yapılmıştır. İslamic Center33 adını taşı-
yan ve İslam ülkelerinin katkısıyla yapılan bu caminin ön bahçesinde ve 
giriş kısmında caminin yapılmasında katkısı bulunan ülkelerin bayrak-
ları halen asılı bulunmaktadır. Türk bayrağının da asılı bulunduğu bu 
caminin çinileri Türkiye’den gönderilmiştir.34 Ancak yapılan çiniler iyi 
tutmayıp daha sonra dökülmeye başlayınca Türkiye’den hem yeni çiniler 
hem de bunları yerine yapacak ustalar gönderilmiştir. Caminin çinileri-
nin Türkiye’den geldiğini gösteren bir yazı caminin içerisinde bir not ola-
rak durmaktadır. Bu not camiyi ziyaret esnasında görüldüğü gibi İslamic 
Center’in web sayfasında da belirtilmektedir. 

Bu çinileri yerine monte etmek için Türkiye’den gelen ve daha sonra 
orada kalan kişiler ile onların çocukları ve torunlarından birçoğuyla biz-
zat görüşülüp o günkü ve sonraki dönemlere ait hatıraları dinlenmiştir. 
İnşaat safhasında Mustafa Davaz adlı bir Türk bu caminin bekçiliğini 
yapmıştır. İnsanların daha birbirleriyle fazla irtibatları olmadığı ve gide-
cek çok fazla yerleri bulunmadığı dönemde bu cami gece gündüz, tatil ve 
bayram demeden Türklerin buluşma ve kaynaşma yeri olmuştur. Pek 
çok Türk, Mustafa Davaz’ı ziyaret etmek bahanesi ile bu camiye gitmiş-
tir. Burada hem ibadetini ifa etmiş hem de çay kahve içip hoş vakit ge-
                                                           
33 http://www.theislamiccenter.com/ (12.10.2010). 
34 http://www.theislamiccenter.com/node/4 (12.10.2010). 
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çirmeler olmuştur. Bugün hala o dönemin hatıraları anlatılmakta, ko-
nuyla ilgili güzel sohbetler yapılmaktadır. 

İslamic Center Washington DC.de tüm büyükelçiliklerin yer aldığı 
Massachusetts Avenue üzerinde yer almaktadır. Türk büyükelçiliğinin 
hemen yanında ve yakınında olan minareli ve sosyal tesisleri bulunan 
bu cami tüm Müslümanlara hizmet vermekte, cuma ve bayram günlerin-
de Arapça ve İngilizce hutbe okunmaktadır. 

İslamic Center minareli ilk cami olarak 1957 yılından beri bölgede hiz-
met vermektedir. Yapıldığı tarih göz önüne alındığında Amerika’da daha 
böyle minareli bir cami yok iken hem başkent Washington DC’ye hem de 
tüm büyükelçiliklerin yer aldığı bir cadde üzerine böyle bir cami yapılması 
büyük anlam ifade etmektedir. Amerikalılar başta olmak üzere diğer dev-
let ve milletlere mensup insanlar da bu camiyi ziyaret etmektedir. Cami, 
Müslümanlardan başka diğer dinlere mensup insanlar tarafından da ziya-
ret edilen mekânlar arasında yer almaktadır. Washington’a gelen ziyaretçi-
lerin bir kısmının da bir vesile ile bu camiyi ziyaret ettiği bilinmektedir. 

İslamic Center’in web sayfasında belirtildiği üzere bu cami ibadete 
açıldığı günden bu yana önemli hizmetlere imza atmış, halen aynı duru-
mu geliştirerek devam ettirme çabasında olduğu anlaşılmaktadır. ABD’-
de kaldığım 5 yıl süre ve daha sonraki ziyaretlerimde yaptığım gözlem ve 
araştırmalar ile çevrede yaşayan Müslümanlardan alınan bilgiler de bu 
görüşü doğrulamaktadır. Yapıldığı dönemlerde İslam ülkelerince ortakla-
şa yönetilen ve ihtiyaçları da ortaklaşa karşılanan bu cami diğer ülkele-
rin fazla ilgilenmemeleri ve masraflarına destek olmamaları sonunda da-
ha sonra Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin yönetimine geçmiştir. 
Halen bu durum devam etmektedir. 

f) Çalışma Bölgemiz Dışındaki Diğer Camiler ve Din Hizmetleri 

Çalışma bölgemiz dışında yukarıda zikredilen Fatih camiinden ayrı 
olarak Amerika’da New York ve New Jersey başta olmak üzere Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı bazı yerlere de camiler açılmıştır. Fatih camisinin 
de bağlı bulunduğu İslam Birliği 30 ayrı mekânda değişik alanda hizmet 
vermekte bunun önemli bir kısmını camiler oluşturmaktadır.35 İslam 
Birliği açmış olduğu camilerdeki din hizmetini kendi yetiştirdiği veya 
Türkiye’den kendisinin getirdiği hocalar ile yerine getirmektedir. Diyanet 
İşleri Başkanlığı’ndan hoca talep etmemekte ve Diyanet’in hocalarını 
kendi camilerinde istihdam etmemektedir. Bu derneğin dışında ABD ge-
nelinde başka dini grupların da değişik yerlere cami açarak din hizmeti 
vermeye başladıkları gözlenmektedir.36 
                                                           
35 http://www.unitedamericanmuslim.org/baskan.php (31.10.2010), 
    http://www.unitedamericanmuslim.org/subeler.php (31.10.2010). 
36 Rahim Er, “New York’ta Cami Tartışması”, Haber Vaktim, 26.08.2010, 
      http://www.habervaktim.com/yazar/27067/new_yorkta_cami_tartismasi.html (03.11.2010). 
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Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan camiler ise daha ziyade New 
York ve New Jersey çevresi ve yakınlarında toplanmaktadır. New York’ta 
Kırım Türkleri Camii, New Jersey’de Karaçay Türkleri Camii, Pensilvan-
ya, Rochester ve Connecticut’ta bulunan Türk Camileri bunlardan bazı-
larıdır. 

Amerikan’ın muhtelif yerlerinde açılan cami yönetimlerinden gelen ta-
lep üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından buralara da din görevlisi 
gönderilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri genelinde din görevlisi sayısı 
1996 yılında 6,37 2000 yılında 9,38 2006’da 12,39 2009 yılı sonunda 1640 
olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı yetkili-
lerinden alınan bilgiye göre 2010 yılı Temmuz ayında ABD genelinde 15 
din görevlisi bulunduğu öğrenilmiştir. Bu görevlilerin büyük bir kısmı 
Kuzey Amerika’da yer alan New York ve New Jersey’deki camilerde, di-
ğerleri ise yine bu bölgeye yakın Pensilvanya ve Rochester gibi yerlerdeki 
camilerde görev yapmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından doğu, 
batı, orta ve güney Amerika da yaşayan Türklere henüz din hizmeti gö-
türülebilmiş değildir. Bu durum önemli bir eksiklik olarak dikkat çek-
mekte ve acil çözüm beklemektedir. 

Avrupa’da olduğu gibi41 Amerika’da da temelden cami yapımı günde-
me gelmiştir. İlk defa 2003 yılında New York’un Brooklyn semtinde Eyüp 
Sultan Camii ve Kültür Merkezi’nin temeli atılmıştır. Böylece ABD gene-
linde Türkler tarafından ilk defa temelden bir cami yapımına başlanmış-
tır. Eyüp Sultan Cami ve Kültür Merkezi’nin 2010 Ağustos ayında ta-
mamlanarak hizmete girmesi planlanmıştır.42 Washington Din Hizmetleri 
Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Paçacı’dan aldığım son bilgiye göre çeşitli sos-
yal tesislerin de yer aldığı cami büyük oranda tamamlanmış ve ince işleri 
kalmıştır.43 

B- Genel Değerlendirme 

Her türlü inancın yer aldığı Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bir 
milli dini olmamakla beraber, aslında gayri resmi milli din Amerikan de-
ğerlerinin temel belirleyicisidir. ABD halkının dini tercihleri bakımından 
                                                           
37 Diyanet İşleri Başkanlığı 1996 Yılı İstatistikleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Araştırma Plan-
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara 1997, s. 57. 
38 Diyanet İşleri Başkanlığı 1996 Yılı İstatistikleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Araştırma Plan-
lama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara 1997, s. 65. 
39 Diyanet İşleri Başkanlığı 2006 Yılı İstatistikleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştir-
me Dairesi Başkanlığı, Ankara 2007, s. 67. 
40 Diyanet İşleri Başkanlığı 2009 Yılı İstatistikleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştir-
me Dairesi Başkanlığı, Ankara 2010, s. 82. 
41 Yurt Dışındaki Temelden İnşa Edilen Camilerimiz, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, Ankara 
1992; Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Yayın 
Tarihi ?, s. 57-66. 
42 http://haberilginc.blogcu.com/etiket/i%20camiler (12.07.2010). 
43 03.11.2010 tarihinde aldığım e-mail cevabı. 
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1990 yılı itibariyle % 56’sı Protestan ve % 25’i Katolik’tir. Protestan ve 
Katolik nüfus % 80’i aşmaktadır. Musevilerin oranı % 2, diğer dinlerden 
olanlar % 6 ve dinsizler % 11 oranındadır.44 Amerikan halkının % 61’i 
için dini inançları çok büyük önem taşırken, % 26’sı da dinin oldukça 
önemli olduğunu söylemiştir. Türk Amerikalılar açısından ise bu eğilim-
lerin tersine İslamiyet etnik hüviyetin muhafazasında hâkim bir rol oy-
namaktadır.45 

2010 yılı verilerine göre dini inanç konusunda yetişkin nüfus itibariy-
le % 78.4 Hıristiyan olan Amerika’da diğer dinler % 4.7, bir dine mensup 
olmadığını beyan edenler % 16.1, bilinmeyenler de % 0.8 olarak tespit 
edilmiştir. Hıristiyanların % 51.3’ünü Protestanlar, % 23.9’ünü Katolik, 
% 0.6’sını da Ortodokslar oluşturmaktadır. Hıristiyanlığın dışındaki di-
ğer dinlerin dağılımında ise Yahudiler % 1.7, Budistler % 0.7, Müslü-
manlar % 0.6, Hindular % 0.4 olarak tespit edilmiştir. Bir dine mensup 
olmayanların kendi içindeki dağılımında Ateistlerin oranı % 1.6 olarak 
belirlenmiştir. Verilerde Amerika’da toplam nüfusun % 0,6’sını Müslü-
manların oluşturduğu görülmekte,46 Amerika genelinde 6 ile 8 milyon ci-
varında Müslüman bulunduğu bildirilmektedir. 

Yapılan propagandaların da etkisi ile Amerika’da din ve mezhep de-
ğiştirenlerin çok fazla olduğu görülmekte, Amerika’da din değiştirenlerin 
oranının % 28 olduğu bildirilmektedir.47 Veriler bunlardan bir kısmının 
bir başka dine inanırken bir kısmının da hiçbir dine inanmadığını ortaya 
koymaktadır.48 İslam dininin sürekli artış gösterdiği ve Amerika’da en 
hızlı gelişen dinin İslam dini olduğu iddia edilmektedir.49 1990’lı yıllarda 
% 3 olan Müslümanların bugün % 6’ya yükselmesi de bunun açık bir 
delili olarak gösterilmektedir. 

1994 verilerine göre Amerika Birleşik devletlerinde 7 gün 24 saat dini 
yayın yapan 1300’den fazla radyo istasyonu ve 24 saat dini yayın yapan 
çok sayıda televizyon kanalı bulunmaktadır.50 Belirli gün ve saatlerde 
yayın yapanları da dâhil ettiğimizde sayı kendiliğinden artacaktır. 1994’-
ten bugüne kadar hem sayının arttığı hem de programların çeşitlendiri-
lerek daha dinlenilir ve takip edilir hale geldiği bilinen bir gerçektir. Tele-
vizyon kanallarında yapılan programlar da göz önünde bulunduruldu-
                                                           
44 Berrak Kurtuluş, Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Göçü: Göç Süreci ve Özellikler, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 1999, s. 5. 
45 Kurtuluş, a.g.e., s. 5-6. 
46 http://religions.pewforum.org/reports (30.10.2010). 
47 http://religions.pewforum.org/reports (30.10.2010). 
48 http://religions.pewforum.org/reports (25.10.2010). 
49 M.M. Ali, Muslims in America: The Nation’s Fastest Growing Religion, Washington Report 
On Middle East Affairs, May/June 1996, pgs. 13, 107;  
     http://www.washington-report.org/backissues/0596/9605013.htm (25.10.2010). 
50 Abdülbaki Keskin, Doğu-Batı ve 21. Yüzyıl Üçgeninde İslam, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın-
ları, Ankara 1994, s. 208. 
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ğunda Amerika’da yaşayan Türk çocuklarını ve tüm nesli bekleyen tehli-
keleri görmek zor olmayacaktır. 

Buna her türlü misyonerlik51 ve bizim dışımızdaki diğer çalışmaları 
da eklediğimizde dinini bilmeden ve gereklerini yerine getirmeden ABD’-
de kimliği muhafaza etmenin ne kadar zor olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkacaktır. Çeşitli misyonerlik telkinlerine ABD’de hem kendisi hem üni-
versite de okuyan çocukları, hem de pek çok tanıdığı maruz kalmış birisi 
olarak sıkıntı tarafımızdan yakinen bilinmektedir. Aynı bilgilerin ABD’de 
yaşayan pek çok kişi tarafından da bilindiğinden şüphemiz bulunma-
maktadır. 

Günümüzde yapılan bu dini faaliyetlerin sadece bugüne mahsus ol-
madığı ve derin bir geçmişi bulunduğu aşağıdaki sözlerden daha iyi an-
laşılmaktadır. Amerika’da master yapmak üzere 1977 yılında Pitsburg’a 
gelen, UTAH Üniversitesi’nde master yapan ve şu anda Washington DC.-
de kendi adına iş yeri bulunan mimar Kaya Biron’un tarafıma anlattıkla-
rı konuya bir başka önem katmaktadır. Kaya Biron, 

“Utah’a geldiğimizde 2. haftada yeni gelen öğrencileri Mormon Kilise-

sine oryantasyon gezisine götürdüler. Kilisede bize yemek verdiler. 

Tanışma safhasında nereden geldiğimizi sordular ve konuştuğumuz 

dile göre bize İncil verdiler. Eve taşındığım zaman bir hafta sonra 

Mormon kilisesinin misyonerleri kapıya dayandı…” 

Burada dikkat çeken husus 1977 yılında bir Türk öğrenciye Türkçe 
İncil verilmesi ve ondan sonra da kendi başına bırakılmadan sürekli ta-
kip edilmesidir. Hem geçmişe yönelik hem de günümüz için benzer ör-
nekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Amerika’daki Türk dernekleri-
nin çatı kuruluşlarından biri olan ve merkezi Washington DC.de bulu-
nan Assembly of Turkish American Association (ATAA) başkanı Günay 
Evinç (Övünç)’de konuyla ilgili şunları söylemektedir. “Amerika’ya ilk ge-
lenler daha sonra gelenlere sahip çıkamadılar. Hıristiyanlar her hafta kili-
selerde buluştu. Ama Türklerin böyle bir buluşma yeri olmadı.” Günay 
Evinç (Övünç) bu sözleriyle Amerika’daki Türklerin dini konularda çek-
tikleri sıkıntılara dikkat çekmektedir. 

İslam dininde ibadet mekânı olan cami; cem olunan, toplanılan, bir 
araya gelinip görüşülen, konuşulan ve problemlere çözümler bulunulan 
mekânlardır. Tarihsel süreç içerisinde cami sadece ibadet yeri olarak 
kullanılmamış, pek çok sosyal, kültürel ve toplumsal işlevi bir arada ye-
rine getirmiştir.52 Amerika’da da camiler bir taraftan ibadet ihtiyacının 
karşılanmasında aktif rol oynarken, diğer taraftan tanışma, kaynaşma, 
                                                           
51 Yaşar Kalafat, “Misyonerlik Faaliyetleri ve Türk Halk İnançları Konulu Çalışmalar”, Türk 
Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 127, Temmuz 1997, s. 16. 
52 Hasan Yavuzer, Çağdaş Din Hizmeti ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Kayseri 2006, Laçin Ya-
yınları, 2. Baskı, s. 129-130. 
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sosyal ve kültürel ihtiyaçların temin edilmesine de önemli katkılar sağla-
maktadır. Bunu sadece din adamları değil, Amerika’daki en yetkili kişiler 
de her vesile ile dile getirmektedir. 

“Temelden inşa edilen Brooklyn Eyüp Sultan Cami Derneği tarafın-

dan düzenlenen ve ABD’de yaşayan Türklerin katıldığı bilgilendirme 

toplantısında yaptığı konuşmada, New York Başkonsolosu Mehmet 

Samsar, camilerin sadece dini görevlerin yerine getirildiği yerler ol-

madığını, Türk toplumu için birlik ve beraberliğinin sağlandığı yerler-

den biri olduğunu söyledi. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk toplu-

mu açısından Türk çocuklarının dinlerini ve dillerini unutmamaları 

için camilerin önemli olduğunu ifade eden Samsar, Eyüp Sultan Cami 

ve Kültür Merkezi’nin hizmete girdikten sonra sadece ramazanda ya 

da bir cenaze namazı için gelinen bir yer olmayacağını, insanların 

akşam iş çıkışında veya hafta sonları çocuklarını alıp gelerek çay içe-

bilecekleri, sohbet edebilecekleri bir yer olacağını kaydetmiştir. Aynı 

toplantı da söz alan Washington Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Pa-

çacı da, ABD’de yaşayan Türk toplumunun birlik ve beraberliğini 

sağlamanın yollarından birinin cami ve kültür merkezlerinin sayısını 

artırmak olduğunu ifade etmiştir.”53 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uzun emekler vererek bir komisyona ha-
zırlattığı ve 1999 yılında yayımlanan bir eserde, “halen Amerika’da 300 
bin civarında olduğu tahmin edilen rakama, doğu Avrupa’dan ve Balkan-
lardan gelen 500 bin dolayındaki Müslüman soydaşlarımızı da eklerseniz, 
bugün Amerika’daki Müslüman Türk sayısının 800 bini geçmiş olabileceği-
ni söylemek mümkündür” denilmektedir.54 Bir başka kaynakta ise, 
“ABD’de sayıları milyona yaklaşan soydaşlarımızdan ve yine sayıları 7 
milyonu geçen Müslümanlardan bahsedilmektedir.”55 Rakamlar konunun 
önemini ortaya koymaktadır. 

ABD’de doğup büyümüş ve İslam dini ile ilgili hiçbir dini bilgi alma-
mış, aileden de herhangi bir destek görmemiş çocukların durumunu an-
lamak zor değildir. Buna bir de yabancı evlilikleri ve bu evliliklerden do-
ğan çocukları eklediğimizde durum daha farklı bir konum kazanmaktadır. 
Bu durum başta aileler olmak üzere ABD’de yaşayan Türk toplumunun 
en büyük sıkıntılarından biri olarak dikkat çekmektedir. Gelinen nokta 
başta büyükelçilik ve bu elçilik bünyesinde görev yapan Din Hizmetleri 
Müşaviri olmak üzere herkese önemli sorumluluklar yüklemektedir. 

Türkiye’den göç edenlerden ayrı olarak orada doğup büyüyenler ile 
oranın eğitim ve kültürüne göre yetişen çocukların pek çok yerde dini, 
                                                           
53 http://haberilginc.blogcu.com/etiket/i%20camiler (12.07.2010). 
54 Kuruluşundan Günümüze Diyanet İşleri Başkanlığı Tarihçe-Teşkilat- Hizmet ve Faaliyetler 
1924-1997, s. 738. 
55 Hasan Mesut Hazar, “Amerika’daki Türkler”, Haber Vitrini, 12 Haziran 2003. 
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milli ve kültürel değerleri öğrenme imkânı bulunmamaktadır. Avrupa’da 
camiler dini, milli ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere 
aktarılmasında önemli işlev görmüştür.56 Aynı durumun ABD’de olma-
ması için hiçbir engel bulunmamaktadır. 

ABD’de görev yapan din görevlileri sadece kendi milletine veya İslam di-
nine mensup insanlara değil, Amerikan toplumuna da önemli katkı sağla-
maktadır. Bir Amerikalının tarafıma söylediği şu sözler konunun anlaşılma-
sına daha da katkı sağlamaktadır. “Siz Amerika’ya hoş geldiniz. Keşke sizin 
gibi insanlar Amerika’ya daha çok gelse. Sizin gibi insanların sayısı Ameri-
ka’da daha çok olsa” dedikten sonra neden böyle dediğini şöyle açıklamıştır: 

“Hiçbir din insanları kötülüğe davet etmez. Hiçbir din adamı da in-

sanlara kötü yol göstermez. Onlara hep iyilikleri, güzellikleri tavsiye 

eder. Yaptığı işi düzgün yapmaya, adaletli ve dürüst olmaya, hakka 

hukuka dikkat etmeye davet eder. Bundan da Amerika kazanır, 

Amerikan halkı kazanır.” 

C- Sonuç ve Öneriler 

İnsanların maddi ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da vardır. 
Maddi ihtiyaçların karşılanmadığı durumlarda bunun bazı yan etkileri 
ve olumsuz sonuçları olmaktadır. Manevi ihtiyaçların karşılanmadığı du-
rumlarda da çeşitli olumsuzlukların yaşanması söz konusudur. Bu 
olumsuzlukları en aza indirmek için tüm dünyada dine yönelme ve dini 
mekânlara sahip çıkma eğilimi her geçen gün daha da artmaktadır. 

Din, toplumları ayakta tutan, milli ve manevi bağlarını güçlendiren en 
önemli faktörlerden bir tanesidir.57 İhmali veya istismarı halinde telafisi 
güç sıkıntılara yol açtığı tarihin her safhasında görülmüş, günümüzde 
de canlı örnekleri yaşanmaktadır. Son yıllarda dünya genelinde ve bütün 
toplumlarda dine ve dini mekânlara büyük önem verilmiş her geçen gün 
bu önem daha da artmaktadır. 

Hal böyle olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı Amerika’ya ve 
Amerika’da yaşayan Türklere götürülmesi gereken din hizmetlerinde ol-
dukça geç kalmıştır. Bu süreç içerisinde Türkler çok sıkıntılı dönemler 
geçirmişlerdir. Cuma ve bayram namazları kılamadıkları, orucun başla-
ma ve bitiş saatini bilemedikleri, cenazelerini kaldıracak görevli bulama-
dıkları zamanlar olmuştur. 

Çeşitli tedbirler alınmış olmasına rağmen günümüzde de hem din hiz-
meti götürülen yerler sınırlı, hem de götürülen hizmetler oldukça yeter-
                                                           
56 Geniş bilgi için bkz. Cemal Tosun, Din ve Kimlik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 
1993; Erkan Perşembe, Almanya’da Türk Kimliği-Din ve Entegrasyon, Araştırma Yayınları, 
Ankara 2005. 
57 Nadir Devlet, “Dış Türklerde Büyük Nüfus Artışı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, yıl 
1, cilt 1, Sayı 6, Şubat 1980, s. 41-51; Orhan Türkdoğan; “Osmanlı’ya “Tarihselci” Bakış 
Açısı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Mayıs-Haziran 2008, Sayı: 174, s. 10. 
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sizdir. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve halen din hizmeti götürüleme-
yen çok sayıda yer bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak ülke genelinde 
ve dağınık olarak yaşayan çok sayıdaki vatandaş ve soydaşlara din hiz-
meti götürülememektedir. 2010 yılı Temmuz ayında Amerika genelinde 
15 din görevlisinin bulunması da hizmetlerin yetersizliğini ortaya koy-
maktadır. Daha fazla gecikmeden bu konuda ciddi tedbirler alınması ge-
rekmektedir. 

Belki pek çok konudaki gecikmenin telafisi imkânı olabilir. Ancak, 
din ve dini değerler konusundaki gecikmenin telafisi zor hatta bazen de 
imkânsız olabilir. Telafisi güç durumlar ile karşı karşıya kalınabilir. 

Amerika Birleşik Devletleri özellikle de çalışma bölgemiz olan Was-
hington DC., Maryland ve Virginia da yıllarca ihmal edilmişliğin sonucu 
olarak yeterli dini bilgiye sahip olmayan, namaz kılmayı ve Kuranı Kerim 
okumasını bilmeyen, dini konularda da son derece zayıf konumda pek 
çok Türk bulunmaktadır. Bu durum dini ve milli değerlere bağlılığı da 
azaltmaktadır. 

ABD’ye Türkiye’den giden ve yıllarca dini konulardan uzak kalmış ve 
kendilerine hiçbir din hizmeti götürülmemiş Türklerin durumu ayrı bir 
önem arz etmektedir. Orada doğup büyüyen ve hiçbir din eğitimi alama-
dan yetişen nesil ise daha da ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nesil aile-
den de yeterli destek görmemiş veya görememiş ise sıkıntı daha da bü-
yümektedir. Tedbir alınmadığı takdirde gelecekte daha da büyük sıkıntı 
içine düşme ihtimali ağır basmaktadır. 

Amerika’da doğup büyüyen ve eğitimini orada alan, Amerikan devlet 
işinde çok iyi bir konumda çalışan şahsen tanıdığım bir Türk’ün, 

“hocam dünyevi yönden çok iyiyim. Çok iyi bir eğitim aldım. Yabancı-

ların pek erişemeyecekleri ve çalışamayacakları çok iyi bir konumda 

bulunuyorum. Ama manevi yönden kendimi çok kötü ve boşlukta his-

sediyorum. Dini konularda beş yaşındaki bir çocuğun bildiğinden da-

ha fazla bir şey bilmiyorum. Çocuklarıma da bir şey veremiyorum. Ne 

olur bize sahip çıkın ve bize yardımcı olun” 

sözleri durumu açıklamaya yetip de artacağı kanaatindeyim. Diyanet İşleri 
Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilgili ve yetkililerin bu feryadı duyması 
ve daha fazla geç kalmadan gerekli tedbiri alması önem arz etmektedir. 

Yeri gelmiş iken şu tespitin yapılması ve herkes tarafından da bu du-
rumun bilinmesi yararlı olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
hizmet götürülen yerlerde bu hizmetler takdir ile karşılanmakta, devletin 
ve Diyanetin saygınlığını artırmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak alınabilecek tedbirler konusundaki önerilerden 
bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür. 

Bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan va-
tandaş ve soydaşların dini, milli, sosyal ve kültürel konularda daha fazla 
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örgütlenmeleri veya mevcut teşkilatlarla işbirliği yaparak bu konuda on-
ları harekete geçirmeleri gerekmektedir. Vatandaşların teşkilatlanmaları 
ve işbirliğini artırmaları hususunda Büyükelçilik ve Konsoloslukların ya-
nında Din Hizmetleri Müşavirliği ve Din Hizmetleri Ataşeliğinin de daha 
aktif ve etkin olması faydalı görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Amerika’ya ve Amerika’da yaşayan Türk toplumuna etkin bir din hizmeti 
verme konusunda yeni bir strateji belirlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bugün olduğu gibi Amerika’da belirli alan veya bölgeye hizmet götürmek 
yerine hizmetin ülke geneline yayılması gerçekleştirilmelidir. Amerika ge-
nelinde her yaş, cins ve kültür seviyesinden insanlarımıza ve onların ço-
cuklarına ulaşarak dini ve milli değerlerin anlatılıp öğretilmesi konusun-
da yeni tedbirler alınmalıdır. 

Etkin ve başarılı bir din hizmeti götürebilmek için cami ve din görevli-
si sayısı mutlaka artırılmalıdır. Açılacak yeni cami ve buralarda görev 
yapacak aydın din görevlileri ile yıllarca ihmal edilen boşluk doldurulma-
lı, daha etkin din hizmeti götürülmesine katkı sağlanmalıdır. 
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DEDE KORKUT OĞUZLARI’NDAKİ KAM 
OĞULLARINA DAİR 

Adem AYDEMİR* 

Öz 

Bu makalede; Dede Korkut Oğuzlarında, Dede Korkut’un siyaset üstü 

Baş-kam, Bayındır Han’ın Kamlık nitelikleri zayıf siyasî lider, İç-Oğuzlar-

dan Kam Püre Bey ile oğlu Bamsı Beyrek’in Kamlık niteliklerini taşıdıkla-

rı ve daha çok hekimlikle ilgili oldukları, Dede Korkut Hikâyeleri’nin Oğuz 

soyundan Akkoyunlularla Osmanlılar arasında bir siyasî rekâbete konu 

olduğu savunulmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Dede Korkut, Dede Korkut Oğuzları, Kam, Ba-

yındır Han, Kayılar, Kam Püre Bey, Bamsı Beyrek. 

Abstract 

About the Sons of Kam [Shaman] in Dede Korkut’s Oghuz 

In this article, it is claimed that in Dede Korkut’s Oghuz [Book of Dede 

Korkut], Dede Korkut was a Chief-Kam beyond politics and Bayındır Han 

was a political leader but exhibiting weakness as a Shaman. Kam Püre 

Bey and his son Bamsı Beyrek from the Inner-Oghuz clan had the charac-

teristics of Shamans but were mainly interested in practicing medicine. 

The stories of Dede Korkut also reveal the political rivalry between the 

Akkoyunlu from the Oghuz clan and the Ottomans. 

Key words: Dede Korkut, Book of Dede Korkut, Oghuz, Kam [Sha-

man], Bayındır Han, Kam Püre Bey, Bamsı Beyrek. 

Dede Korkut Hikâyeleri’nde İslâmiyet’ten önceki dönemden kalma bir-
takım inanç ve âdetlerin devamını gösteren birçok unsur vardır. Hattâ, 
bu inanç ve âdetlere dair unsurlar, İslâm diniyle beraber giren unsurlar-
                                                           
* Balıkesir Merkez-Ticaret Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni. 
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dan daha fazladır. Bu konularda bugüne kadar, ülkemizde ve Türk dün-
yasında birçok araştırma yapılmış olup, çok sayıda veri bulunmaktadır.1 
Bununla beraber Dede Korkut Hikâyeleri, Türk kültürünü araştırma ve 
inceleme için hâlâ bir hazine durumundadır. 

Dede Korkut Oğuzları’nın, İslâmiyet’e girmeden önce din ve tedavi hiz-
metlerini gören Kamları olmuştur. 922 yılında Volga Bulgarlarına giderken 
henüz Müslüman olmamış Oğuzların içinden geçen Diplomat İbn Fazlan, 
onların din adamlarına çok saygı gösterdiklerini söylüyor.2 İbn Fazlan’dan 
sadece altmış sene sonra yazılmış olan Hudûd el-Âlem adlı coğrafî eserin 
bilinmeyen yazarı da, Oğuzların hekimleri yani kamları çok makbûl tut-
tuklarını, ne zaman onları görürlerse secde ettiklerini, kamların kendi ha-
yatları ve malları üzerine hakim olduğuna inandıklarını kaydetmiştir.3 Biz 
de bu makalemizde, Dede Korkut Oğuzları’nın İslâmiyet dairesine girme-
den önce din adamları ve hekimleri olan Kamların hikâyelerdeki kalıntıla-
rını yani Kam oğullarını tespit etmeye ve incelemeye çalıştık. 

Eski Çin devlet teşkilâtı ve mitolojisi ile Türk devlet teşkilâtı ve mitoloji-
si birbirlerini etkilemişlerdir. Eski Çin’de en büyük Tanrının adı Şanğ-di 
olup, bu insan şeklinde bir bereket Tanrısı idi. Devletin başında ‘Ti’ unva-
nını taşıyan bir imparator bulunurdu. Bu ‘Ti’ büyük Tanrının adında bu-
lunan ‘Di’nin aynıydı. İmparator siyasî iktidarın fiilen sahibi olmaktan çok 
baş-papaz durumunda idi.4 Türklerde de destan kahramanları adlarını 
Tanrıdan veya ruhlardan almışlardır. Oğuz boylarının adları, bu boyları 
kurmuş olan eski dedelerinin adlarından alınmıştır.5 Eski İranlıların bü-
yüklerine ‘Hudâ’ demesi gibi, İbn Fazlan’ın dediğine göre; Türkler de bü-
yüklerine ‘Rab’ derlerdi.6 Hazarlarda Hakan, kam (Şaman) ailesi gibi mu-
kaddesti, halka yüzünü göstermezdi. Halkından onu gören herkes hemen 
önünde secdeye kapanır, o geçinceye kadar secdeden başını kaldırmazdı.7 
Dede Korkut Oğuzlarında boyun adı ile boy beyinin adı aynıdır. Hikâyeler-
                                                           
1 Sayılamayacak kadar çok çalışma olan bu alanda başlı başına bir külliyat oluşmuştur. Bu 
konu ile ilgili olarak genel mahiyette olmak üzere: Faruk Sümer, “Türk Destanları VI, Dede 
Korkut Destanları I”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 67, s. 5-14, Temmuz 1992; Fa-
ruk Sümer, “Türk Destanları VII, Dede Korkut Destanları II”, Türk Dünyası Tarih Kültür Der-
gisi, Sayı: 68, s. 5-16, Ağustos 1992; Faruk Sümer, “Türk Destanları VIII, Dede Korkut Des-
tanları III”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 69, s. 4-11, Eylül 1992; H. Ahmed Sch-
miede, “Korkut Evreninden Mesajlar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 120, s. 45-46, 
Aralık 1996; H. Ahmed Schmiede, “Atalar Sözü Oğuznâmesinde Dede Korkut”, Türk Dünyası 
Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 169, s. 37-39, Ocak 2001; Zeynelâbidîn Makas, “Dede Korkut ve 
Gürcü-Ermeni Kültüründeki Yankıları”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 167, s. 43-
45, Kasım 2000. 
2 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, (haz. Ramazan Şeşen), s. 40, İstanbul, 1995. 
3 Hudûd el-âlem, s. 100’den Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ül-
keleri, s. 68, Ankara, 2001. 
4 Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, s. 30, Ankara, 1995; Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmpara-
torluğu Tarihi, c. I, s. 172, Ankara, 1981. 
5 Divanü Lûgat İt Türk, (çev. Besim Atalay) I, 59, Ankara, 2006. 
6 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, s. 34. 
7 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, s. 82. 
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deki boy beyleri ve kumandanlar, aslında tarihî şahıslar olmayıp, eski 
Türklerin ilâh yahut kabile hayatının gelişimi devresinde büyük ata say-
dıkları efsanevî şahıslardır.8 Oğuzların İslâmlaşma sürecinde, bunlar millî 
kahramanlar ve fanî alplar olmuşlardır.9 Beyler ve kumandanlar, ölmüş 
atalarını ve büyük babalarını Tanrı ile ilişkilendirmekle kendilerini kabile-
nin hattâ düşmanın gözünde yüceltmek, kendilerinin sıradan birileri ol-
madığını ortaya koymak istemişlerdir.10 Ölen dedelerin adlarının torunlara 
geçmesi, ölünün yeniden hayata gelmesi şeklindeki bir inanıştan kaynak-
landığı da söylenir.11 Türklerde ölen adam, eğer hayatında faydalı bir kim-
se olmuş ise, onun ruhu yeni doğana, onu mükemmel bir insan olarak ye-
tiştirmek üzere geçtiğine inanılmıştır.12 Göçebeler çadırda yaşadığı gibi, 
göçebe usûlünce, ölüler de uzun süre çadır altında bırakılırdı.13 

İlkbaharda ölenleri sonbaharda, otların ve yaprakların sarardığı za-
man, kışın veya güzün ölenleri çiçekler açıldığı zaman yani ilkbaharda 
gömerlerdi.14 Atalar, hakanların kâinat sembolü olan kubbeli otağlarının 
uhrevî bir naziresi olan ve ruhlarının belireceği ‘Kur-Gan’lara gömülür-
dü. İbn Fazlan içlerinden geçtiği Oğuzların, mezarların üzerine çamur-
dan kubbe gibi bir tümsek yaptıklarını görmüştü.15 Kur; ‘mertebe, aşa-
ma’16, ‘Gan’, Tanrı ve ceddi-âlânın ruhları olup, Tanrı ile ata ruhları 
‘Kur-Gan’da zaman ve mekâna tabi olmaksızın bir ‘kuramda’17, ‘kur-
daş’18 olmuşlardır. Oymak teşkilâtı kutsaldır, boy ve oymak beyleri aynı 
zamanda dinî reis olup bunlar ilâhî bir kuvvete sahiptir. Ceddi-âlânın 
ruhları, Tanrı ile dünyadaki nesilleri arasında aracı olup torunlarının 
büyük toylardaki dualarını derhal yerine getirmişlerdir.19 

Oğuznâme müellifi Reşideddin’e göre, Oğuzlarda yüksek orunlu bey-
ler sadece Boz-Oklar arasından seçilebiliyordu.20 
                                                           
8 Ziya Gökalp, Türk Töresi, (haz. H. Dizdaroğlu), s. 58, 70, Devlet Kitapları, 1976. 
9 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, c. I, s. 176, Ankara, 1998. 
10 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojisine Giriş, s. 64, İstanbul, 2007. 
11 Yusuf Ziya Yörükan, Şamanizm, s. 30, İstanbul, 2006. 
12 Yusuf Ziya Yörükan, Şamanizm, s. 33. 
13 Emel Esin, Türkistan Seyahatnâmesi, s. 4, Ankara, 1997. 
14 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, s. 178, Ankara, 1986; Fuat Köprülü, Ede-
biyat Araştırmaları, s. 88, Ankara, 1999. 
15 İbn Fazlan Seyahatnâmesi, s. 40; Fuat Köprülü; “Eğer vefât eden adam batur yani baha-
dır unvânını kazanmış bir kahraman ise, anın mezarı üzerine topraktan bir tepe yapılır ki, bu 
tepelere ‘yozka’ tabir olunur.” diyor. a.g.e., s. 96, n. 82. 
16 D.L.T I, 324, ‘Kur; sıra, silsile’, A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 123, İstan-
bul, 1993. 
17 D.L.T I, 413. 
18 ‘Kurdaş’, ‘bir dereceye, bir sıraya oturmak’ demektir. D.L.T II, 218. 
19 Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, (haz. Y. Çotuksöken), s. 87, İstanbul, 1991; Yusuf Zi-
ya Yörükan, Şamanizm, s. 68. 
20 Sergey Grigoreviç Agacanov, Oğuzlar, (çev. E.N. Necef-A.A. Berdiyev), s. 155, İstanbul, 
2003; Oğuz Destanı, (haz. Z.V. Togan), s. 48, İstanbul, 1982. 
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Kamlar ise sol kolu oluşturan Üç-Oklardan çıkmıştır. Bu sebeple Üç-
Oklar arasında ‘Kam’ tabiri çok miktarda görülür.21 Yani paylaşımda, 
hanlık Boz-Okların, kamlık Üç-Okların hissesine düşmüştür. Türklerin 
‘imparator’ karşılığı olarak kullandıkları en eski unvan ‘Kağan’ değil; 
‘Kan’ veya ‘Han’dır.22 ‘Kan’ ve ‘Han’ aslında ‘Gan’dan başka bir şey de-
ğildir. Eski Çin kaynaklarının dediğine göre Kırgızlar, sihirbazlarına 
‘Gan’ diyorlardı.23 Bunun ‘Kam’ demek olduğu muhakkaktır. ‘Kam’ ve 
‘Han’ sözleri ‘Kam-Gan’ sözünden çıkmıştır. Başka bir görüşe göre de, 
‘Kam’ sözü Çince’de otacı (hekim), peri ve sihirbaz anlamına gelen ‘Hu’ 
kelimesi ile ilgilidir.24 Çin tarihlerinde görülen ‘Hu’ sözü yalnızca Hunları 
yani Hi’ung-nuları tanıtmak için kullanılmıştı.25 En eski zamanlarda bile 
Çin’in kuzeyindeki atlı Türk kavimleri, yerleşik Çin üzerine kuş sürüleri 
gibi inip, bulut gibi kayboluyorlar, kumaş toplarını ve darı çuvallarını 
alıp götürüyorlardı.26 Çinliler herhalde atlı Türk akıncılarının bu çevikli-
ğine akıl erdirememişler ve onları ‘cin taifesi’ olarak görüp ‘Hu’ diye ad-
landırmışlardır.27 Türk adı başlangıçta, Gök-Türk devletinin kurucu ata-
sının unvanı ve ondan inen boyun ismi iken, zamanla aynı dili konuşan 
diğer boyları da içinde topladığı gibi, ‘Hun’ sözü de zamanla devletin için-
de yaşayan halkları içine almıştı.28 Kaşgarlı, ‘n’ harfinin kural dışı bir ço-
ğul eki olduğunu kaydediyor.29 Demek ki, eski Türkçede kullanılmış, an-
cak gelişmediğinden rolü belirsiz kalmış bir ‘n’ çoğul ve abartma eki var-
dır.30 Bu bakımdan Kam ve Han deyimleri ‘Hu-n=Ha-n,-Hu-Gan, Ha-Gan’ 
sözünden türemiş olması çok muhtemeldir. 

Dede Korkut Oğuzlarında boy ve oymak beylerinin; “alkışı alkış, kar-
kışı karkış” olup, duaları kabul edilen dualardandır.31 Kargamak ancak, 
Tanrıya mahsustur. Bir insanın bir insana kızması ve onu kovması ise 
‘kırgamak’tır. Müellifimiz Kaşgarlı, “görmez misin, Türkler Tanrının lâne-
tiyle bir kulun bir kulu kovması arasını nasıl ayırt etmişlerdir. Öbür keli-
                                                           
21 Fuat Köprülü, a.g.e., s. 67, not. 27. 
22 Kurakichi Shiratori, “Kanghan Unvanının Menşeî”, (çev. İ. Gökbakar), T.T.K Belleten, c. 
IX, Sayı: 36, Ekim 1945. 
23 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, s. 69, Ankara, 1996. 
24 Lev Nikolayeviç Gumilev, Eski Türkler, (çev. Ahsen Batur), s. 104, İstanbul, 2004. 
25 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, c. I, s. 88. 
26 L. Ligeti, Bilinmeyen-İç Asya, (çev. S. Karatay), s. 44, Ankara, 1998. 
27 ‘Hun’ sözünün ‘insan’ anlamında olduğuna dair bkz. Gyula Nemeth, “Hunların Dili”, Atti-
la ve Hunları, s. 193, Ankara, 1982; Ziya Gökalp ise ‘Hun’ adının, koyun sahibi yani koyun-
lu olduğunu iddia etmişti. Türk Uygarlığı Tarihi, s. 31. 
28 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, c. I, s. 41, 89; Bahaeddin Ögel, Türk 
Kültürünün Gelişme Çağları, (Kömen Yay), s. 37, Ankara, 1979. 
29 Er-kural dışı olarak er-en D.L.T I, 35-76; Oğul-a-n, Bod-boy=bod-u-n-Kavim I, 412; Koy-
u-n=tekine ‘koy’, sürüsüne ‘koy-u-n’ I, 31. Bugün dahi kullandığımız büt-ü-n kelimeleri bu 
kabildendir. 
30 Osman Turan, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, s. 84, n. 160, İstanbul, 2004. 
31 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 117, Ankara, 2008. 

188



ADEM AYDEMİR / DEDE KORKUT OĞUZLARI’NDAKİ KAM OĞULLARINA DAİR 5 

meyi üstün, bu kelimeyi esre kılmışlardır”32 diyor. Dede Korkut Oğuzla-
rındaki beylerin “alkışı alkış, karkışı karkış” olması onların Tanrısal kö-
kenli olmasının bir gereğidir. Kam sihirbaz demek değildir; alelâde sihir 
ve fal gibi şeylerle meşgul olmaz. O yalnız âyin yapılırken bazı sihrî hare-
ketlerde bulunur ki, buna dinî bir tâbirle ‘kehânet’ demek gerekir.33 
Kam; ateşin alevine, güneşe, ay ve yıldızlar ile bulutların durumuna ba-
karak kehânetlerde bulunur. Kamlara atfedilen hünerlerin çoğu, doğru-
dan ya da dolaylı olarak onun kehânet gücüne, yani rüyalarının ve yar-
dımcı ruhların kendisine kazandırdığı güce, ama aynı zamanda alevdeki, 
kordaki, dumandaki, güneş, ay, yıldızlar ve buluttaki işaretleri okuyabil-
me yeteneğine bağlıdır.34 Kabile yahut oymak reisinin dinî otorite sıfatıy-
la yükselmesinden bunun mensup olduğu kabile de yükselmiş, orundaki 
yeri değişmiştir.35 Kehânet yetenekleri, Kamların, toplumun önderi hali-
ne gelmesini ve büyük göçlerin öncüleri konumuna yükselmelerini sağ-
lamıştır.36 ‘Gan’, ‘Kan’ ve nihayet ‘Han’ sıfatı; halâ da kullanılan ve bili-
nen, “Yara-dan”, Kırgızca’daki37 “carat-kan, Yarat-gan, öldür-gen, idi-gen, 
törüt-gen, igid-gen, keçür-gen”38 gibi sıfatlar Allah’ın birer sıfatları oldu-
ğunu ortaya koyuyor.39 Tanrı adlarından ‘Ül-Gen’, Tanrının sıfatlarından 
‘U-Gan’, ‘Od-Gan’ ile Moğollarda ve Yakutlarda kadın şamanlar hakkında 
kullanılan ‘Uda-gan’40 sözü ile mitolojik ananın coğrafyadaki görünümü 
olan ‘Ötü-Ken’in adının da bulunla ilgili olduğu söylenir.41 

‘Kam’ sözü eski Uygur metinlerinde42 ve Divanü Lûgat İt Türk’te; ‘Şa-
man, Kâhin ve sihirbaz’ anlamında kullanılmış.43 Kam yalnız din adamı 
değil, aynı zamanda hekimlik görevini de görmüş, İslâm devrinde bile 
kam, hekimlere rakip olmuş. Bu söz, Kutadgu Bilig’de ‘hekim’ kelimesiyle 
karşılanmış.44 Müellif, kamları otacılar (hekimler) ile bir tutmuş; kamların 
insan topluluğu için faydalı adamlar olduğuna işaret etmiştir. Bir yerde: 
                                                           
32 D.L.T III, 290. 
33 Yusuf Ziya Yörükan, Şamanizm, s. 75. 
34 Michel Perrin, Şamanizm, (çev. Bülent Arıbaş), s. 86, İstanbul, 2003. 
35 Abdülkadir İnan, “‘Orun’ ve ‘Ülüş’ Meselesi”, Makaleler, c. I, s. 250. 
36 Michel Perrin, a.g.e., s. 87. 
37 K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, (çev. A. Taymas), c. I, s. 180, Ankara, 1998. 
38 Yusuf Has Hacib, Kutadgu-Bilig, (çev. R.R. Arat), b. 124, İstanbul, 2006. 
39 Saadet Çağatay, “Türkçe Dini Tâbirler”, Necati Lugal Armağanı, s. 193, Ankara, 1968. 
40 Abdülkadir İnan, Şamanizm, s. 74; Michel Perrin, a.g.e., s. 93. 
41 Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, s. 70; Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. I, s. 323; c. II, 
s. 42 vd., İstanbul, 2007. 
42 Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 108. 
43 D.L.T I, 236, 283; III, 157, 443. 
44 “Bu sukluk ig ol bir otı yok emi,   
      anı emleyümez bu dünya kamı.” Kutadgu Bilig, b. 2002. 
     “Kamug igke ot ol emi belgülüg, 
       ol ig emlegüçi kamı belgülüg.” Kutadgu Bilig, b. 3873. 
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“İster otacı getir, ister kam; 
 Ölmekte olana hiçbir ilâç fayda vermez”45 diyor. 
Dede Korkut Oğuzlarında dinî taassup görülmüyor. Tasvir edilen 

Oğuz gazilerinin inanışları ve dünya görüşleri İslâmiyet’ten önceki Türk 
kahramanların inanış ve dünya görüşlerinden farklı değil. Bunların fa-
kih ve hocaları Acemlerden ya da şehirli Tatlaşmış Türk softalarından-
dır.46 Anlaşıldığına göre, XIV. asır Oğuzlarında imamlık ve müezzinlik ya-
pabilecek adam kendi aralarından çıkmamıştır. Hikâyelerde sahnede gö-
rülen şahıslardan sadece, Gaflet Koca oğlu Şir Şemseddin, Düzen oğlu 
Alp Rüstem ve Boğazca Fatma Türkçe adlar taşımıyor. Bu üç ismin hikâ-
yelere sonradan girdiğine şüphe yoktur. Dede Korkut kalabalık Oğuz 
obalarının Baş-Kam’ıdır. Bayındır Han’ın künyesi ise Kam-Gan oğludur; 
bu ‘Kam-Han’ın oğlu’ demektir. Türklüğün millî sembolü olan ‘Börü’ hi-
kâyelerde eski totemik niteliğini koruyor. Kam Püre Bey’in adı, Kam Bö-
rü Bey olmalıdır. Kazan Han; “Kurt yüzi mubarekdür, kurd ilen bir haber-
leşeyim”47 diyor. Kam Püre Bey’in oğlu Beyrek, artık bizim gibi normal 
bir insan olma yolundadır; adı ‘Kam’a benzeyen anlamında ‘Kamsı’ ol-
ması gerekirken ‘Bamsı’ olmuş. 

Beşinci hikâyede Deli Dumrul, Azrail’e; “men seni öldüreyim, yahşı yi-
gidün canın kurtarayım didi. Kara kılıcını sıyırdı, eline aldı. Azrail’e çal-
mağa hamla kıldı”48 diyor. Deli Dumrul ile Azrail arasındaki bu mücade-
lede, Azrail cisimleştirilmiş. Kaşgarlı Mahmut, iki ve ikiden ziyade kimse 
arasında elçilik yapmaya ‘yumuş’ denildiğini, bu sözden alınarak Melek’e 
‘Yumışçı’ denebileceğini bunun, ‘elçilik’ anlamına geldiğini, Türklerin 
‘Melek’ ismini hiç bilmediklerini söylüyor.49 Dede Korkut Oğuzlarında 
‘Melek’ mefhumunun tam olarak oluşmadığı, büyük meleklerin görevle-
rinin bilinmediği görülüyor. Birinci Hikâyede Dirse Han’ın Hatunu; “Ka-
ra tonlu dervişlere nezirler virdüm”50 diyor. Bu hatunun, kara donlu der-
vişlere nezirler vermesi onlara olan ilgiden değil, kendi isteklerinin ger-
çekleşmesi içindir.51 İkinci hikâyede Eylik Koca oğlu Alp Eren, “Sofî San-
dal Melik’e kan kusduran”52 olarak tanıtılıyor. Oğuz obalarında ezan 
okuyan, belki de namaz kıldıran Tat hocalar, kara donlu tebliğci derviş-
ler ve sofiler, Oğuzların eski dinine ait âdet ve gelenekler ile mücadele 
                                                           
45 ‘Kerek tut otaçı, kerek erse kam, 
     Ölügligke hergiz asıg kılmaz em’, Kutadgu Bilig, b. 1065. 
46 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. II, s. 239; “Salkum salkum tan yilleri esdüginde, Sakallu 
bozaç turgay sayradukda, Sakalı uzun Tat Eri banladukda.”, Dede Korkut Kitabı I, s. 78, 85. 
47 Dede Korkut Kitabı I, s. 101. 
48 Dede Korkut Kitabı I, s. 179. 
49 D.L.T III, 12. 
50 Dede Korkut Kitabı I, s. 87. 
51 Dede Korkut Oğuzlarında kara elbise bir yas alâmetidir. ‘Azgın dinli kafirler kara tonlu’-
dur. Dede Korkut Kitabı I, s. 87. 
52 Dede Korkut Kitabı I, s. 113. 
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edecek güçte olmamışlardır. Kahramanlar İslâmiyet’le ilgili meselelerde 
XIX. asırdaki Kazak-Kırgızlar gibi ilgisizdir. Bunların durumu XVIII. asır 
Anadolu Yürükleriyle XIX. asır Kazak-Kırgızların durumundan farklı de-
ğildir. XIX. asırda Kazak-Kırgızların ancak ismen Müslüman oldukları ve 
İslâm dinine ait ibadetleri tanımadıkları bilinir. Bu Kazak-Kırgızların 
destanlarında da Kara-Hoca ve Korkut-Ata motifleri çok geçer.53 

Eski Türk düşüncesinde, Kara Han’ın oğlu büyük Tanrı Ülgen, ateşin 
yaratıcısıdır.54 Reşideddin Oğuznâmesi’nde Oğuz’un babasının adı Kara 
Han, Korkut’un babasının adı ise Kara Hoca’dır.55 Dede Korkut’un sözleri-
nin menşeî, etimolojisi ateşle ilgilidir ve bu nedenle ateş, ad koyma, hakimi-
yet verme, her şeyi bilme yeteneğini Korkut’a vermiştir.56 Her şeyi bilen, an-
layan, kült nitelikli ibadetleri yöneten Korkut Ata, fonksiyonu ve taşıdığı 
misyon bakımından Tanrı oğludur.57 Korkut Ata’yı Mecusîler hekimi ve ra-
hipleri olan baksıların peygamberi gibi görenler olmuştur. Kazak-Kırgız riva-
yetlerine göre, Kara Hoca adlı biri müşrik Kalmuk’un talebelerinden baksılık 
öğrenmişti.58 Dede Korkut’un, hikâyelerdeki sözlerinden İslamiyet’le ilgili 
unsurlar çıkarılırsa, kalan kısımların Altay kamlarının dualarında söyledik-
leri ilâhilerinden farklı olmadığı görülür.59 Oğuznâme’de Korkut Ata, Kayı 
İnal Han’ın oğluna ‘Tuman’ adı veriyor, bu ad ‘duman’dan başka bir şey de-
ğildir.60 Tuman adı Türkler arasında çok tutunan ve sevilen bir addır.61 

Hikâyelerin konu ettiği Oğuzların baş Kamının Dede Korkut olduğuna 
şüphe yoktur. Burada Dede Korkut eski Türklerin kam-ozanlarını temsil 
ediyor. Selçuklular döneminde Anadolu’da İslâmlaşmış Türklerin din bü-
yüklerine Baba62 ve Dede63 deniliyor. ‘Baba’nın büyük dinî unvan oldu-
ğu bilinir. Selçuklular devrinin ‘Baba Resûlü’ buna tipik bir örnektir.64 
‘Baba’ ve ‘Dede’ yerine daha önce ‘ata’ kelimesi kullanılmış olmalıdır. 
Baba herhalde dedelerin başıdır.65 Dede kelimesi ilk önce Kaşgarlı Di-
                                                           
53 Mahmut Doğu, “Kazak Türkleri Halk Edebiyatında Dede Korkut”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Sayı: 51, s. 38-41, Mart 1991; M. Metin Karaörs, “Kazakistan’da Korkut Ata”, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 166, s. 40-44, Ekim 2000. 
54 Abdülkadir İnan, Şamanizm, s. 66; Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, s. 42, İstanbul 
1976; Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, s. 67. 
55 İslâm Ansiklopedisi, “Korkut Ata” Mad., c. VI, M.E.B Yayınları, s. 861-862. 
56 Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, s. 68. 
57 F. Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 98. 
58 Abdülkadir İnan, Şamanizm, s. 86. 
59 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 467-468. 
60 Oğuz Destanı, s. 55. 
61 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 6, 234 vd., Ankara, 1998. 
62 İslâm Ansiklopedisi, “Baba” Mad., c. II, s. 165-166. 
63 İslâm Ansiklopedisi, “Dede” Mad., c. III, s. 506. 
64 İslâm Ansiklopedisi, “Keyhüsrev II” Mad., c. VI, s. 623; Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin 
Kuruluşu, s. 48-49, Ankara, 1984. 
65 Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, s. 32, 
n. 50, Ankara, 1976; Fuat Köprülü, a.g.e., s. 94. 
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van’ında görülüyor. O, bu kelimenin ‘baba’ anlamında kullanıldığını ve 
Oğuzca olduğunu özellikle kaydetmiştir.66 Eski kamlarla İslâm evliyaları, 
mutasavvıf dervişleri, mahiyet itibariyle birbirine yakın şahsiyetler haline 
gelmiştir. Kerâmet sahibi olan ve gelecekten haber veren kamlar ile İs-
lâm evliya ve mürşitleri birbiri yerine geçmiş veya daha doğrusu birbirle-
riyle kaynaşmıştır.67 Bu bakımdan B. Ögel’in dediği gibi; Türkler hiçbir 
zaman İslâmiyet’i aynen alamamışlar ve onu ancak kendi hislerinde yo-
ğurarak kendilerine benzetmişlerdir.68 Dede Korkut adındaki ‘Dede’ keli-
mesinin Korkut adı kadar eski olmadığı ve bunun efsanevî Korkut’un 
yaşlılığını belirtmek için asıl ada sonradan eklendiği şüphesizdir.69 Dede-
lerin, dinî olduğu kadar siyasî, çok önemli işlevleri olmuştur. Bunlar din 
büyüğü ve aynı zamanda boyların başkanlarıdır.70 Korkut Ata’nın hanlı-
ğı, vezirliği, komutanlığı ve evliyalığı hakkındaki menkıbevî ve tarihî bil-
giler, onun İslâmiyet’ten çok önceleri hükümdar-kâhin fonksiyonunu ye-
rine getirdiğini gösteriyor.71 Hikâyelerde Dede Korkut, halkın manevî ba-
bası, millî şairi, filozofu ve halk bilgeliğinin koruyucusudur.72 Hattâ o, 
Türklerin en eski ve efsanevî devirlerine ait millî peygamberleri, ‘baksıla-
rı’ -eğer tâbir caizse- İbrahimleridir.73 Türk dünyasının büyük şahsiyeti 
olan Korkut’un adında kodlaşan kutsal bilgileri etimolojik incelemelere 
başvurarak ortaya koymak mümkündür.74 Altay halklarında mukaddes 
sayılan ateş; soyun, kabilenin ve ailenin koruyucusu kabul edilmiş ve 
ona saygı gösterilmiştir. Türk mitolojisinde ‘Kor’ ve ‘Kül’ gökteki güneş 
ile yerdeki ateşin ve alevin bir sembolü, iyilik, sadakat ve kahramanlığın 
ifadesidir.75 Kor, iyice yanmamış, ateş haline gelmiş kömür ve odun par-
çasıdır. Kor ateşin bir mayası olmaktadır ki, kor’un bir karşılığı ‘maya’76 
demektir. Korkut adındaki; ‘kor’ alevin bir sembolü, ‘kut’, ‘ruh, can, ne-
                                                           
66 D.L.T III, s. 220. 
67 Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, s. 27, İstanbul, 2005; Fuat Köprülü, Türk Edebi-
yatında İlk Mutasavvıflar, s. 19, Ankara, 1984. 
68 B. Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 148. 
69 Dede Korkut Kitabı I, Giriş, s. 1. 
70 Y.Z. Yörükan, Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar, s. 59, İstanbul, 2006. 
71 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 109. 
72 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (haz. İ. Aka-K.Y. Kopraman), s. 
88, Ankara, 2006. 
73 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 172. 
74 Korkut adının Kutadgu-Bilig, b. 656 ve D.L.T II, 329’daki ‘Korkut-korkıt-korkutmak’ fiili ve 
çocuğun fena ruhları korkutması dileği ile ilgili olması hatıra gelir. Abdülkadir İnan, Makale-
ler, c. II, s. 149, n. 10; Bu bakımdan Kazak-Kırgız Baksılarının dualarındaki; “Su basında 
Süleyman, Su Ayağı Er Korkut, Belâlardı Sen Korkut” sözleri manidardır. Makaleler, c. I, s. 
168; Abdülkadir İnan, Şamanizm, s. 136. Bunca kerâmet ve maharet sahibi, Dede Korkut’a 
fenâ ruhların tesir etmesi ve musallat olması düşünülemeyeceğine göre, ‘Korkut=korkut-kor-
kıt’ benzeştirmesinin sadece bir uyak ihtiyacından kaynaklandığı sanılır. Mirali Seyidov, 
“Korkut Sözünün Etimolojik Tahlili”, Millî Kültür Dergisi, Sayı: 38, (ss. 46-50), Şubat 1983. 
75 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 500. 
76 “Kor; yoğurt mayası”, D.L.T III, 122. 
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fes’ olup, Korkut adı, ‘Ateşin Ruhu’ anlamına gelmiştir.77 Kazak-Kırgız-
larda sevgilinin gözlerinden bahsederken ‘Korkut yakmış çırak (şem’a) gi-
bi parlıyor’ denir ki bu, halk edebiyatına girmiştir.78 

İnsan vücudu ile ruhu bir çift ‘et-öz’ oluşturarak ‘töz’, biri toprağa 
bağlı, diğeri semavî kabul edildiği gibi, kor ile kut bir çift oluşturmuştur. 
Kor ile kut’un ayrılması ile ‘kut’ Han ailesinin, ‘kor’ ise Dede’nin hissesi-
ne düşmüştür. Dedenin ‘kor’ yani ocaktan gelmesi, onun taraftarlarının 
Alevî olmasını gerektirmiştir. Ocak’ın anlamlarından birisi de ‘aile, soy 
ve sülâle’ demektir.79 Alevilikte ocaktan olmayanlar dedelik yapamaz-
lar.80 Alevî toplumunda dedelere, ocak denilmesi eski Türklerin ocak 
kültüyle birebir ilgilidir.81 Alevilerdeki bu dedeler, eski oymak beyleridir. 
Bunlar, oymak beylerinin il beylerine, il beylerinin hakana bağlı olmaları 
gibi, aynı teşkilâta uymuşlardır.82 

Dedeler, eskiden genel bir yetkiye sahip oymak beyi iken, Müslü-
manlık devrinde kamlık kalkınca, kamlık işbölümünün gereklerini yeri-
ne getirmek dedelere kalmış, ya da hükümet teşkilâtı sebebiyle beylik-
lerini kaybeden oymak beyleri, bu eksikliklerini kamların kudret ve ay-
rıcalıklarını benimseyerek gidermişlerdir. Dedelerde görülen sihrî faali-
yet herhalde bu geçişin bir sonucudur.83 Türkçede ‘yalın’ ve ‘yalkın’ 
kelimeleri ‘alev’ kökünden çıkmıştır.84 Büyü, sihir anlamındaki ‘Yalvı’ 
kelimesi ile büyücü anlamındaki ‘Yalvıçı’ sözü de bununla ilgilidir.85 
Türkler elçi ile Peygamberi ayırt etmek için elçiye ‘yalafar’86, yalnız din-
den haber veren Peygambere ise ‘yalavaç’87 derlerdi. Aslında her ikisi 
de elçi demekti.88 Peygambere ‘yalavaç-yalvaç’ denilmesi ateş rahibi 
‘Al, yal-yalın’ kültüyle bağlı olabilir. Bu kültün rahibi ‘Al+û’ olacaktır ki 
‘alev-cı, yalav-cı’ nihayet ‘yalvaç-yalavaç’ olmuştur. Âli kültünün Türk-
lerden yayılması ateş rahibi ‘Al’ adını andırmasına bağlı olabilir.89 Hat-
tâ, Türklerin ‘Al Bayrak’ları, Al ruhunun ateş Tanrısı ve koruyucu ruh 
                                                           
77 Bu manalara yakın bir yaklaşım için bkz. Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, c. II, s. 
110-111. 
78 “Korkut’un yaktığı kandillere benzeyen, İki gözüne kurban olayım.” Abdülkadir İnan, Ma-
kaleler, c. I, s. 171. 
79 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 638; Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. II, s. 502 vd. 
Ankara, 2002. 
80 Y.Z. Yörükan, Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar, s. 143. 
81 Y.Z. Yörükan, Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar, s. 186. 
82 Y. Ziya Yörükan, Şamanizm, s. 91. 
83 Y. Ziya Yörükan, Şamanizm, s. 94. 
84 D.L.T III, 23, 63-65; A. Caferoğlu, a.g.e., s. 183. 
85 D.L.T III, 33. 
86 D.L.T II, 288; III, 47. 
87 D.L.T I, 83; III, 47-438; Kutadgu Bilig, b. 2598. 
88 D.L.T I, 66; III, 266. 
89 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 263-264. 
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sayıldığı devirden kalma bir hatıra olması muhtemeldir, bu da yedi, se-
kiz bin yıllık demektir.90 

Hikâyelerde Delü Karçar kılıcını Dede Korkut’a kaldırdığında; “Dede 
Korkut, çalar isen elün kurısun didi. Hak Ta’âlanun emriyle Delü Kar-
çar’un eli yukaruda asılu kaldı. Zirâ Dede Korkut velâyet issi idi, dilegi ka-
bul oldu”91 deniyor. Hikâyelerin Dede Korkut’u, Reşideddin Oğuznâme-
si’nde Korkut Ata; “Bayat boyundan Kara-Hoca’nın oğlu olup çok akıllı, 
bilgili ve kerâmet sahibi bir insan”92 olarak tarif edilir. Korkut’un babası-
nın adı ‘Kara-Kam’ olması gerekir iken, ‘Kara-Hoca’ olmuş. Burada ‘Ho-
ca’ sözü Farsça veya Arapça bir söz değil, Türkçede ihtiyar, büyük, yet-
kin, bilge anlamlarına gelen, ‘acu, aca’ ve nihayet ‘Koca’ sözü ile ilgili-
dir.93 Çinlilerin Kao-ch’ang dedikleri Doğu Türkistan’daki Turfan şehri, 
XIII. asırda Kara Hoca adıyla anılmıştır. Oğuz boylarının daha Moğolis-
tan’da bulundukları zaman Korkut adına bağlı Oğuz Destanı’nın oluş-
ması ve Korkut Ata’nın babası Kara-Hoca’nın bu şehir ile bir ilgisi olması 
gerekir. Eski Türk dininde Kamlık irsîdir.94 Onların ruhanî kuvvetleri 
eğitim yoluyla elde edilmiş olmayıp, ata ve babadan geçmiştir.95 İçlerin-
de, yedi atası veya dokuz babası kam olanlar vardır.96 Kam’ın oğlu Kam 
olmak zorundadır. Seçilmeyi reddeden Kam ‘olağan üstü’ bir ölümü göze 
almıştır.97 Kara Kamlar bütün ruhlara ayin yapabilme gücüne sahip olan 
kamlardır.98 Dede Korkut Hikâyelerde; “Resûl aleyhi’s-selâm zamanına 
yakın Bayat boyından Korkut Ata dirler bir er kopdı. Oğuzun ol kişi ta-
mam biliçisi idi. Ne dir ise olur idi. Gayıbdan dürlü haber söyler idi. Hak 
Ta’âla anun könline ilham ider idi”99 şeklinde tanıtılır. Korkut, Oğuzların 
sağ kolunu oluşturan Boz-Oklara mensup Bayat boyundan değil, sol ko-
lu oluşturan Üç-Okların ‘Yıva’ boyundan olmalıdır. Yıvalar orunda solda 
ikinci sırada olup Bayındırlardan hemen sonra gelirdi. Dede Korkut’un 
Oğuzların Yıva boyuna mensup olması Karakoyunlu Türkmenlerinin Yı-
va boyuna mensup olasına bir delil olabilir. Ancak, Kaşgarlı Mahmut, 
Oğuz ve Türkmenler arasına etnik grupların katıldığının defalarca altını 
                                                           
90 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. II, s. 265; Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. II, s. 519. 
91 Dede Korkut Kitabı I, s. 126. 
92 Oğuz Destanı, s. 55. 
93 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. I, s. 198, Farsça Hoca kelimesinin, aslında ‘efendi, üs-
tat’ anlamında Hindû tabirî olduğuna dair. bkz. İslâm Ansiklopedisi, “Hoca” Mad., c. V, s. 
550. 
94 Y. Ziya Yörükan, a.g.e., s. 76; İslâm Ansiklopedisi, “Şaman” Mad., c. XI, s. 311; Abdülka-
dir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, s. 55, İstanbul, 1976. 
95 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 392. 
96 Y. Ziya Yörükan, a.g.e., s. 68. 
97 Michel Perrin, a.g.e., s. 35; İslâm Ansiklopedisi, “Şaman” Mad., c. XI, s. 311. 
98 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 437. 
99 Dede Korkut Kitabı I, s. 73. 
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çiziyor.100 Karakoyunlular şeceresinde çok sayıda ‘Kara’ ve ‘Hoca’ tabiri 
gözükmektedir. Dede Korkut’un kahramanlık göstermiş yiğitlere ad koy-
ması, hakimiyet ve beylik istemesi Türklerde ateşe olan saygıyla ilgili-
dir.101 Kazak-Kırgız baksılarının dualarında yer alan; 

“Ölü desem ölü emes, 
 Tiri desem tiri emes, 
 Ata Korkut Evliya”102 sözleri Dede Korkut’u tarife yeterli olmalıdır. 
Dede Korkut Hikâyelerinde kam oğullarından birisi de Kam Püre 

Bey’dir. Onun adı yukarıda da ifade edildiği üzere Kam Börü Bey olmalı-
dır. Tıpla ilgili kehanetleri vardır. Hikâyelerde aynen şöyle anlatılıyor: 

“Kazan Big aydur: 

Muştuluk Pay Püre Big oğlun geldi didi. Pay Püre big aydur: Oğlum 

idügin andan bileyim, sırça parmağını kanatsun, kanını destmala 

dürtsün, gözüme süreyin, açılacak olur ise oğlum Beyrek’dür didi. Zi-

ra ağlamakdan gözleri görmez olmış idi. Destmalı gözine silicek Allah 

Ta’alanun kudretiyle gözi açıldı.”103 

Dede Korkut Oğuzlarının yanında ezan okuyan, belki de namaz kıldı-
ran Tat hocalar herhalde onlara Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan nak-
letmiş olmalılar. Bay Püre Bey’in gözlerinin açılması Kur’an-ı Kerim’deki 
Yûsuf suresini hatırlatıyor. Kam Püre Bey, Hz. Yakup oğlu Bamsı Beyrek 
ise, Hz. Yusuf oluyor.104 

Dede Korkut Hikâyelerinde kam oğullarının sonuncusu Kam Püre 
Bey’in oğlu Bamsı Beyrek’tir. Üçüncü hikâyede, Bamsı Beyrek’in bir ge-
yiği kovalayarak, nişanlısı Banı Çiçek’in otağına ulaşması, Türk Mitoloji-
sinin orijinal bir motifidir. 

“Bigler hep ava bindi. Boz aygırın çekdürdi. Beyrek bindi. Ala Tağa 

ala leşker ava çıkdı. Nagahandan Oğuzun üzerine bir sürü geyik gel-

di. Bamsı Beyrek birini kova gitdi. Kova kova bir yire geldi, ne gördi: 

Sultanum gördi gök çayırun üzerine bir kırmızı otağ dikilmiş. Ya Rab 

bu otağ kimun ola didi. Haberi yok ki alacağı ala gözlü kızun otağı ol-

sa gerek.”105 
                                                           
100 ‘ol meni Oğuzladı-o, beni Oğuz saydı, Oğuzlara nispet etti.’ D.L.T I, 302; III, 345. 
      ‘er oguzlandı-adam Oğuzlaştı, Oğuz kılığını aldı.”; I, 293; II, 269. 
101 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojisine Giriş, s. 65. 
102 W. Radloff, Sibirya’dan II, çev. A. Temir, s. 70, İstanbul, 1956; Sibirya’dan (Seçmeler), s. 
297, İstanbul, 1976; Abdülkadir İnan, Şamanizm, s. 133; Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 
169. 
103 Dede Korkut Kitabı I, s. 151. 
104 Kur’an-ı Kerim, Yûsuf Süresi, 84. ve 93. ayetler. 
105 Dede Korkut Kitabı I, s. 122. Türk halklarının itikadında geyik genellikle mübarek ve 
mukaddes bir hayvan olup avlanması memnudur. Türk destan ve masallarında Tanrısal bir 
rehberdir. Tonyukuk yazıtında geyiğin avlandığı ve etinin yenildiği görülüyor. “Kiyik yiyü ta-
bışgan yiyü olurur ertimiz”, Tonyukuk Yazıtı, 1. taş güney yüz 1. satır. Muharrem Ergin, Or-
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Bay Püre Bey’in oğlu Bamsı Beyrek ile Bay Bican Bey’in kızı Banı Çi-
çek’in nişanları gayb âleminde olmuştur. Kendisi kam olduğundan me-
selenin farkında olan Bay Püre Bey; haberi yokmuş gibi, “oğul dan dan-
suh bu gün Oğuzda ne gördün”106 diyor. Banı Çiçek zaten Bamsı Bey-
rek’in beşik kertmesi olduğuna göre bu işte bir kerâmet söz konusudur. 
Beyrek, on altı yıl Bayburt Hisarı beyinin yanında esarette kaldıktan 
sonra İç-Oğuz’a dönerken, başka bir surete bürünmesi mümkün iken, 
bir çobandan aldığı kopuzu ile fıtratına uygun düşen serseri ozan sureti-
ne bürünüp, âdeta gelecekten haberler naklediyor. Uygurlar zamanında 
ozan karşılığı; ‘rûhanî, büyücü, falcı, hekim, cerrah’ anlamında ‘Baksı’ 
deyimi kullanılmıştı.107 IX-XII. asırlarda Uygurların ‘otacı’ ve ‘cerrah’ ye-
tiştirmek için külliyeler tesis ettiklerini biliyoruz.108 Aynı zamanda Bu-
dizm’in yayıcıları olan ‘Baksı’lar hem kâtip, hem hekim (emçi), hem de ‘kâ-
hin’ olabiliyorlardı.109 XI. asır Türk dünyasında tıp biliminin gelişmiş oldu-
ğu Yusuf Has Hacib ve çağdaşı Kaşgarlı Mahmut’un eserlerindeki kayıtlar-
dan kolaylıkla anlaşılıyor. Oğuzlar ozan kelimesini Baksı yerine ve onunla 
aynı manada kullanmışlardı.110 Bu ozanlar kutsî bir mahiyete ve topluluk-
ta önemli bir yere sahiptir.111 Beyrek de babası Kam Püre Bey gibi tıp bili-
mi ile alâkalıdır. Serseri ozan suretine giren Beyrek; Yalancı oğlu Yatla-
cuk’un düğününde, oynayan yavuklusu gelin Banı Çiçek’e kopuz çalıp: 

“Delim ağça karlar yağmış dize yetmiş 
 Han kızınun ivinde kul halayık dükenmiş 
 Maşraba almış suya varmış 
 Bileginden on parmağını sovuk almış 
 Kızıl altun getürün han kızına barmak yonayım 
 Ak gümüş getürün tırnak yonayım”112 diyor. 

Kutadgu Bilig’deki bazı sözlerden Müslüman Türkler arasında, XI. 
asırda iş gören hekimlerle kamlar arasında rekâbet başladığı görülür.113 
                                                                                                                                        
hun Abideleri, İstanbul, 2005. Buna rağmen, Beyrek’in önce Bayburt Hisarı beyine esir düş-
mesi, son hikâyede ise Dış Oğuzdan Aruz tarafından öldürülmüş olması geyiği avlamasının 
bir cezası olabilir. 
106 Dede Korkut Kitabı I, s. 124; “dansuh-tanğsuk; şaşılacak, acayip, nefis”, D.L.T III, 382; 
Kutadgu Bilig, b. 794. 
107 Fuat Köprülü, a.g.e., s. 147; Babur, Vekayi, c. II, s. notlar. 584-585. 
108 Emel Esin, “Muyanlık”, Malazgirt Armağanı, s. 79, Ankara, 1972; İslâm Ansiklopedisi, 
“Bahşı” Mad., c. II, s. 233 vd. 
109 B.Y. Vladimirtsov, Moğolların İçtimaî Teşkilâtı, (çev. Abdülkadir İnan), s. 264, Ankara, 1985. 
110 Fuat Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, s. 70. 
111 Fuat Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, s. 71. 
112 Dede Korkut Kitabı I, s. 148. 
113 “Otaçı unamas mu’azzım sözün, 
        Mu’azzım otaçıga evrer yüzin, 
       Ol aymış otug yese igke yarar, 
       Bu aymış bitig tutsa yekler yırar”, Kutadgu Bilig, b. 4364-4365. 
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Parmaksıza parmak, tırnaksıza tırnak yapmak tıp biliminin ‘Protezcilik’ 
alanını oluşturuyor. Bay Püre Bey’in gözlerinin açılması hadisesine bakı-
lırsa, bu aile hekimlikle iştigal eden bir ‘Baksı’ ailesidir. Hekimlikleri tıp 
bilimi ile değil, rûhanî kuvvet iledir. Moğol istilâsıyla Doğu Anadolu’ya 
gelen Akkoyunlu ulusu göçebe karakterini koruyan bir devlet kurmuştu. 
XV. asırda Akkoyunlu devletinin kurucusu Kara Yülük Osman Bey’in 
oğullarına; “sakın oturak yaşayışa geçmeyiniz, çünkü beylik ve hâkimlik 
Yörüklük ve Türkmenlik hayatı geçirmekle olur” sözlerini sık sık söylediği 
bilinir.114 İslâmiyet öncesi Türk coğrafyasındaki, Barlık, Gök-Türk ve di-
ğer yazıt yahut yazılı mezar taşı geleneği göz önüne alındığında göçebe 
Türklerin en azından daha VII-VIII. asırlarda okuma-yazmayı yaygın ola-
rak bildiklerini kabul etmek gerekir. Gök Türkler büyük ölçüde çadırlar-
da yaşayan fakat yazısı olan, takvim kullanan bir toplumdur. Göçebe ya-
şam ile gelişmiş bir yazıya ve gelişmiş bir takvime sahip olmak nasıl bağ-
daşır? Bu çok dikkate değer bir durumdur. Göçebelerde yazın sürülerin 
yayıldıkları yani otladıkları araziye ‘yayla’115 veya ‘yaylak’ denildiği hal-
de, kışın geçirildiği, ova ve nehir kıyılarına ‘kışla’ yahut ‘kışlak’ denilme-
si gerekirken ‘yazı’116 denilmiş olması çok manidardır. Demek ki, ovalar 
ve nehir kıyıları kışın sürülerin ahırlarında bulunduğu zamanda, okuma 
ve yazmanın öğrenildiği yerler olmuştur. XI. asırda ‘yazılmış şey’ anla-
mında ‘yazı’ kelimesinin bulunduğunu Kaşgarlı’dan öğreniyoruz. Müel-
lif, ‘yazığçı’ sözünün “hısımlar arasında mektup getirip götüren elçi”117 de-
mek olduğunu söylüyor. Bununla beraber Türkçede, daha yaygın olarak 
‘biti’ yazmak, ‘bitik’ ise yazı demek olduğuna göre, nesnelerin üzerine ya-
zılan yazılar herhalde yazıdaki nebata teşbih edilmiş olmalıdır. ‘Bitik’ ke-
limesinin Uygur lehçesindeki ‘bitki’ kelimesinin kısaltılmış şekli olduğu 
söylense de, burada bir kısaltma değil, harflerin yerinin değiştirilmesi 
söz konusudur.118 I. Süleyman dönemine kadar Osmanlı yazışmaları 
hakkında kullanılan ‘bitik’ kelimesinin, Anadolu ve Osmanlı sarayına 
Uygur bahşiler tarafından getirilmiş olduğu muhakkaktır.119 Dede Kor-
                                                           
114 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, s. 18, Ankara, 1994. 
115 D.L.T III, 311. 
116 D.L.T I, 135-329; Kutadgu Bilig, b. 21, 69, 5370. “Şantung Yazıka”, Kül Tigin Yazıtı, gü-
ney yüz, 3. satır, Bilge Kağan Yazıtı, kuzey yüz, 2. satır. 
       Ahmet Caferoğlu, a.g.e., s. 190; Aşık Paşazâde, Garibnâme adlı eserinde; 
       “Yağdı yağmur doldu andan yazılar 
        Ya’ni kim kâğıt yüzünde yazılar” demiş. Tarama Sözlüğü, c. VI, s. 4450, TDK Yay., An-
kara, 1996. 
117 D.L.T III, 55. 
118 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, s. 237, İstanbul, 
1983; Türkler kelimelerdeki harflerin yerlerini değiştirerek yeni kelimeler üretmişlerdir. Üre-
tilen yeni kelimeler manaca bağlantılıdır. Meselâ, Anğıl-alanğ D.L.T I, 94-135, örçük-örküç I, 
103, abakı-atakı I, 136 çakmak-yakmak I, 469 II, 133 bağrı-bağır II, 227 badga-bagda III, 
288. Ayrıca bkz. not. 32. 
119 Akkoyunlu ve Fatih dönemine kadar Osmanlı divanlarında Uygurca bilen ve adına ‘Bah-
şi’ denen Uygurlu katipler bulundurulmuştu. XIV. asır ortalarında Anadolu’da Eretna devle-
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kut Hikâyelerinde, birinci hikâyede Dirse Han’ın hatununun sözlerin-
den, ‘bitmek, bitki’ kelimelerinin bulunduğunu kolaylıkla anlamak müm-
kündür.120 Zamanla yazı anlamındaki ‘biti-bitik’ unutulmuş, ovalar ve 
nehir kıyıları anlamındaki ‘yazı’ ile örtüşmüştür. Oğuz boylarının belge-
leri ve sürülerine vurdukları işaretler, aslında bu boyların adlarının her-
halde Çince yazılmış şekli iken zamanla klişe haline gelerek birer damga 
şeklini almasından başka bir şey değildir. Bu bakımdan Dede Korkut 
Oğuzlarının okur-yazarlığı araştırılmaya muhtaç ciddi bir konudur. On 
ikinci hikâyede Dış Oğuz beylerinin İç Oğuzdan Bamsı Beyrek’e kağıd 
‘mektup’ göndermelerine121 bakıldığında hem Beyrek’in hem de Dış Oğuz 
Beylerinin okuma-yazma bildiğini kabul etmek gerekir. Ancak, yaylacı 
Yörükler arasında protez yapabilecek ve uygulayabilecek düzeyde yetiş-
miş hekimlerin bulunabileceğini söyleyebilmek mümkün değildir. Dede 
Korkut Kitabı’ndaki Beyrek, artık mitolojik özelliğini büyük ölçüde kay-
betmiş olup, bizim gibi normal insan olma yolundadır. Beyrek’in üçüncü 
hikâyede Bayburt Hisarı beyine esir düşmesi ve on ikinci hikâyede Dış 
Oğuzlardan Aruz tarafından öldürüleceğini önceden keşfedememiş olma-
sı onun artık normal insan olmasının bir sonucudur. Bununla beraber 
o; “Parasarun Bayburt Hisarından parlayup uçan, ap alaca gerdegine 
karşu gelen”122 şeklinde tanıtılmasına bakılırsa halâ bir kısım mitolojik 
niteliklere sahiptir. 

Bahaeddin Ögel’e göre; “Bir nevi tek Allah’a tekabül eden ‘Gök Tanrı’ 
dinine sahip olan Hunların, en büyük rahibinin de devlet reisi olduğu an-
laşılmaktadır. Devlet reisi, bizzat Tanrının oğlu ve yeryüzünde vekilidir. 
Halk arasında bazı sihir ve âyinler yapan Kamların da bulunmuş olması 
çok muhtemeldir.”123 L. Ligeti de Türklerde; “Baş-Hükümdar belki aynı 
zamanda başpapaz gibi bir şeydi, çünkü, her sabah çadırından çıkar ve 
Tanrıya tapınır gibi bir tavırla, doğan güneşi selâmlardı; uğur getiren yeni 
ay göründüğü zaman ise aynı saygı ile ayı selâmlardı”124 demek sureti 
ile, hükümdarın aynı zamanda başpapaz olabileceğini imâ ediyor. Diva-
nü Lûgat İt Türk’te Oğuz boyları, Kınık, (zamanımızın hanları bunlar-
dandır), Kayığ, Bayundur, Yıva ... şeklinde sıralanmış.125 Kaşgarlı Mah-
                                                                                                                                        
tini kuran Eretna Bey (1335-1381) bir Uygurlu vezir olarak Moğol devlet yönetiminde rol al-
mıştı. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 351; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 
115 vd. Ankara, 1984; İslâm Ansiklopedisi, “Eretna” Mad., c. 4, s. 309/310. 
120 “Biter senün otlarun Kazılık Tağı 
        Biter iken bitmez olsun 
        .................................... 
       Biterlide otlarına kargamagıl”, Dede Korkut Kitabı I, s. 89. 
121 Dede Korkut Kitabı I, s. 246. 
122 Dede Korkut Kitabı I, s. 96-113-174. 
123 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi, s. 46, Ankara, 1984. 
124 L. Ligeti, Bilinmeyen-İç Asya, s. 47, aynı müellif, Attilâ ve Hunları, (tr. Şerif Baştav), s. 
36, Ankara, 1982. 
125 D.L.T I, 55-56. 
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mut’un Üç-Oklara mensup olan Kınık boyunu alt sıradan başa çıkarma-
sı, zamanında Selçukluların kazandığı başarılarla ilgilidir. Türk devlet 
anlayışı ve siyasî hukuku millî töreye ve destana göre oluştuğundan, 
han ve sultanların Oğuz Han neslinden gelmesi prensibi, Oğuz boyları ve 
diğer Türklerin hukukî yerinin ve münasebetlerinin bilinmesi ihtiyacını 
doğurmuş, Oğuz Han soyundan gelmeyen han ve sultanlar meşrû sayıl-
mamıştır.126 Türk kabile teşkilâtında en önemli esaslardan biri olan 
‘Orun’, kabilelerin ve ona göre kabilelere mensup şahısların büyük top-
lantılarda veya normal ziyafet meclislerinde oturacakları yerin belirlen-
mesidir.127 Tarihî kaynaklarda Akkoyunluların Oğuzların Bayındır boyu-
na mensup oldukları yazıldığı gibi, bizzat bu hânedanın mensupları da 
kendilerinin Bayındır boyundan olduklarını iftiharla söylemişlerdir.128 
Bunlar Oğuzların Bayındır boyundan olmaları sebebiyle devletlerine ‘Ba-
yındıriyye’, bayraklarına ‘Âlem-i Sefîd-i Bayındırî’ denilmişti.129 Nihayet 
Uzun Hasan Bey’e ait olan beyaz bir Akkoyunlu bayrağı üzerinde, güzel 
bir ‘Bayındır Damgası’ görülüyor.130 

Akkoyunlular devrinde Oğuzların destanî hikâyeleri Bayındır Han adı 
çevresinde toplanmıştır. Hükümdarın boy adını taşımasına bakılırsa, 
Bayındır Han buraya, destan düzücü tarafından Akkoyunlu hânedanına 
yaranmak amacıyla sonradan sokulmuştur. Bayındır Han, divandan ve 
otağından dışarı çıkmıyor; orada bile kendisi iyi seçilemiyor, şahsiyeti 
güveyisi beylerbeyi Kazan’ınki ile karışıyor. Hikâyelerde Türk Devletlerin-
de, bağlı boy beylerinin ve yüksek aristokratların genç üyelerinden hassa 
birlikleri oluşturma geleneğinin izleri görülüyor. Beyler ve aristokratlar 
yüksek huzura hizmeti kutsal bir görevin yerine getirilmesi olarak gör-
müşlerdir. Üçüncü Hikâyede Kam Püre Bey; “menüm dahı oğlum olsa 
Han Bayındırun karşusın alsa tursa, kulluk eylese, men dahı baksam se-
vinsem kıvansam güvensem”131 diyor. Hanlar Hanı Bayındır Han’ın han-
lığı, yalnızca hikâyelere konu İç Oğuzlar ile Dış Oğuzlar üzerinde geçerli-
dir. Han soyunun Tanrısal kaynaklı olması ve kahramanların fevkalâde 
doğumu Türk destanlarının bir özelliğidir. Hanların ve oymak beylerinin 
                                                           
126 Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, s. 207. 
127 Abdülkadir İnan, Makaleler, c. I, s. 241 vd. 
128 Faruk Sümer, Karakoyunlular I, s. 16, Ankara, 1984; Faruk Sümer, Oğuzlar, TDAV Yay. 
s. 170, İstanbul, 1999; İslâm Ansiklopedisi, “Akkoyunlular” Mad., c. I, s. 252; Akkoyunlu 
Kara Yülük Osman Bey’in torunu ve Uzun Hasan Bey’in amcalarından olan Murat Bey’in 
oğullarından Rüstem Bey’in oğlu; Bayındır Bey’in Ahlat’ta güzel bir türbesi vardır. Faruk 
Sümer, Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, s. 66, Ankara, 1998; Osman Turan, Doğu Anadolu 
Türk Devletleri Tarihi, s. 123, İstanbul, 1980. 
129 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, c. VI, s. 33, Ankara, 1984; Reşat Genç, Türk 
İnanışları İle Millî Geleneklerinde Renkler, s. 16, Ankara, 1999; İslâm Ansiklopedisi, “Bayrak” 
Mad., c. II, s. 414. 
130 Bu bayrağın resmi İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu 
Devletleri, ekler 49. sırasındadır. 
131 Dede Korkut Kitabı I, 116. 
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Tanrısal kaynaklı olmasına dair olan inanç ve gelenekler son asırlara ka-
dar yaşamış; oymakları temsil eden beyler, her zaman toplumu temsil 
etme hakkını korumuşlardır. Türklerde Kut, hanedanın bütün erkek 
üyelerinde vardır ve ‘kut’ taşıyan hakan mukaddestir. Osmanlı hüküm-
darları XIV. asırdan beri ‘Han’ unvanını isimlerine eklemekle beraber, 
Fatih Sultan Mehmet kendi şahsında Osmanlı Padişahı tipini yaratmış 
olan ilk padişahtır.132 I. Murat ve Fatih Sultan Mehmet’in ‘Han’ unvanı-
na ‘Halife’ unvanı ilâve ettikleri görülür.133 Fatih Sultan Mehmet, koydu-
ğu kanunlarda; “Cenâb-i şerifim ile kimesne ta’âm yemek kanunum değil-
dir, meğer ehl-i ıyâlden ola, ecdâd-ı izâmım vüzerâsile yerler imiş, ben ref 
etmişimdir” demiş; divan toplantılarına iştirak etmeyip ‘Kasr-ı Adl’ deni-
len yerden takip etmişti.134 

II. Murat döneminde Osmanlı hanedanını Kayı boyu vasıtasıyla Oğuz 
Han’a bağlayan iddialar ortaya atılmıştı. Yazıcızâde, Osman Gazi’nin 
Oğuz Beyleri tarafından han seçilmesini şu suretle anlatıyor; “Kayı’dan 
Ertuğrul oğlu Osman Beği Uc’daki Türk beğleri derilüb kurultay edüb Oğuz 
türesin soruşub Han diktiler. Gün Han’ın vasiyeti Oğuz türesi mucibince 
hanlık ve padişahlık Kayı soyu var iken özge boy hanlarının soyuna han-
lık ve padişahlık değmez.”135 Dede Korkut Hikâyeleri’nin girişinde, Oğuz-
ların büyük velisi Korkut Ata’ya Oğuzların veya Türklerin hükümdarlığı-
nın Kayı boyu beylerinin eline geçeceği ve bunun kıyâmete değin sürece-
ği kehânetinde bulunduğu söyleniyor.136  

“Resûl aleyhi’s-selâm zamanına yakın Bayat boyından Korkut Ata 

dirler bir er kopdı. Oğuzun ol kişi tamam biliçisiydi. Ne dir ise olur idi. 

Gayıbdan dürlü haber söyler idi. Hak Ta’âla anun könline ilham ider 

idi. Korkut Ata ayıtdı: ‘Ahır zamanda hanlık girü Kayıya değe, kimse-

ne ellerinden almaya, ahır zaman olup kıyamat kopınça.’ Bu didügi 

‘Osman neslidür, işde sürilüp gide yorır.”  

Buna karşılık Hanlar Hanı Bayındır Han’ın babası Gök Han değil, 
Kam-Gan olarak gösterilir. Bu iddianın Osmanlılar tarafından buraya 
konulmuş olması muhtemeldir. Oğuz Han’ın torunu, Gök-Han’ın büyük 
oğlu olan Bayındır Han, hikâyelerde Kam-Gan oğlu olarak tanıtılmakla 
siyasî iktidarının geçerli olmadığı imâ ediliyor. Oysa Osmanlı hânedanı 
Oğuz Han’ın soyundan gelmeğe ve kendisini Kayı boyundan saymaya 
                                                           
132 Halil İnalcık, “Osmanlı Padişahı”, A.Ü. S.B.F Dergisi, c. XIII, Sayı:  IV, s. 68, 1958. 
133 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 70; İslâm Ansiklopedisi, “Halife” Mad., c. 5/I, s. 151. 
134 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 72; Fuat Köprülü, Fatih Sultan Mehmet döneminde konulan 
bu ‘hükümdarın divân müzakerelerini kafes arkasından dinlemesi’ âdetinin, Harezmşahlarda 
da mevcut bulunduğunu kaydetmişti. Bkz. Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine 
Tesiri, s. 37, İstanbul, 1986; İslâm Ansiklopedisi, “Harizmşahlar” Mad., c. VI/I, s. 278. 
135 Halil İnalcık, “Osmanlılarda Saltanat Verâseti Usulü ve Türk Hâkimiyet Telâkkisiyle İlgi-
si”, A.Ü. S.B.F Dergisi, c. XIV, Sayı: I, s. 78, 1959. 
136 Dede Korkut Kitabı I, s. 73. 
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çok önem vermiş; Kayı damgasını ailenin resmî işareti kabul etmiş137, 
şehzadelere Oğuz Han ve Korkut gibi adlar koymuştu. Bu durum yalnız 
hânedanın ataları olan Oğuzlara karşı duyduğu bağlılık ile değil, halkın 
bu husustaki hassasiyeti, doğudaki Karakoyunlu ve özellikle Akkoyunlu 
hânedanı ile meydana gelen siyasî rekabet ile ilgili idi.138 Osmanlı Hâne-
danı kendini, Oğuz Han’ın en büyük oğlu ve halefi139 Gün Han’ın oğlu 
Kayı’ya bağlamakla kendisini asâletçe diğer Türkmen Hânedanlarından 
daha asîl140 ve Oğuz boylarının ‘ağası’141 saymış oluyordu. Gerçekte 
Türklerde, bütün hanedan âzası hakimiyet hakkına sahip olup, iktidarın 
küçük (primogenitura) veya büyük (senioratus) olana ait olması şeklinde 
bir verâset şekli yoktur.142 Oğuz boyları arasında iktidar üstünlüğü sağ-
layan bir kural olmadığı için halk Oğuz soyundan kim öne çıkarsa ona 
tabi olmuştur. Bu sebeple, saltanat üzerinde hak iddia edenlere karşı 
mücadelede en etkili yöntem olarak onların Oğuz soyundan olmadıkları 
‘düzme’ olduklarını ortaya atmak olmuştur.143 

Buna rağmen tarihî rivayetlere göre, Oğuzlardan Boz-Oklar ‘büyük’, 
Üç-Oklar ise ‘küçük’ boyları oluşturmuştur. Sağ kanadı temsil eden Boz-
Oklar, Üç-Oklara göre daha çok ayrıcalık sahibiydiler. Destana göre, 
Oğuz Han’ın oğullarından kendilerine yay verilenler sağ kolu, ok verilen-
ler sol kolu oluşturmuş, ok verilenler, yay verilenlere yani sol kol, sağ 
kola tabi sayılmıştı.144 Akkoyunlularla, Osmanlılar arasındaki mücadele 
aslında Oğuz Han kurultayında orunda sağda birinci sırayı işgal edenle, 
solda birinci sırayı işgal eden arasındaki bir iktidar mücadelesiydi. Sel-
çukluların Üç-Oklardan Kınık boyuna mensup olmasına bakılırsa, aslın-
da Oğuz boylarının kurultayında orunda sağda birinci sıradaki eşitler 
arasında üstün olan (primus interpares) değildir. Anlaşılıyor ki, hikâyeler 
sonraki Oğuz soyu hanedanları tarafından siyasî kaygılarla bozulmuş ve 
maksada uydurulmuştur. 

Sonuç olarak bu makalede; Dede Korkut Oğuzlarında, Dede Kor-
kut’un siyaset üstü Baş-kam, Bayındır Han’ın Kamlık nitelikleri zayıf si-
yasî lider, İç-Oğuzlardan Kam Püre Bey ile oğlu Bamsı Beyrek’in Kamlık 
                                                           
137 Halil İnalcık, “a.g.m.”, s. 78. 
138 Faruk Sümer, Oğuzlar, s. 384; İslâm Ansiklopedisi, “Mehmed II” Mad., c. VII, s. 514. 
139 Oğuz Destanı, s. 49-53. 
140 Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s. 68-69; Faruk Sümer, “Osmanlıların Men-
sup Bulunduğu Boy Kayılar”, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 118, Yıl: X, Ağustos 1972, s. 128-
129; İslâm Ansiklopedisi, “Kayı” Mad., c. VI, s. 459 vd; M. Niyazi Özdemir, “Türk Devletlerin-
de Hâkimiyetin Mâhiyeti ve Kaynağı”, Türk Yurdu Dergisi, s. 44-48, Devre 7, c. 10, Sayı: 375, 
Ocak 1990. 
141 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, s. 173, Babur, Vekayi (haz. R.R 
Arat), c. II, s. notlar. 576-577, Ankara, 1987. 
142 Halil İnalcık, “…Saltanat Verâseti Usulü...”, s. 69. 
143 Halil İnalcık, “...Saltanat Verâseti Usulü...”, s. 93. 
144 Oğuz Destanı, s. 48. 
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niteliklerini taşıdıkları ve daha çok hekimlikle ilgili oldukları, Dede Kor-
kut Hikâyeleri’nin Oğuz soyundan Akkoyunlularla Osmanlılar arasında 
bir siyasî rekâbete konu olduğu savunulmuştur. 
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Öz 

X. yüzyılda Şiiler özellikle İsma’îlîler İslam dünyasında baskın görün-

düler. İsma’îlîler Yemen, Horasan, Suriye, Bahreyn, Hindistan, İran, Gü-

ney Irak, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da organize oldular. İsma’îlîler propa-

gandacıları toplum ve hatta onların idarecileri arasında taraftarlar edindi-

ler. XI. yüzyıla gelindiğinde durum değişmeye başladı. 

Tolunoğulları İsma’îlîlerle mücadele ettiler. Tolunoğulları yöneticileri 

Mısır’da 868 ile 905 arasında Abbasi Devleti adına bölgeyi yönettiler. To-

lunoğulları İsmaililer, Karmatiler ve Zenci isyanıyla mücadele ettiler. 

Anahtar kelimeler: Şia, İsma’îlîler, Karmatiler, Tolunoğulları, Kuzey 

Afrika, Yemen, Suriye, Horasan, Bahreyn, Humareveyh. 

Abstract 

Struggle of Tulunids Against the Ismâ’ili-Qarmatian Revolts 

In the tenth century, the Shî’a, especially the Ismâ’iliyya, appeared to 

be dominating the Islamic world. The Ismâ’iliyya got organized in North 

Africa, Yemen, Khorasan, Syria, Bahreyn, India, Iran, southern Iraq and 

Central Asia. Their advocates succeeded in getting converts among com-

munities, even among the ruling class. The eleventh century, however, 

saw a reversal of fortunes. 

The Tulunid Sultans fought the Ismâ’ili militants. The Tulunid admi-

nistrators in Egypt governed the region from 254/868 to 292/905, the 

date of the brief restoration of direct Abbasid rule. The Tulunids fought 

against the revolting Ismâ’ilis, Qarmatians and the Zandjis. 

Key words: Shî’a, Ismâ’iliyya, Qarmatians, Tulunids, North Africa, 

Yemen, Khurasan, Syria, Bahreyn, Ahmad ibn Tulun and Khumarawayh. 
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Tolunoğulları Devleti’nin kurucusu Ahmed b. Tolun’dur. Tolun, Sa-
manoğullarından Buhara ve Horasan amili Nuh b. Esed’in kölesi idi. 
Nuh her yıl Bağdad’a para, zahire, eşya ve köleler gönderirdi. Göndermiş 
olduğu kölelerle birlikte Tolun’u da hediye olarak zamanın halifesi el Me-
mun (öl. 833)’a göndermiş (815-816) ve Tolun zamanla askeri görevlerde 
yükselerek Bağdat’taki Türk beyleri arasına katılmıştı. Tolunoğlu hane-
dan’ın kurucusu Ahmed, 835 yılı Eylül ayında Bağdat’ta doğdu.1 Devri-
nin en mükemmel askerleri olan Türkler arasında ordugâh şehri olan 
Samarra’da iyi bir asker olarak yetişti. Küçük yaştan itibaren dini konu-
ları da öğrendi ve Kur’an’ı hıfzetti. Babası Tolun’un ölümünden sonra 
(844 veya 854) Halife el Mütvekkil (öl. 861) Ahmed’e babasının mevkiini 
verdi. Abbasi halifeleri komutanların elinde birer oyuncak durumuna 
düşmüşlerdi. Halifenin güç ve otoritelerini tamamıyla kaybettikleri ve 
her şeyin ümeranın elinde olduğu görülmekteydi. Öyle ki vilayetlere vali 
tayin edilen emirler valilik yerlerine bizzat gitmiyorlar, oralara kendi ad-
larına naipler gönderiyorlardı. Bağdat’taki kudretli emirlerden Bayık Bey 
de Halife el Mutezz tarafından Mısır valisi tayin edilmişti (868). Tolun’un 
ölümünden sonra onun annesi ile evlenip Ahmed’in üvey babası olan 
Bayık Bey de bizzat Mısır’a gitmeyerek kendisine naip tayin ettiği Ah-
med’i vali olarak Mısır’a gönderdi. Ahmed b. Tolun’un Mısır’da göreve 
başladığı dönemde Suriye de içten içe kaynıyordu. Özellikle Mütevek-
kil’in ölümünden sonra Abbasi hükümdarlığının her yerinde yerel hane-
danlıklar ortaya çıktı. Suriye’de Remle valisi İsa İbn el Şeyh İbn el Salih 
el Şeybani Filistin’de 886 yılında bağımsız bir yönetim kurdu.2 Ahmed b. 
Tolun bu olaydan iki yıl sonra Mısır’daki bir isyanı bastırmak için Sa-
marra’dan gönderildi. Ahmed 15 Eylül 868 tarihinde Bayık Bey’in naibi 
olarak Mısır’ın idare merkezi Fustat’a verdi. Tolunoğlu Ahmed Mısır vali-
liğinin çok başlı idarî mekanizmasını tek elde toplamayı başardı. Bağ-
dat’tan uzaklardaki eyaletlerde özellikle de Doğu, Güneydoğu ve güneyde 
yer yer ayaklanmalar vardı. Mısır’da ise Tolunoğlu Ahmed meydana ge-
tirdiği güçlü bir ordu ve donanma ile hiç kimseye nasip olmayacak bir 
duruma geldi. Dini bağ dışında Abbasî Devlet ile başka bir bağ kalmadı. 

Abbasi merkezi yönetiminin zayıflamasıyla 861’den itibaren Suriye ve 
Arap yarımadasındaki çöllerdeki çoğu kent ve kasabalar Bedevîlerin 
kontrolü altındaydı. Kuzey bölgesinde baskın Bedevî grubu Kilab konfe-
derasyonundaki Yemen kabilesinin elinde idi. Her iki grupla Güney ya-
rımadasının doğusuna doğru yayılmış olan ve Güney Irak’ta var olan aşı-
rı Şiî mezhep olan Karmatîler bir veya başka yollarla birleşmişlerdi. Kar-
matî-İsma’ilî anlayışı altıncı imam Cafer al Sadık (öl. 765)’ın oğlu İsma-
                                                           
1 829 yılında Samarra’da dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. 
2 Teberî, a.g.e., c. IX, 372; Şeybanî’nin torunlarından İsa daha sonraları Mezopotamya’nın 
üst kısmında ter alan Amid’in hakimi oldu. Ayrıca bkz. Taberî, a.g.e., c. IX, s. 165, 308, 372, 
474, 553, 587, 627; Kamal S. Salibi, Suriye Under İslam, Delmar, 1987, s. 43. 
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il’in çizgisinde gizlenen imamın varlığına inanan kitleleri şehirli ve taşralı 
olmak üzere iki sosyal tabanı olmuştur. İsma’ilîler gizlenen imamın günü 
geldiğinde -İsmail’in torunlarından biri- yaklaşık bin yıllık dönemde dü-
rüst bir halifelik kuracağını iddia ettiler. İsma’ilîler eğitim ve kültür sevi-
yesi olan kitleler arasında yayılmıştır. Daha çok şehirlerde bir taban bul-
muştur.3 Karmatîler4 ekseriyetle bedevîler aşiretler5 arasında taraftar 
bulmuştur. Bu anlamda Karmatîler daha çok cahil köylülere ait bir ha-
reket olmuştur.6 Bunu en örneği Suriye’de gerçekleşmiştir. Suriye’de 
Karmatî hareketi aşiretler ve bedevîler arasında yayılırken; Şiiliğin daha 
yumuşak bir kolu olan İmamiye Şiası veya İsna Aşere olarak isimlendiri-
len kol, Suriye’de önemli bir taban oluşturdu. Suriye’de Şiilik İsna Aşere 
ve İsma’ilîlik gibi iki ayrı koldan ayrılmış görülmektedir. Geleneksel yapı-
yı, Cafer Sadık’ın adalet yorumlarından birini takip eden eğitilmiş insan-
lar öncülük ettiler. Diğer anlayış da daha kırsal bir karakterdeki Nusay-
rîlerden 9. yüzyılın sonlarında başlayan7 Şii heteredoksinin İmami, Kar-
mati veya İsma’ilî formlarını Suriye’de kurulmuş düzene karşı halkın bir 
itirazını ifadesi olan Sufyani hareket yerine geçmişti. Buna rağmen eski 
Emevi taraftarları Filistin’de ve Şam’da genişlemeye çalıştılar. 

Suriye’de düzen ve huzurun bozulması Mütevekkil’in son yıllarına 
rastlamaktadır. Ölümünden sonra bu durum hızlı bir şekilde devam etti. 
Bölgenin her yerinde etkisini göstermeye başladı. Özellikle Abbasî otori-
tesinin çökmesi ile baskın Arap kabileleri kuzeyde isyanlar çıkardı. Mü-
tevekkil’in halifeliği döneminde 855’te Hıms (Sund) bölgesinde bir Arap 
şefi yerel Abbasî valisince öldürüldü. Hımslılar bunun üzerine valiyi ve 
en önemlisi de mali (hazine) yöneticisini kentten kovdular ve isyan etti-
ler. 

Bunun üzerine halife valiyi geri çağırmak zorunda kalmıştı.8 856 yılında 
da başka bir isyan bastırıldı.9 Hıms’daki rahatsızlık 862 ve 864 yılında da 
                                                           
3 İsmaililer için bkz. Bernard Lewis, “The İsmailites and the Assassıns”, İn a History of the 
Crusades, edited by Kenneth M. Setton, I Philadelphia, 1955, s. 99-132; B. Lewis, The Assa-
nins; A Radical sect in İslam, London 1967; Kamal S. Salibi, Syria Under the İslam, s. 44-45; 
Farhad Daftary, The İsmailis: Their History And Doktrins, Cambridge Üniversity Press, 1990; 
…, “The Isma’ili Da’wa outside the Fatimid Dawla”, The Institute of Ismaili Studies, 2000, s. 
90-95; .., “The Mediaval İsma’ilis of the Iranian Lands”, The Sultan’s Turret: Studies in Persi-
an and Turkish Culture, II, ed. Carole Hillenbrand, Brill: Leiden Boston, Koln, 2000; …, The 
Assassın Legends Myths of the Isma’ilis, London-New York 1994; …, Isma’ilis their history 
and doctrines, Cambrıdge University Press, 1990; …, “A Major Schism in the Early Isma’lî 
Movement”, Stıdia Islamica 77, 1993, s. 123-129; …, “The Medieval Isma’ilîs of Iranian 
Lands”, Studies in Honour of Clifford Edmund Bosword, II, The Sultan’s Turret: Studies in Per-
sian and Turkish Culture, Brill: Leiden Boston, Koln 2000, s. 45-46. 
4 Abdullah Ekinci, Ortadoğu’da Marjinal Bir Hareket: Karmatîler, Ankara, 2005. 
5 Taberî, a.g.e., C. X, s. 28. 
6 Kamal S. Salibi, Syria Under İslam, s. 45. 
7 Lovis Massignon, Opera Minora, Beyrut, 1963, c. I, s. 619-624, 640-649. 
8 Taberî, a.g.e., c. IX, s. 197; Syria Under İslam, s. 46. 
9 Taberî, a.g.e., c. IX, s. 199-200. 

207



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 4 

devam etti. Bu iki isyan da aşırı bir şekilde bastırıldı.10 874’te bedevî kabile-
ler Bektemür tarafından atanan Hıms’ın Türk valisi Mansur’u öldürdüler.11 
878 yılında Suriye’yi alan Ahmed b. Tolun’un idaresinde diğer isyanlar devam 
etti. 880’de Hımslılar valileri İsa b. Karku’yu öldürdüler.12 882 yılında Tolun-
oğlu ordusu Hıms, Selamiyye13 ve Halep14 bölgesindeki isyanı bastırdılar. 

Kuzey Suriye’deki bu son ayaklanma ilk dönem Abbasî halifelerinin 
idaresinde Suriye’nin yönetiminde olan güvenilmiş ailenin torunlarından 
olan Abbasi ailesinin bir prensi idi.15 Bu prens, Kuzey Suriye’nin Bedevi 
aşiretleri tarafından desteklendi. Kuzey Suriye toprakları ve geleneksel 
istekler yeni gelen Kilab Arapları ayaklanmalara itiraz ettiler ve ayaklan-
maları bastırmak isteyen Tolunîlere yardım ettiler. Kısa bir süre sonra 
Tolunoğulları Kuzey Suriye’de yer alan Hıms, Kınnesrin ve Haleb’in yeni 
valileri olarak atandığı görülmektedir. Bu dönemde Ahmed İbn Tolun’a 
karşı çıkan isyanlarda, Kilap Arapları görünür bir şekilde İbn Tolun’un 
yanında yer aldı ve isyanlara muhalefet ettiler.16 Kilab Arapları Kuzey 
Suriye’de üstünlüklerini korumakla birlikte Ahmed İbn Tolun Kuzey Su-
riye’de kayda değer tek güç olduğunda şüphe yoktur. Sadece Karmatîler 
tarafından ard arda Suriye’de gerçekleştirilen istilalarla istikrar zaman 
zaman yara almaktaydı. İstilacılar ile emelleri uğruna işbirliği yapan Ki-
lab kabilesi bölgede üstünlüklerini kurdular.17 Güney Suriye’de Tayy 
Arapları rakipsiz bir hâkimiyet tesis etmek için Karmatîlerle birlikte ha-
reket ettiler. Bölgedeki Tayy Araplarının rahatsız edici varlığı, Ahmed İbn 
Tolun’un öldüğü 883/884 yılında ilgisini çekmeye başladı. Bu yılda 
Şam’dan Mekke’ye yıllık hac ziyareti ertelendi. Çünkü Güney Suriye ve 
Hicaz’ın kuzey bölümlerinde Tayy kabilesi isyan halindeydi.18 Abbasi 
devleti yöneticileri zaman zaman Abbasî Devleti’ne karşı ayaklanmalarda 
Tolunoğullarının yardımını gördü. El Muvaffak Karmatî hareketinin sos-
yo-ekonomik tabanını oluşturan Zenci İsyanı’nın bastırılmasında Tolun-
oğlu Ahmed’in yardımını istedi. Bu arada Halife el Mutemid kardeşinin 
bu tavrını tasvip etmeyerek parayı kendisine gönderilmesini istedi. El 
Muvaffak Tolunoğlu Ahmed’in bu tavrına karşılık Mısır valiliğinden azle-
dilerek yerine Şam (Suriye) valisi Amacuru’u tayin etmek istedi. Buna 
                                                           
10 Taberî, a.g.e., c. IX, s. 259, 276. 
11 Taberî, a.g.e., c. IX, s. 510. 
12 Taberî, a.g.e., c. IX, s. 551. 
13 Hama’nın doğusunda bir kasaba. 
14 Taberî, a.g.e., c. IX, s. 611. 
15 Bunlar Lübnan dağlarında King Bundar isyanını bastıran Mansur ve al Saffah’ın amcası 
Salih b. Ali’nin torunları, Suriye’de Abbasîler adına valiler olarak görev yapmışlardı. Kamal 
S. Salibi, Syria Under İslam, s. 46. 
16 Taberî, a.g.e., c. IX, s. 164. 
17 Mesudî, a.g.e., s. 322. 
18 İbn Asakir, a.g.e., s. 883-5; Kamal S. Salibi, Syria Under İslam, s. 48. 
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muvaffak olamayınca Halife’ye baskı yaparak Ahmed’i Sugür valiliğinden 
azlettirdi. Ahmed’in azli ile Sugür’daki sükûn ve istikrar bozulup Tarsus 
halkı ayaklanınca el Mutemid, Sugür valiliğini ikinci defa Tolunoğlu Ah-
med’e vermek mecburiyetinde kaldığı gibi, bütün Şam (Suriye) valiliğini 
de buna ilave etti (877). Kendisine karşı girişilen her hareketten daha da 
güçlenmiş olarak çıkan Ahmed, böylece Fırat’tan Mağrib’e kadar olan 
yerlerin valisi oldu. 10 Mayıs 884 tarihinde öldü. 

Tolunoğlu Ahmed’in ölümünden sonra ikinci büyük oğlu Humareveyh 
Mısır, Suriye ve Sugür hükümdarı olarak ordunun kendisine biat etmesi 
üzerine 884 yılı Mayıs ayında Mısır tahtına oturdu. Humareveyh 885’de 
ilk Tayy isyanını bastırmayı başardı. Hükümdarlığı süresince Suriye’yi 
baştan başa restore etti. Güney Suriye’deki Tayy Arapları gibi kuzeydeki 
Kilab Arapları da eski kabilelerin işgal ettikleri bölgede yeni yerleşimci-
lerle güçlerine güç kattılar.19 Humareveyh Güney Suriye’de Tayy kabile-
sini muhafaza edecek bölgenin eski yerleşik kabilesinin yardımıyla Cud-
ham ve Lakhum gibi Arap Tayy kabilesini kontrol altında tutmaya çalış-
tığı ihtimal dâhilindedir.20 Humareveyh, 891’de Muvaffak ve 892’de de el 
Mutemid ile ardından amcasının yerine halife olan el Muvaffak’ın oğlu el 
Mutezid ile de diyalog kurmaya çalıştı. Humareveyh yeni halifeye hediye-
ler göndererek dostluğunu geliştirmek istedi. Ayrıca kızı Katruneda’yı 
halifenin oğlu el Müktefi ile evlendirmek istediğini bildirdi. Ancak halife 
Katruneda ile kendisinin evlenme isteğini bildirdi. 894 yılında bu evlilik 
gerçekleşti. Bu evlilik Abbasî halifeliği ile Tolunoğulları arasındaki so-
ğukluğu giderdi. El Mutezid Fırat’tan Barka’ya kadar olan tüm İslam ül-
kelerini Hümareveyh’e verdi. Buna karşılık Hümareveyh vergisi ödenme-
miş her yıl için iki bin dinar vermeyi ve gelecek yıl için de üç yüz bin di-
nar ödemeyi kabul etti. Halife Humareveyh’e saltanat alametlerinden 
olan hil’at, kılıç, taç ve kemer gönderdi.21 Humareveyh’in ülkesine huzur 
getirme çabasının meyvelerini alamadan kızını ihtişamlı bir düğünle 
Bağdat’a gelin gönderdikten sonra gittiği Şam’da hizmetçileri tarafından 
7 Ocak 896 yılında öldürüldü. Humareveyh’in cenazesi oğlu Ceyş tara-
fından Mısır’a götürüldü ve babasının yanına gömüldü. 32 yaşında öldü-
rülen Humareveyh’in Mısır ve Suriye hâkimiyeti on iki yıl kadar sürmüş-
tü. Humareveyh’in ölümünü takip eden on yıl içinde Tolunoğulları aile-
sinden üç kişi Tolunoğulları Devletini idare etti. Humareveyh devresinin 
Tolunoğullarının kudret, şevket ve büyüklüklerinin doruğunu temsil et-
mesine karşılık, bu on yıl da Tolunoğulları devletinin çöküş ve dağılma 
devrini temsil eder. Ceyş b. Humareveyh (896-897) ve Harun (897-905) 
idaresinde Suriye’de düzen tekrar bozuldu. Bu dönemde Karmatîler Do-
                                                           
19 Tayy Araplarının isyanları 883-885 için bkz. Kamal S. Salibi, Syria Under The İslam, s. 48. 
20 Taberî, a.g.e., c. X, s. 94-95; Karmatî hareketi ilk başlarda Kufe’de başlatılmıştı. Fakat 
bu bölgede, Abbasîler tarafından etkili bir şekilde bastırıldı. 
21 Kazım Yaşar Kopraman, “Tolunoğulları”, DGBİT, İstanbul, 1989, c. VI, s. 65. 
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ğu Arap bölgesinde (Arabistan, Yemen ve Bahreyn) idarelerini kurmak ve 
Güney Irak’ta Kufe çevresindeki köyleri ve kuzeye doğru politik etkilerini 
yaymaya başlıyorlardı.22 

898 yılında muhtemelen Karmatîlerin kışkırtmasıyla Tayy Arapları 
Hicaz ve Suriye arasındaki iletişim hatlarını bozan ve hac kervanlarını 
yağmalayan bir isyan çıkardılar. Dört yıl sonra Güney Irak’tan ilerleyen 
Karmatîler ilk Suriye istilalarını başlattılar. 902-903’ün Karmatî isyanı 
teolojik tekniklerle uyuşmayan yeni bir kabile gücün patlaması gibi gö-
rünmekte idi. Bu arada bu güçlerin baskıları artmış ve kabilelerin zapt 
edilmiş enerjileri aniden ortaya çıkmaya başladı. Bu sebeple Taberî, Kar-
matîlerin ilk Suriye istilalarını sadece aşiret meselesi olarak tasvir ede-
rek “...Bir adam Suriye’de göründü, büyük kabile toplulukları onun etra-
fında toplandı ve Şam’a doğru ilerlediler...”23 şeklinde olaydan bahseder. 

Harun b. Humareveyh Devri (896-904) 

Humareveyh’in ölümünden hemen sonra Humareveyh’in oğlu Ceyş’e 
(7 Ocak 896) biat edildi. Ama Ceyş 25 Temmuz 896 yılında tahttan indi-
rildi. Ceyş’in tasfiye edildikten sonra komutanlar kardeşi Harun’a 25 
Temmuz 896 yılında biat etti. Harun’un yaşı küçük olduğundan (14 yaş) 
ona akıllı ve kurnaz bir kişi olarak bilinen Ebu Cafer b. Ebba vasi olarak 
tayin edildi. Bu dönemde Ebu Cafer, fiili olarak Mısır’ı idare etti. Önce 
Ceyş’in adamlarını ve taraftarlarını tamamen öldürdü. Ebu Cafer b. Eb-
ba bütün yetkileri elinde topladı. Rakiplerini kaldırdıklarını gören köle-
likten komutanlığa yükselen bürokratlar orduya el atarak orduda grup-
lar oluşturdular. Bedr, Farik, Safi vb. komutanlar kendilerine bağlandık-
ları askerlere birtakım vaatlerde bulunarak kendi çıkarlarını korudular. 
Harun dönemi idari ve ordudaki iç huzursuzlukların olduğu bir dönem-
dir. Nitekim Harun’un çevresindekilere yerli yersiz bir şekilde yüksek 
rütbe ve görevler vermesi, Tolunoğlu Devleti’ndeki bazı bürokratları ra-
hatsız etmiştir. Bu durum bürokratlar arasında rekabet çıkmasına ne-
den oldu. Ülke bu sıkıntıları yaşarken Hasan b. Zikreveyh b. Mihraveyh 
adındaki Karmatî propagandist etrafına topladığı adamlarla, Rakka’da 
karışıklıklar çıkardı. Daha sonra Şam’a doğru faaliyetlerini genişletti. As-
lında Zikraveyh b. Mihraveyh Kufe ve çevresini mesken tutmuş olan 
Esed, Tayy ve diğer kabilelerle Halife Mu’rezid’e karşı ittifak kurmayı de-
nedi. Çünkü halife Mu’tezid’ın ordusu Kufe’de yaşayan Karmatiler’i ablu-
kaya almış ve burada bulunan birçok Karmati kılıçtan geçirilmişti. Zika-
raveyh el Mu’tezid’ın göndermiş olduğu ordulara karşı koymak için yo-
ğun bir gayret göstermesine rağmen başarılı olamadı. Bu kabilelerden 
yüz bulamayınca çocuklarını Şam’ın güneyinde yerleşmiş olan Kelb b. 
Vabra kabilesine yolladı, ancak bu kabilenin sadece Benu Uleys b. Dam-
                                                           
22 Taberî, a.g.e., c. X, s. 94-95. 
23 Taberî, a.g.e., c. X, s. 94. 
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dan b. Adiyy b. Cenab diye isimlendirilen bir kolu bu çağrıya icabet etti. 
Sözü geçen kabilenin bu kolu H. 289 yılında es Semave24 denilen yerde 
Zikraveyh’e biat ettiler. Bu Karmatî lidere “Şeyh” lakabı verilmiş idi. Zira 
bu adam kendisinin Muhammed b. Abdullah b. İsmail b. Cafer b. Mu-
hammed b. Ali b. el Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib olduğunu iddia etmektey-
di. Oysa Muhammed b. İsmail’in Abdullah isminde bir oğlunun olmadığı 
bilinmektedir. Çevresine birçok insanı topladı. Benu Esbağ’dan olup Fa-
tımîler diye isimlendirilen bir grup bu adama gelerek bu adamın oluştur-
muş olduğu harekete intisap ettiler. Bunun üzerine halife el Mutezid’in 
komutanlarından birinin taburu Resafa denilen yerde onlara doğru hü-
cuma geçti. Ancak zamanda Resafa mescidini de yaktılar. Bununla da 
yetinmeyip etki alanını Tolunoğulları’nın Şam valisi olan Tuğc b. Cuff’in 
yönetimindeki bölgeye doğru genişletti.25 

Karmatilere katılan gruplardan biri hakkında Mesudi’nin verdiği bilgi 
ilgi çekicidir. O’na göre, Hürremiler Horasan’da Abu Müslim’in 316 (753-
754)’da idamından sonra meydana çıkıp şöhret bulmuş olduklarını kay-
deder. Fakat bu grubun bir kısmı Abu Müslim’in ölmüş kabul etmeyerek 
onun dünyada adaleti yaymak için tekrar geleceğine inandıkları halde 
diğer bir kısmı onun kızı Fatma’nın imametini kabul ediyorlardı ve bun-
dan dolayı bu iki fırka bir Müslimiya ve diğeri Fatimiya adını aldı.26 Kar-
matî liderine katılan grup Hürremiye’nin adı geçen kolu olabilir. Taberi, 
bir adam Suriye’de göründü. Büyük kabile toplulukları onun çevresinde 
toplandı ve Şam’a karşı ilerlediler.27 Taberî’nin ismini vermediği Karmatî 
lideri Ebu el Kasım olarak isimlendirilen Karmatî lideri olabilir. Taberi, 
Suriye’yi istila etmeden önce Abu al Kasım Kufe çevresindeki Tayy, Ta-
mim ve Esed kabilelerini kendi tarafına çekmiş olduğunu belirtir.28 Suri-
ye’ye doğru ilerlemeye başladığında, kendisine katılımlar arttı. Ebu el 
Kasım’ın Şam’a ilerlediği dönemde Dımaşk valisi Tuğc (Toğaç) b. Ceff 
idi.29 Tuğc İbn Ceff el Farganî Harun b. Humareveyh’in idaresinde Şam, 
Hıms ve Koradan’ın valisi idi. 289 yılı Recep ayının son günleri (10 Ağus-
tos 902) Şam yakınlarında Vadi el Kirdan ve’l Afa isimlendirilen yerde 
onu karşıladı. Ebu’l Kasım iki başarılı savaşta Tuğc’u bozguna uğrattı. 
290 Rebi I/Şubat 903 birçok insan öldürüldü. Karmatî lider üç ay yirmi 
gün Şam’ı kuşattı. Şam’ın çevresindeki Ghuta ve başka yerlerde yaşayan 
insanların çoğu, Karmatiliği kabul ederek onu desteklediler.30 
                                                           
24 es-Semave: Bu isim Kufe ile Şam arasında bulunan sahraya verilmiş olup, genellikle Kelb 
egemenliği altındaydı. Bkz. Mu’cemu’l Buldan, “es-Semave” mad. 
25 Sabit b. Sinan, a.g.e., s. 16-18. 
26 D.S. Morgolıouth, “Humemiye”, İ.A., c. V/I, s. 596. 
27 Taberî, a.g.e., c. X, s. 94. 
28 Taberî, a.g.e., c. X, s. 95. Taberî yanlışlıkla bu adamın Zikreveyh İbn Mihraveyh olduğu-
nu tanımlar. Aslında Zikreveyh’in bağlı bir dai’dir. Bkz. Sabit, a.g.e., s. 16-30. 
29 İbnü’l Esir, a.g.e., c. VII, s. 426. 
30 Mesudî, a.g.e., s. 322-323. 
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Tuğc b. Ceff Karmatileri bedevîlerden alelade bir grup gibi zannederek 
ciddi bir savaş hazırlığı yapmadan Karmatî lideri karşısına çıktı ve hezi-
mete uğrayarak Dımaşk’a geri çekilmek zorunda kaldı. Bu beklenmedik 
yenilgi üzerine Suriyeliler çok korktular. Tuğc b. Ceff hemen Harun’a 
mektup yazarak yardım istedi. Bunun üzerine Harun, Bedr komutasında 
kalabalık bir orduyu Suriye’ye gönderdi.31 Mısır ordusu Tuğc’a katıldı. 
31 Mayıs 903 yılında Şam’dan bir günlük mesafedeki Kanahir ve Kav-
kab’a Ebu’l Kasım ile savaştılar. Ebu’l Kasım savaşta öldürülmesine rağ-
men Mısır ordusu ağır bir yenilgiye uğradı.32 Karmatîler, Ebu’l Kasım’ın 
halefi olarak kardeşi Ebu’l Hasan varis olarak ilan ettiler ve Şam kuşat-
masını sürdürdüler. Sonra Karmatîler Şam’dan ayrıldılar ve bu yılın 13 
Recep/12 Haziran pazar günü kuzeye doğru Hıms’a doğru ilerlediler. 
Buradan da Selamiyye’ye doğru hareket edildi. Ancak burada yaşayan 
halk direnince onlarla barış yapmak zorunda kalındı. Bu olay Ramazan 
ayının başlarında oldu. Ebu’l Hasan orda kendi yönetimini kurdu. Bura-
dan Baalbek’e bir ordu göndererek kente zorla boyun eğdirdiler ve kent 
nüfusunu imha edildi.33 Halife Müktefî bu olaylar üzerine ordusunu ve 
önde gelen adamlarını Bağdat’a gönderdi ve Halep’in dışına ulaştılar. 
Ebu’l Hasan halifenin adamlarına saldırmak için bir ordu gönderdi ve 
adamlarının çoğu öldürüldü. Bu yılın (903) 20 Ramazanında (13 Eylül). 
Daha sonra Müktefî ulaştı ve 291 Muharreminde (Ekim-Kasım) Şayzer’in 
ötesindeki bölgelerin iç kısımlarına ilerleyerek Hıms, Halep ve Antakya 
arasındaki bölgeyi baştan başa temizlendi. Müktefi Karmatîleri bozguna 
uğrattı ve esir olarak onları aldı. Karmatîler, bu başarısızlıklardan dolayı 
birbirlerine düştüler ve Ebu Hasan onları bıraktı. Kılık değiştirerek Ku-
fe’ye doğru kaçmak zorunda kaldı. Orada dört beş kişi ile birlikte yaka-
landı. Aynı yılın (24 Rabi I) 14 Şubat 904 yılında arkadaşlarıyla birlikte 
idam edildi. Daha sonra bu bölgede yaşayan bir grup insanı bebek, yaşlı 
ve fakir demeden hepsini katlettiler. Daha sonra da civar köylere girerek 
bir taraftan cinayetler işlediler, diğer taraftan da esir alma ve yol kesip 
yağmalara giriştiler.34 Bu dönemde yapılan savaşlarda Karmatîler galip 
geldi. Suriye’de birçok şehri ele geçirip onları kendi adamlarının idaresi-
ne bırakarak, adlarına hutbe okuttular. Karmatîlerin Suriye’de taraftar-
ları oldukça artarak sadece Mısır’daki Tolunoğulları için değil bizzat Ab-
basi hilafeti için de büyük bir tehlike arz etmeye başladı. Bu durum kar-
şısında babası el Mutezid’in ölümü üzerine halife olan (902) ve Suriye’de 
Tolunoğulları ve Karmatîler arasında yapılan mücadelenin safhalarını ta-
kip eden Müktefî (902-908), kalabalık bir ordu hazırlayarak Tolunoğlu 
                                                           
31 Kâzım Yaşar Kopraman, “Tolunoğulları”, DGBİT, c. VI, s. 67. 
32 Mes’udî, a.g.e., s. 322-323; Sabit, a.g.e., s. 18-23. Aslında Abu’l Kasım Hasan’ın lakabı-
dır. Abu al Hasan’ın ölümü üzerine kardeşi Hüseyin görevi sürdürmüştür. Sabit aynı yer.  
33 Mesudî, a.g.e., s. 322-323. 
34 Sabit b. Sinan, a.g.e., s. 18-20. 
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Ahmed’in naibi olan ve Dımaşk’ta efendisine isyan ederek Abbasiler safı-
na geçen Lü’lu’nun katibi Muhammed b. Süleyman’ın komutasında bir 
orduyu Karmatîlere karşı gönderdi. Bunu haber alan Karmatî reisi Hü-
seyin, Dımaşk’tan Hıms taraflarına çekildi. Muhammed b. Süleyman el 
Kâtibi Hama yolunda 29 Kasım 903’de Karmatîlere ağır bir darbe indirdi. 
Kufe’ye doğru kaçan Karmatî reisi Hüseyin, Fırat kıyısında Ane ve Rahbe 
arasındaki ed Dâhiliye bölgesinde yakalanarak Bağdat’a götürüldü ve 
yanındakilerle birlikte 13 Şubat 904 yılında idam edildi.35 

Humareveyh’in halefleri Ceyş b. Humareveyh ve Harun b. Humare-
veyh dönemlerinde Suriye’de Karmatîlere karşı verilen mücadelede başa-
rısız sonuçlar elde edildi. Tolunoğullarının Karmatîlere karşı bu başarı-
sızlıkları Tolunoğullarının idaresini de sarsmıştır. Abbasî hilafeti Tolun-
oğulları Devleti’nin kurulmasından itibaren Mısır-Suriye’deki durumunu 
bir türlü hazmedememişti. Tolunoğullarının Karmatîler karşısındaki ba-
şarısızlıkları, Abbasî hilafetine Mısır seferi için cesaret vermişti. Tolun-
oğullarının iç çekişmeleri; dışarıda Karmatîlere karşı başarısızlıklarını 
kullanmak isteyen Halife Müktefî, Tolunoğullarının bölgedeki hâkimiye-
tine son vermeyi düşünmeye başladı. Özellikle Muhammed b. Süleyman 
el Kâtibi’nin son başarıları onun ordunun başına getirilmeleri sonucunu 
doğurmuştur. Halife Muhammed b. Süleyman el Katibi’ye meseleyi hal-
letme görevi verildi. O, kara ordusunun başında Suriye’ye doğru yürür-
ken donanma komutanı Damyane’yi de Mısır’a doğru açılmasını bildirdi. 
Halife ordusu Dımaşk’a yaklaşınca genç komutanların kendilerine tercih 
edilmesinden Harun’a kırgın olan Harun ve Faik, askerleriyle birlikte Hi-
lafet ordusuna katıldılar. Hiçbir mukavemetle karşılaşmaksızın Suriye 
Abbasîlere bağlandı. Bunu haber alan Harun sefer hazırlıklarını tamamla-
yarak yola çıktı ve el Abbase’de karargâh kurdu36 ve beraberinde amcala-
rından Şeyban ve Adiyy ile ailesi de bulunuyordu. Harun Abbase’deki ika-
metgâhında Bedr ve Faik’e gönül alıcı mektuplar yazarak kendi tarafına 
çekmek istedi. Fakat 31 Aralık 904 yılında amcası tarafından çadırında 
uyurken öldürüldü. Tolunoğlu Devleti’nin çöküşünü göremeyen Şeyban 
devletin iyi idare edileceğini askerlerine iyi davranacağı teminatı vermişti. 

Nihayet Muhammed b. Süleyman el Kâtibi, Fustat önünde 10 Ocak 
905 yılında ordugâhını kurdu. Muhammed b. Süleyman el Katibî, Şey-
ban’a mektup göndererek teslim olduğu takdirde bütün aile efradı ile ken-
disinin mal ve canlarına dokunulmayacağına söz verdi. Şeyban geceleyin 
gizlice hilafet orduları komutanının yanına giderek teslim oldu. Durumdan 
habersiz mevzilerinde bekleyen yayalar ise sabahleyin hükümdarsız ve ko-
mutansız kaldıklarını öğrenince savaş meydanından çekildiler. Önünde 
hiçbir engel kalmamış olan Muhammed b. Süleyman el Katibî, Fustat’a 
                                                           
35 Sabit b. Sinan, a.g.e., s. 23; Mesudî, a.g.e., s. 322-323; Kâzım Yaşar Kopraman, “Tolunoğulla-
rı”, DGBİT, c. VI, s. 67; ed-Dahiliyye Fırat kenarında bulunan bir şehir. Mu’cemü’l Buldan). 
36 İbnü’l Esir, a.g.e., c. VII, s. 444. 
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Ocak 905’te girdi. Böylece Tolunoğulları Devleti son bulmuş oldu.37 Tolun-
oğulları’nın Mısır ve Suriye’deki hâkimiyetinin son bulması ile bölge tekrar 
bu dönemdeki huzur ortamını yakalayamamıştır. Tolunoğulları engelin-
den kurtulan Karmatiler ise kurumsal bir kimlik kazanmaya başlamışlar-
dır. Önce Bahreyn ve Yemen’de daha sonra, Suriye, Irak’ta etkin olmaya 
başlamışlardır. Suriye’nin Selamiye kentinden İslam dünyasının farklı 
kentlerinde hareketin propagandacılarını “daileri” organize etmeye başla-
mışlardır. Nitekim Selçukluların askeri, sosyo-kültürel politikaları38 saye-
sinde İsma’îlî-Karmati propagandası etkisini yitirmeye başlamıştır. 
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NAHÇIVAN BÖLGESİNDE 
SON TUNÇ - ERKEN DEMİR ÇAĞININ BOYA 

BEZEMELİ KAPLARI 

Toğrul HALİLOV* - Aktaran: Cengiz YAVAN 

Öz 

Makalede Nahçıvan bölgesindeki Son Tunç-Erken Demir Çağı’na ait 

abidelerde bulunan boya bezemeli (süslemeli) kaplar incelenmiştir. Bu kap-

lar ölçü ve özelliklerine göre guruplara ayrılmıştır. Yapılan araştırmalar ne-

ticesinde, Nahçıvan bölgesinde boya bezemeli kap kültürünün Son Tunç-Er-

ken Demir çağına kadar devam ettiği belirlenmiştir. Bu çağa ait kaplar ge-

rek yerli, gerekse komşu halkların kültürüne has özellikler taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Son Tunç-Erken Demir Çağı, Boya Bezemeli 

Kaplar, Nahçıvan, Arkeoloji. 

Abstract 

Decorated Bowls of Late Bronze-Early Iron Age in the 

Nakhchivan Region 

The article focuses on painted (decorated) bowls seen on late bronze-

early iron age monuments in Nakhchivan. These containers are divided into 

groups according to their size and special features. The result of this rese-

arch show that the culture of painted bowls in the Nakhchivan region continu-

ed to the late bronze-early iron age. The containers dating from this era have 

unique features indicative of the culture of local and neighboring peoples. 

Key words: Late Bronze-Early Iron Age, Decorated Containers, 

Nakhchivan, Archaeology. 

Nahçıvan bölgesinde bulunan bu döneme ait kil kaplarını iki guruba 
ayırmak mümkündür. Birinci guruptaki kapların süslemelerinde Orta 
                                                           
* Azerbaycan Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü. 
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Tunç Devri’nin geleneksel motifleri kullanılmıştır. Tıpkı Orta Tunç Dev-
ri’nde olduğu gibi bir gurup kabın sadece gövdesinin orta kısmı, bazıları-
nın ise yüzeyinin tümü bej ya da krem rengine boyanarak süslenmiştir. 
İkinci guruptakilerde ise Son Tunç-Erken Demir Devri’nin geleneksel 
motifleri kullanılmıştır. Bu guruptakileri çanak, çömlek, yüksek kap ve 
çaydanlık türü kaplar oluşturmaktadır. 

Kâseler: Bu kaplar iki guruba ayrılmaktadır. Birinci guruba ağız ke-
narları düz, yuvarlak gövdeli kâseler dahil edilebilir (çizim: 1/2). II. Kül-
tepe ve Şahtahtı nekropollerinde bulunan örneklerde, bej ya da portakal 
renkli astar üzerine kalın bantlarla süslemeler yapılmıştır.1 Bezemeler 
genellikle düz ve eğri kalın çizgiler ile üçgen biçimli geometrik motifler-
den oluşmaktadır. 

Kızılburun2, Culfa3 ve Şahtahtı4 nekropollerinden ortaya çıkarılan ko-
nik gövdeli kâselerin ağız kenarları yuvarlatılmış veya düzleştirilmiştir. 
Bu kâselerin bazıları ip delikli (ip geçirmeye yarayan) bir kulpa sahiptir 
(çizim: 1/3, 4, 5, 6). Yüzeyleri çoğunlukla bej veya portakal rengine bo-
yanan bu kapların bazıları karışık boyanmıştır. Kırmızı boyayla yapılan 
süsleme motifleri kalın bantlardan oluşmaktadır. Bantlarla yapılan düz 
çizgi motifleri kabın alt ve dış kısmından tüm gövdeyi kaplamaktadır. 

Nahçıvan nekropolünde ortaya çıkarılan konik gövdeli ve düz ağız ke-
narları olan bir kâse, şekil ve süsleme anlayışı bakımından farklı özellik-
ler göstermektedir. V.H. Aliyev tarafından Son Tunç Devri’ne tarihlendi-
rilen bu ilginç kap, gerek şekil, gerekse süsleme motifleriyle Erken Demir 
Devri kaplarının özelliklerini de yansıtmaktadır.5 Kâsenin iç kısmı tü-
müyle bej renkle astarlanarak, ağız kenarının iç düzlemi enli bir bant 
oluşturacak şekilde süslenmiştir. Kabın hemen kenar genişliğinden baş-
layan ve ağız kısmına kadar uzanan kahve renkli çizgilerin arasına siyah 
boyayla zikzaklar atılmıştır. 

Son Tunç-Erken Demir Devri’nin belirgin özelliklerine sahip olan tür-
lerden biri de ağız kenarları karşılıklı iki taraftan içe doğru bastırılmış, 
fazla derin olmayan kâselerdir.6 Polikrom boya bezemeli bu tür kaplar 
Culfa7 ve Kızılburun8 nekropollerinde bulunmuştur (çizim: 1/7, 8, 9). Bu 
                                                           
1 V.H. Аliyеv, Аzerbаycаn’ın Tunç Dеvrinin Bоyаlı Kаplаr Mеdеniyеti, Bаkü: Еlm, 1977, s. 70-80. 
2 İ.İ. Mеşşаninоv, Krаtkiyе Svidеniyа o Rаbоtах Arkеоlоkiçеskоyе Ekspеdiçii i Nагоrnıy Kаrа-
bах i Nаhiçеvаnskiy Krаy // KАIMK, vıp I, 1926, s. 217-240. 
3 V.H. Аliyеv, Culfа Arkеоlоjik Buluntulаrı // Аzеrbаycаn Bilimlеr Аkаdеmisinin Hаbеrlеri, 
Bаkü 1968, № 3, s. 72-86. 
4 V.B. Bаhşеliyеv, Nаhçıvаn’ın Eski Tаifеlеrinin Manеvi Mеdеniyеti, Bаkü: Еlm, 2004, s. 138. 
5 V.H. Аliyеv, Аzerbаycаn’ın Tunç Dеvrinin Bоyаlı Kаplаr Mеdеniyеti, Bаkü: Еlm, 1977, s. 120. 
6 Оktаy Bеlli-Vеli Bаhşеliyеv, Nаhçıvаn Bölgеsindе Оrtа vе Sоn Tunç Çаğı Bоyа Bеzеmеli Çа-
nаk, Çölmеk Kültürü, İstаnbul, Аrkеоlоji vе Sаnаt Yаyınlаrı, 2001, s. 45-120. 
7 V.H. Аliyеv, Culfа Arkеоlоjik Buluntulаrı // Аzеrbаycаn Bilimlеr Аkаdеmisinin Hаbеrlеri, 
Bаkü: 1968, № 3, s. 72-86. 
8 İ.İ. Mеşşаninоv, Krаtkiyе Svidеniyа о Rаbоtах Arkеоlоkiçеskоyе Ekspеdiçii i Nагоrnıy Kаrа-
bах i Nаhiçеvаnskiy Krаy // KАIMK, vıp I, 1926, s. 217-240. 

216



TOĞRUL HALİLOV / SON TUNÇ-ERKEN DEMİR ÇAĞININ BOYA BEZEMELİ KAPLARI 3 

tür kâselerin süslemesinde genellikle kafesli üçgenler kullanılmıştır. An-
cak, bu kapların her biri, özel bir süsleme anlayışına sahiptir. Culfa nek-
ropolünde bulunan kâse üzerinde kırmızı çizgilerden yapılan kafes motif-
lerinin içi siyah noktalarla süslenmiştir. Renk uyumunun büyük bir ba-
şarıyla uygulandığı bu tür bezeme motifleri, büyük bir sanat zevkini yan-
sıtmaktadır. Benzer renk ve motiflerle bezenmiş bu tür kâselerin parça-
larına II. Kültepe Höyüğü’nde de rastlanmıştır. II Kültepe Höyüğü’nde 
bulunan bir kap üzerindeki süsleme dikkat çekicidir. Kabın tüm gövde-
sini kaplayan kafesli üçgen motifleri, kabın alt kısmında, siyah renkli 
çizgilerin birleşmesi sonucunda sekiz köşeli yıldıza dönüşmüştür (çizim: 
1/8). Bu ilginç süsleme, sanatçının yeteneğini de açık bir şekilde yansıt-
maktadır. Bezeme öğesi olarak kullanılan yıldız motifi bir inancı yansıt-
maktadır. 

Çanaklar: Ağız kenarları dışa yuvarlatılmış ve keskin karınlı bu kap-
lar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir. Birinci guruptakiler boyun-
suz, ağız kenarları dışa yuvarlatılmış ve yuvarlak gövdelidirler. Bu kaplar 
tümüyle bej veya portakal rengine boyanarak, birleşik üçgen dizileri ha-
linde siyah boyayla süslenmiştir (çizim: 1/10). İkinci guruptakiler ağız 
kenarları dışa yuvarlatılmış olup, geniş omuzludurlar. Bunların büyük 
bir kısmı süssüzdür. Buna karşın kiremit renkli astar üzerine siyah bo-
ya ile bezeme yapılmış bir örnek mevcuttur (çizim: 1/11). Üçüncü gu-
ruptaki çanaklar, ağız kenarları dışa çekik ve yuvarlak gövdelidirler. Bu 
tür çanakların omuz kısmı yatay siyah bantlarla bölümlere ayrılmış, bu 
yatay bantlar arasına da kafesli baklava dizileriyle bezeme yapılmıştır 
(çizim: 1/12). Bir diğer gurubu da kafesli üçgenlerle bezenmiştir (çizim: 
1/13). 

Kızılburun nekropolünde bulunan büyük hacimli bir çanağın üzerin-
de siyah ve kırmızı çizgilerle, birbirinin içine geçmiş zikzakların olduğu 
görülmüştür (çizim: 1/14). Culfa ve Kızılburun nekropollerinde bulunan 
çanakların bir kısmında, bezemelerin yalnızca gövdenin aşağı kısmını 
kapladığı görülmektedir.9 Bu çanakların bir kısmı Hocalı-Gedebey kültü-
ründe karakteristik olan yuvarlak kabartmalı çıkıntılara sahiptir (çizim: 
1/15, 16). Benzerleri, Sarıtepe arkeoloji abidesinde de bulunmaktadır.10 

Çömlekler: Nahçıvan bölgesinde bulunan bu döneme ait çömlekler-
den bir gurubu dışa dönük ağız kenarlı, silindir boyunlu ve çift konik 
gövdelidir. Portakal renginde astarlanarak, siyah renkli kalın ve ince çiz-
gilerden yapılmış kafesli üçgen dizileriyle bezenmiştir. Bazı örneklerde 
bezeme sadece siyah renkle (çizim: 1/17), bazılarında ise siyah ve kırmı-
zı renkle yapılmıştır (çizim: 1/18). Portakal renkli astarlı çömleklerden 
                                                           
9 О.А. Аbibullаyеv, Еnоlit i Brоnzа Nа Tеrritоrii Nаhiçеvаnskоy АSSR, Bаkü: Еlm 1982, tаb. 
ХХIХ, 5-7.  
10 Dj.А. Hаlilоv, Pоsеlеniyе Nа Kоlmе Sаrıtеpе // Sоvеtskоyе Arkеоlоgiyа, Mоskоvа, Nаukа, 
1960, № 4, s. 68-73. 
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biri bej zemin üzerine sadece siyah boyayla yapılmış kafesli üçgen motif-
leriyle bezenmiştir. Bu tür kaplar Nahçıvan ve Kızılburun nekropollerin-
de ortaya çıkarılmıştır. 

Dışa dönük ağızlı, silindir boyunlu ve yuvarlak gövdeli çömlekler de 
aynı teknikte bezenmiştir (çizim: 1/19). Ağız kenarı düz olan, yumurta 
gövdeli çömleklerden birinin bezemesi, sadece boynun alt kısmında si-
yah renkli kalın bir yatay çizgiyle sıralanmıştır (çizim: 1/20). Şahtahtı11, 
Kızılburun12, ve Culfa13 nekropollerinde bulunan bu tür kaplar, şekil ve 
bezeme (süsleme) stiline göre birbirlerinden farklılık göstermektedir. 
Şahtahtı çömleklerinin özensiz bezeme motifleri, bej zemin üzerine kır-
mızı ve siyah boyayla yapılmıştır. Boyun kısmının altına siyah, kalın ya-
tay bir çizgi çizilmiş, gövde kısmının üzerine de yan yana kafesli üçgen 
motifleri koyulmuştur (çizim: 1/21). Nahçıvan14, Kızılburun ve Culfa 
nekropollerinde bulunan ağız kenarları, dışa dönük, silindir boyunlu ve 
yuvarlak gövdeli çömleklerin bir kısmının bezeme motifleri, paralel çizgi-
ler arasına yapılmıştır. Nahçıvan nekropolünde bulunan çömleklerin 
gövde kısmına yapılan bezemede, kafesli dört üçgenin uç kısmının bir-
leşmesinden oluşan haç motifi ilgi çekicidir. Ancak, bu kapların bezeme-
lerindeki özensizlik net biçimde görülmektedir. Bu kapların bezemesinde 
genellikle kafesli üçgen motifleri ve Erken Demir Devri için karakteristik 
olan siyah ve kırmızı renkli bantlar kullanılmıştır. Culfa nekropolünde 
bulunan ip delikli çömleklerden birinin, sadece gövdesinin aşağı kısmı 
Erken Demir Devri için karakteristik olan bezeme motifiyle bezenmiştir 
(çizim 1/22). Kızılburun nekropolünde bulunan tek kulplu çömlek, gerek 
şekil, gerekse bezeme motifleri açısından Erken Demir Devri için karak-
teristik örnekleri oluşmaktadır. Ağız kısmının altına ve gövdeye kafesli 
üçgen motifleri yapılmıştır (çizim: 1/23). Nekrepolde bulunan çömlekler-
den birine, üçgen motiflerinin arasına kırmızı boyayla, kıvrılmış bir yılan 
figürü işlenmiştir (çizim: 1/24). 

Çaydanlıklar: Son Tunç-Erken Demir Devri’nin en çok sevilen kapla-
rından biri; çaydanlık olarak isimlendirdiğimiz uzun boyunlu (akıtma ye-
ri uzun olan) kaplardır. Bu kapların bezemesinde (süslemesinde) Orta 
Tunç Devri’nin geleneksel motiflerinin kullanıldığı görülmektedir. Kap 
gövdelerinin yukarı ve aşağı kısımları kırmızı boyayla, orta kısmı ise bej 
zemin olacak şekilde boyanarak siyah ve kırmızı motiflerle bezenmiştir. 
Nahçıvan nekropolünde bulunan ip delikli (ip geçirmek için açılan) kul-
                                                           
11 О.А. Аbibullаyеv, Mаtеriаlı Şаhtаhtinskоgо Pоgrеbаniyа // Аzеrbаycаn Bilimlеr Аkаdеmi-
sinin Hаbеrlеri, 1961, № 5, s. 27-36. 
12 İ.İ. Mеşşаninоv, Krаtkiyе Svidеniyа о Rаbоtах Arkеоlоkiçеskоyе Ekspеdiçii i Nагоrnıy Kа-
rаbах i Nаhiçеvаnskiy Krаy // KАIMK, vıp I, 1926, s. 217-240. 
13 V.H. Аliyеv, Culfа Arkеоlоjik Buluntulаrı // Аzеrbаycаn Bilimlеr Аkаdеmisinin Hаbеrlеri, 
Bаkü: 1968, № 3, s. 72-86. 
14 V.H. Аliyеv, Еski Nаhçıvаn, Bаkü: Еlm, 1979, s. 55. 
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pu olan bu tür kapların hemen hepsinin arasında çok küçük farklılıklar 
olmasına rağmen, benzer motiflerle bezendikleri (süslendikleri) görül-
mektedir (çizim: 1/25). Boynun alt kısmı ile gövdenin alt kısmı kalın si-
yah bir çizgiyle ayrılmış ve bu kısma kırmızı ve siyah boyayla kafesli üç-
gen motifleri yapılmıştır. Kulplardaki deliklerinden de (ip deliği) anlaşıla-
cağı gibi, bu delikten geçirilen bir iple herhangi bir yere asıldıkları anla-
şılmaktadır. Nahçıvan çaydanlıklarından biri, yüksek tabanlı olmasıyla 
diğerlerinden farklılık göstermektedir.15 (çizim: 1/26) Çaydanlıkların akı-
tan yerleri (boyunları-akıtacakları) fazla uzun olmadığından, köprü kul-
lanılmadığı görülmektedir. Gövde kısımlarındaki kafesli üçgen motifleriy-
le özgün bir biçime sahip olan çaydanlıklar, yüksek bir sanat zevkinin 
ürününü yansıtmaktadır. Son Tunç-Erken Demir Devri’ne ait uzun bo-
yunlu çaydanlıkların en güzel örnekleri Kızıltepe ve Şortepe nekropolle-
rinde ortaya çıkarılmıştır.16 Kızılburun çaydanlıklarından birinin gövde-
sine, üzerine kırmızı boyayla çizilen üçgen motiflerinin içine, yine kafesli 
üçgen motifleri yerleştirildiği görülmektedir. Diğer çaydanlıklar gibi bu-
nun gövdesinde de ip deliği olan bir kulp bulunmaktadır (çizim: 1/27). 
Uzun boynu ve ip deliği olan kulpa sahip bir başka çaydanlığın gövdesi-
nin üst kısmına kırmızı boyayla yapılan kafesli üçgen motifleri, diğerle-
riyle benzerlik taşımaktadır. Fakat bu çaydanlıktaki üçgen motiflerinin 
arasına yine kırmızı renkle, kıvrılmış bir yılan figürü çizilmiştir (çizim: 
1/28). Kızılburun nekropolünde bulunan bu kabın benzerleri Sarıtepe’-
de17 ve Transkafkasya’daki18 arkeolojik anıtlarda da bulunmaktadır. Ka-
bın gövdesinin alt kısmına yatay olarak çizilen kırmızı çizgi, aynı zaman-
da motifleri de sınırlandırmaktadır. Kızılburun çaydanlıklarının birinin 
boynu (akıtacağı) kırılmıştır. Bu kabın gövdesi kırmızı renkli bantlarla iki 
bölüme ayrılmış ve Erken Demir Devri’nin sevilen üçgen motifleri de üst 
üste çizilmiştir. Üçgen motiflerinin kırmızı ve siyah renkle yapıldıkları 
görülmektedir (çizim: 1/29). Şortepe nekropolünden çıkarılan ağız ke-
narları içeriye doğru çekik, ip deliğe sahip kulpu olan çaydanlığın gövde-
si yuvarlak, tabanı alçaktır. Diğer çaydanlıkların boyunları omuz kıs-
mından çıkmaktayken, bu çaydanlığın boynu (akıtacağı) gövdenin altın-
dan çıkmaktadır. Gövdenin alt kısmı kırmızı boyayla kalın bir bantla 
çevrelenmiştir. Gövdenin yukarı kısmına kırmızı ve siyah boyayla üçgen 
ve kafesli üçgen motifleri yapılmıştır (çizim: 1/30). Benzerleri Göktepe,19 
Tepesialk20 arkeolojik eserlerde de bulunmaktadır. 
                                                           
15 V.H. Аliyеv, Еski Nаhçıvаn, Bаkü: Еlm, 1979, s. 65. 
16 V.H. Аliyеv, Аzerbаycаn’ın Tunç Dеvrinin Bоyаlı Kаplаr Mеdеniyеti, Bаkü: Еlm, 1977, s. 67-84. 
17 İ.N. Nеrimаnоv, Sаrıtеpе Höyüğü’ndе Arkеоlоjik Kаzılаr // Аzеrbаycаn Bilimlеr Аkаdеmi-
sinin Hаbеrlеri, Bаkü, 1959, № 3, s. 37-40. 
18 B.А. Kuftin, Аrkеоlоgiçеskiyе Rаskоpki v Triаlеtti, Tblisi, s. 82-95. 
19 T.B. Вrown, Excavation in Azerbaijan, 1948, London, John Murray 1951, tab. 32. 
20 R. Ghirshman, Fouilles de Sialk Pres de Kashan, Paris, 1939, s. 243-244. 
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Yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak şunları söyleyebiliriz: Orta 
Tunç Devri’nde Nahçıvan Bölgesi’nde şekillenen boya bezemeli kaplar, 
Son Tunç-Erken Demir Devri’ne kadar devam etmiştir. Transkafkasya’da 
az rastlanan veya hiç rastlanmayan polikrom boyalara, Doğu Anadolu’da 
olduğu gibi21 Nahçıvan Bölgesi’nde de yoğunlukla rastlanılmıştır. Erken 
Demir Devri için karakteristik özellik olan çaydanlık türü kaplarla, Ho-
calı-Gedebey kültürü için karakteristik olan yuvarlak kabartma bezemeli 
çanak-çömleklerde boya bezemenin (süslemelerin) uygulanması, çok eski 
bir geleneğe dayandığını göstermektedir. Nahçıvan Bölgesi’nde boya be-
zemeli çanak-çömlek kültürü, M.Ö. II bin yılın sonlarına doğru Hocalı-
Gedebey kültürü olarak adlandırılan yeni bir kültürün ortaya çıkmasıyla 
birlikte farklılaşmış ve değişmiştir. 
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RUS VE ALMAN TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR 

SAHA ARAŞTIRMASI 

Kutalmış Emre CEYLAN* 

Öz 

Bu araştırmada, Türk menşeli ürünlerin yabancı tüketiciler tarafından 

değerlendirilmesinde, Türkiye ülke imajının etkisi ile Türkiye ülke imajının 

tüketici etnosentrizminden ne şekilde etkilendiği incelenmiştir. Rusya ve Al-

manya’da 751 tüketici ile yüz yüze görüşme yöntemi ile anket yapılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, çok boyutlu olarak ölçülen ülke imajı, Rus 

ve Alman tüketicilerin Türk ürünlerini değerlendirmelerinde son derece et-

kilidir. Yabancı tüketicilerin etnosentrizm seviyelerinin Türk imajında ne-

gatif etkisinin olduğu ancak etnosentrizmin ürün değerlendirmesini doğ-

rudan etkilemediği tespit edilmiştir. 

Yabancı tüketicilerin güçlü ekonomik sistem algılarının, politik durum 

hakkındaki pozitif yargıların, çalışma kültürü ve işgücünün mesleki eğiti-

mi hakkındaki değerlendirmelerinin, yabancı tüketicilerin ürün değerlen-

dirmelerinde ve dolayısıyla uluslararası ticarette son derece etkili olduğu 

saha verileri ile ispatlanmıştır. Özellikle ekonomik yapısı güçlü Türkiye al-

gısı, ürettiklerine daha fazla itibar edilen ve bu yolla da ekonomisini da-

ha da güçlendiren bir gelişim döngüsü sağlamaktadır. Araştırma, Türk 

Dünyası ekonomik birliğinin sağlanması için tüketiciler seviyesinde saha 

araştırmaları yapılması gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Uluslararası Ticaret, Tüketici Etnosentrizmi, Ül-

ke İmajı, Ürün Değerlendirmeleri. 
                                                           
* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doktora Öğrencisi, keceylan@gmail.com 
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Abstract 

Reasons for Positive Evaluation of Turkish Products by Foreign 

Consumers: 

A Field Research with Russian and German Consumers 

In this research, we study the effects of Turkey’s country image on fo-

reign consumer evaluation of Turkish products, and how Turkey’s image 

is affected by consumer ethnocentrism. We interviewed 751 consumers in 

Russia and Germany. 

Our results indicate that the country image, as evaluated from different 

aspects, has significant effects on the evaluation of Turkish products by 

Russian and German consumers. Moreover, ethnocentrism of foreign consu-

mers has negative impact on Turkey’s image. However, there is no signifi-

cant association between consumer ethnocentrism and product evaluation. 

Perceptions of foreign consumers about the economy, politics, work 

culture and vocational education in Turkey have significant effects on the-

ir product evaluation and therefore on international trade. In particular, 

the perception of a strong economic status increases the respect to Tur-

kish products and provides a mechanism to strengthen the economy even 

more. Results suggest that consumer field studies are essential for eco-

nomic solidarity within Turkish World. 

Key words: International Trade, Consumer Ethnocentrism, Country 

Image, Product Evaluation. 

1. Giriş 

Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) 1995 yılında resmi olarak çalışma-
ya başlaması, uluslararası ticarette yeni bir çığır açmış, kısa süre içinde 
150 ülkenin örgüte üyeliği ile birlikte, malların uluslararası dolaşımı 
dünyada yeni bir hal almıştır. NAFTA’nın (Kuzey Amerika Ülkeleri Ser-
best Ticaret Anlaşması) yürürlüğe girmesi, Amerika, Meksika ve Kanada 
ürünlerinin üretim ve pazar yapısı hakkındaki kuralları değiştirmiştir. 
Bu zaman zarfında kurulmuş ticaret blokları (ASEAN, Güneydoğu Asya 
Uluslar Birliği; EU, Avrupa Birliği; MERCUSOR, Güney Amerika Serbest 
Ticaret Bölgesi) uluslararası ticaretin şeklini, eski alışkanlıkları hızla de-
ğiştirmeye başlamıştır.1 

Ülkelerin yabancı ürünlere karşı koydukları standartlar ve kotalar, 
ihracat ve ithalatın yapısındaki farklılaşma, ticari dengelerin değişimi ile 
beraber görülen değişikliklerdir. Maliyet yapısı ve uluslararası lojistik 
konusundaki gelişmelerle, şirketler ürün ve hizmetlerinin “Menşe Ülke”-
sini yeniden tanımlamakta, internetin hızla gelişmesi, menşe ülke hak-
kındaki algıları ve uluslararası ticareti şekillendirmektedir. 
                                                           
1 M. Julie Pharr, “Synthesizing country of origin research from the last decade: Is the con-
cept still salient in an era of global brands?”, Journal of Marketing, Fall 2005, p. 35. 
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Satın alma davranışında önemli bir yer tutan Menşe Ülke Etkisi hak-
kında yapılmış ilk çalışmada Dichter (1962), “ürünün üretildiği ülkenin, 
ürünün yabancı pazarlarda kabul edilmesinde ve başarısında büyük kat-
kısının olabileceğini” ifade etmiştir. Bu ifadeden 3 yıl sonra, Schooler ta-
rafından 1965 yılında yapılan ilk saha çalışmasında “made in…” etike-
tinde yazan ülke ismi dışında bütün özellikleri aynı olan ürünlerin birbi-
rinden farklı değerlendirildiği ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalardan son-
ra, “menşe ülke etkisi” ve ilişkili kavramları ölçen pek çok araştırma ya-
pılmıştır. Uluslararası rekabet avantajı sağlamak için yönetilmesi gere-
ken önemli bir alan olan Menşe Ülke Etkisi özellikler gelişmekte olan ül-
keler için önem arz etmektedir. 

Geldiği aşama ve ulaşmak istediği konum itibariyle Türkiye, yabancı 
tüketicileri anlamak, kendi ürünlerinin uluslararası pazarda nasıl algı-
landığını ölçmek, rekabet şartları içerisinde kendine, sürekli yenilenecek 
yeni yollar seçmelidir. Türk ekonomisinin büyümesinde kilit öneme sa-
hip ihracatın geliştirilebilmesi için, yabancı tüketicilerin daha iyi anlaşıl-
ması gerektiği bilinen bir gerçektir. Tarihsel olarak da yakın ilişki içinde 
olduğumuz komşu ülke tüketicileri üzerinde yapılan saha araştırmaları 
bu açıdan da önem arz etmektedir. İktisadi münasebetlerimizi arttırmak 
durumunda olduğumuz Türk Cumhuriyetlerine yönelik yapılacak çalış-
malar için de bu araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. SSCB’nin dağıl-
masının ardından, sosyalist sistemden pazar ekonomisine geçişte, bekle-
nen ekonomik başarıyı yakalayamamış olan Türk Cumhuriyetleri2 ile ya-
pılacak köklü ve kalıcı ortak çalışmalar için anlamak ve anlamlandırmak 
gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, 1980’lerden sonra dünyaya kapılarını açan, dış 
ticaretini her yıl arttırmış ve nihayet -jeopolitik konumunun yanında- 
100 milyar doları aşan ihracatı, 150 milyar dolara yakın ithalatı, 10 mil-
yar doları aşan turizm geliri, inşaat ve lojistik sektöründe dünyada yay-
gın iş kapasitesi ile küresel bir oyuncu haline gelen Türkiye’nin ürünleri-
ne yönelik olarak yabancı tüketicilerin ürün değerlendirmelerine etki 
eden bazı faktörleri ortaya koymaktır. 

Çalışma literatür araştırması ve değişkenlerin tanımlanması ile başla-
maktadır. Sonrasında model test edilmiş, sonuçlar özetlenmiş, gelecek 
araştırmalar için tavsiyelere yer verilmiştir. 

2. Literatür İncelemesi 

2.1. Tüketici Etnosentrizmi 

Tüketici etnosentrizmi, kişinin ilk olarak kendi ülkesini düşünmesi ve 
sevmesi ve ithalat nedeniyle ülke ekonomisi kontrolünün kaybedilece-
                                                           
2 Mehmet Yüce, “Türkistan Birliği Fikrinin Tarihsel Gelişimi ve Gerçekleşebilirliği”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 93, Sayı: 185, s.194, 2010. 
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ğinden korkmasıdır.3 Etnosentrizm, herhangi bir grubun kendini refe-
rans çerçeve olarak görmesi ve diğer grupları kendi özelliklerine göre sı-
nıflandırması olarak da tanımlanabilir.4 Etnosentrizm kavramı, tüketici-
lerin vatansever duygularının satın alma niyetlerini ve davranışlarını et-
kilediğini göstermektedir. Tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin diğer ülke 
pazarlarına karşı kendi ülke pazarlarında üretilen ürünleri gurur ve 
kimlik objesi olarak görmesidir. 

Tüketici etnosentrizmi, kişinin karakter özelliklerine bağlı olarak ta-
nımlanmaktadır ve tüketicilerin, yabancı menşeli ürünleri satın almayı 
uygunluk ve ahlak açısından nasıl ele aldıklarını göstermektedir.5 

Shimp ve Sharma’ya (1987) göre, Amerikalı tüketicilerin Amerikan ürün-
lerine karşı olumlu bir tutum sergilemelerine rağmen, yabancı ürünlere 
karşı olumsuz yaklaşmaları etnosentrizm kaynaklıdır. Yüksek etnosentrizm 
seviyesindeki tüketiciler, yanlı bir şekilde, yerel ürünlere karşı olumlu duy-
gular beslerken, yabancı menşeli ürünlere negatif değerler biçmektedirler.6 
Bu negatif tutumun ülke imajına da etki edeceği düşünülmüştür: 

H1: Tüketici etnosentrizmi ülke imajını olumsuz etkiler. 
Yönetim açısından tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin yerel ürünleri 

tercih etmesi ve ithal mallara önyargılı yaklaşmalarıdır. Yüksek seviyede 
etnosentrik olan tüketiciler, kalitesi daha yüksek olsa bile yabancı men-
şeli ürünleri almayı tercih etmemekte, bu durumu ekonomik problem 
olarak görmekten çok ahlaki yönden olumsuz bulmaktadırlar.7 Buna 
rağmen, gelişmiş ülkelerde yüksek etnosentrizm seviyesi, bu ülkedeki 
tüketicilerin ilk önce yerel ürünleri ve daha sonra diğer gelişmiş ülkele-
rin ve daha da az gelişmiş ülkelerin ürünlerini tercih etmeleri olarak ta-
nımlanmaktadır.8 

Tüketici etnosentrizmi, yerel ürünleri satın alma kararında önemli bir 
motivasyon unsurudur.9 Aynı zamanda yabancı ürünleri satın almada 
                                                           
3 Subhash Sharma-Terence A. Shimp-Shin Jeongshin, “Consumer Ethnocentrism: A Test of 
Antecedents and Moderators”, Journal of the Academy of Marketing Science, Winter 95, Vol. 
23, Issue 1, p. 29. 
4 M.E. Janaina de Gira Giraldi-A. Akemi Ikeda, “Personal values and the country of origin 
effect: The moderating role of consumers’ demographics”, International Journal of Consumer 
Studies, 33 (2009), p. 311. 
5 George Balabanis-Adamantios Diamandopulos, “Domestic country bias, country of origin 
effects and consumer ethnocentrism: A multidimensional unfolding approach”, Journal of 
the Academy of Marketing Science, 32 (1), 2004, p. 88. 
6 Goutam Chakraborty-Anthony T. Allred-Terry Bristol, “Exploring consumers’ evaluations 
of counterfeits: The roles of country of origin and ethnocentrism”, Advances in Consumer Re-
search, 23, 1996, p. 382. 
7 Marjorie Wall-Louise A. Heslop, “Consumer Attitudes Toward Canadian-Made Versus Imported 
Products”, Academy of Marketing Science, Journal Greenvale: Summer 1986, Vol. 14, Iss. 2, p. 33. 
8 Chike Okechuku, “The importance of product country of origin: A conjoint analysis of the United 
States, Canada, Germany and Netherlands”, European Journal of Marketing, 1994, 28 (4), p. 15. 
9 Terence A. Shimp-Subhash Sharma, “Consumer Ethnocentrism: Construction and Valida-
tion of the Cetscale”, Journal of Marketing Research (JMR), Aug 87, Vol. 24, Issue 3, p. 289. 
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tüketici ahlak yargısını ifade etmektedir.10 Bu kavram, tüketicinin yerel 
ürünü seçmesi açısından pozitif görünürken, yabancı menşeli ürünleri 
seçme konusunda katı olduğu için de olumsuz olarak nitelendirilmekte-
dir.11 Dolayısıyla, yabancı menşeli ürünleri satın almanın algılanan ahla-
kı, gerçekte, tüketicinin ürüne karşı olan davranışlarına oldukça etki et-
mektedir.12 

Bir ülkenin etnosentrizm seviyesi yüksek olduğu zaman, genellikle, 
tüketiciler ürünleri değerlendirirken menşe ülke bilgisini dikkate almak-
tadırlar.13 Shimp ve Sharma’ya (1987) göre, etnosentrik olan tüketiciler, 
olmayanlara göre, yabancı ülke ürünlerini satın almayı daha çok zararlı 
olarak görmektedirler. Çünkü tüketicilerin yabancı ülkelerin ürünlerini 
satın alması, yerel ekonomiyi kötü yönde etkileyen, iş kaybına yol açan 
ve vatansever olmayan bir davranış olarak görülmektedir. Bu negatif et-
kinin Türk ürünleri için de bu şekilde olacağı öngörülmüştür: 

H2. Tüketici etnosentrizmi Türk malı değerlendirmesini negatif etkiler. 

2.2. Ülke İmajı 

Ülke imajını tanımlayan ilk yazar olan Nagashima (1970), ülke imajı-
nı; işadamları ve tüketicilerin spesifik bir ülkenin ürünü ile ilişkilendir-
dikleri, temsil, şöhret, önyargıları olarak tanımlanmıştır. Bu imaj; ülkeyi 
temsil eden ürünler, milli özellikler, ekonomik ve siyasi görünüm, tarih 
ve gelenekler gibi değişkenler tarafından meydana getirilmiştir. 

Kotler ve Gertner (2002) ülke imajını insanların bir ülke hakkındaki 
inanç ve hissiyatlarının toplamı olarak tasvir etmiştir. Yazarlara göre bir 
ülkenin imajı, bulunduğu konumu, coğrafyası, tarihi, müziği, yemekleri 
ve diğer özellikleriyle ilişkili şekilde gelişmektedir. Jaffe ve Nebenzahl 
(2001) ülke imajını, bu ülkelerin bireylerinin zihinlerdeki temsiller olarak 
tanımlamaktadır. Ülke imajı Martin ve Eroğlu’na (1993) göre bir kişinin 
belirli bir ülke hakkında tanımlayıcı, dolaylı ve bilgiye dayalı inanışları-
nın toplamıdır. Keller’a (1993) göre ülke imajı, marka imajına benzer şe-
kilde, ülke imajı ile ilgili çağrışımların anlamlı bir şekilde bütün haline 
getirilmesidir. Papadopoulos (1993)’e göre “ülke imajı” terimi tüketicilerin 
zihinlerindeki temsiller tarafından oluşturulan düşüncelerdir. Verlegh ve 
Steenkamp’a (1999) göre ülke imajı, bir ülkenin insanlar, ürünler, kültür 
                                                           
10 George E Nakos-Yannis A. Hajidimitriou, “The Impact of National Animosity on Consu-
mer Purchases: The Modifying Factor of Personal Characteristics”, Journal of International 
Consumer Marketing, 2007, Vol. 19, Issue 3, p. 59. 
11 Terence A. Shimp-Subhash Sharma, “Consumer Ethnocentrism: Construction and Vali-
dation of the Cetscale”, Journal of Marketing Research (JMR), Aug 87, Vol. 24, Issue 3, p. 
290. 
12 Peeter Verlegh-E. Jan-Benedict Steenkamp, “A review and meta-analysis of country of 
origin research”, Journal of Economic Psychology, 20 (1999), p. 531. 
13 Z.U. Ahmed-J.P. Johnson-Xia Y. Yang-K.F. Chen-S.T. Han-C.B. Lim, “Does country of 
origin matter for low involvement products?”, International Marketing Review, 21 (1), 2004, 
p. 111. 
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ve ulusal semboller hakkındaki zihinsel temsillerini ifade eder. Yazarlara 
göre, ülke imajları, yaygın şekilde paylaşılan kültürel önyargıları içerir. 

2.2.1. Ülke İmajının Oluşma Süreci 

Bilgi oluşum sürecinin, ürün hakkındaki bilginin, tüketicinin zihnin-
deki birtakım çağrışımlarla şekillendiği düşünülmektedir. Bu çağrışımlar 
menşe ülke bilgisi ile ilişkilidir.14 Daha sonra menşe ülke, ülke ve ürüne 
yönelik aşinalık ve tercihler temelinde gelişen, ürün özelliklerine yönelik 
bilginin oluşmasına sebebiyet vermektedir.15 

Menşe ülkenin önyargı gibi davranabilmesinden dolayı16, menşe ülke 
etkisinin “gerçeğin zihinsel bir yansıması” veya “gerçekle ilişkisi olmaya-
cak şekilde sanal bağların bir sonucu” olarak yanlış çıkarsamalarla da 
oluşabileceği düşünülmektedir.17 

Roth ve Romeo (1992), bir ülkenin ürünlerine yönelik müşteri tercihleri ile 
ülkenin kültürü, ekonomisi ve politikaları arasında bir ilişki olduğunu iddia 
etmekte ve tüketicilerin A ülkesine ait spesifik bir ürünle ilgili değerlendirme-
lerinin ülke ve ürün arasındaki eşleşmeye dayandığını ortaya koymaktadırlar. 
Ülke ürün arasındaki eşleşmenin pozitif yönde olacağı öngörülmüş ve; 

H3. Ülke imajı algısı yabancı ülke ürünlerinin değerlendirilmesini 
olumlu etkiler. 
hipotezi geliştirilmiştir. 

Ülke imajının yeni ürünlere transferi oldukça ilginç bir problemdir. 
Ülke imajının, iyi bilinen bir ürün kategorisinin farklı boyutlarına yöne-
lik inanışlara dayandığının kabul edilmesi bu transferin mümkün ve 
beklenen bir durum olduğunu ortaya koymaktadır. Bu transferin olma-
sının sebebi ürünlerle ülke ve yeni ürünler arasında güçlü bir benzerlik 
ilişkisinin algılanmasıdır. 

2.3. Ülke İmajı Kavramının Boyutları 

Ülke imajının çok boyutlu yapıya sahip olduğu yönünde genel bir ka-
bul olsa da18, ülke imajının boyutlarının sayısı ve doğası hakkında fikir 
ayrılığı vardır. Yaklaşık aynı konular etrafında şekillense de, farklı yazar-
lar, ayrı dönemlerde, farklı boyutlara yeni isimlerle yeni tanımlar getire-
rek menşe ülke imajını açıklamaya çalışmışlardır. 
                                                           
14 C. Han-C. Min-, “Testing the Role of Country Image in Consumer Choice Behavior”, Euro-
pean Journal of Marketing, Vol. 24, Issue 6, 1990, p. 28. 
15 Mary Ann Fiske, “General Foods Roasted Over Coffee Buying Policy”, Business & Society 
Review, Spring 84, Issue 49. 
16 Akira Nagashima, “A comparison of Japanese and US attitudes toward foreign products”, 
Journal of Marketing, 1970, 34: p. 70. 
17 G. Balabanis, R. Mueller, T.C. Melewar, “Country of origin images around the world: can 
value priorities predict them?”, In 28th EMAC Conference, 1999, Berlin, Proceedings. 
18 örn: Philippe Cattin-Alain Jolibert-Colleen Lohnes, “A Cross-cultural study of 'made in' 
concepts”, Journal of International Business Studies, Winter 82, Vol. 13, Issue 3, p. 138. 
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Menşe ülke çağrışımları, makro düzeyde ülkenin ekonomik durumu 
ile ilişkilendirilebileceği gibi, mikro düzeyde ülkede üretilen ürünlerle de 
ilişkili değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla uluslararası pazarlama lite-
ratüründe, ülke imajı konusunda iki farklı kavramlaştırma yapısı ortaya 
çıkmıştır. Ülke imajı hem ülke (makro seviye)19 hem de ürün (mikro) se-
viyede20 kavramsallaştırılmıştır. 

Jaffe ve Nebenzahl (1984) ürün-teknoloji ve fiyat değeri olmak üzere 
iki boyut bulmuştur. 

Han ve Terpstra (1988) beş boyut bulmuştur: teknik gelişmişlik, pres-
tij, hizmet, işçilik ve ekonomi. 

Roth ve Romeo’ya göre (1992), ülke imajı çalışmalarında farklı değiş-
kenler kullanılsa da dört boyut araştırmalarda sıklıkla sunulmaktadır: 
Yenilikçilik, tasarım, prestij ve işçilik. Yenilikçilik, ürünün mühendislik 
ve yeni teknolojiler konusundaki gelişmişliğini içermektedir. Tasarım; 
görünüş, stil, renk ve çeşitliliğe işaret etmektedir. Prestij; tek olmayı, 
statüyü ve ürün işaretlerine verilen tepkiye delalet etmektedir. En son 
olarak işçilik, güvene, dayanıklılık ve ürünün üretimindeki kaliteye işa-
ret eder. 

Roth ve Romeo’nun ortaya koyduğu boyutlara benzer şekilde, Han 
(1990) çalışmasında ülke imajının “teknik gelişmişlik, prestij değeri, ürünün 
bitmiş hali, fiyat ve dayanıklılık” konularını içeren 5 boyuttan oluştuğunu 
ifade etmektedir. Roth ve Romeo (1992) ve Han (1990) önerdiği menşe ülke 
imajı ürünle ilgili konuları referans alan tek perspektifli bir yapıdır. 

Aynı dönemde, Pisharodi ve Parameswaran (1992) ülke imajını 3 fark-
lı grupta ele almışlardır. Birinci grupta, “Ülkenin Genel Nitelikleri” adı al-
tında ülke ile ilgili genel tutumların ne olduğunu tespit etmeyi amaçla-
maktadır. İkinci grupta, “Ürünün Genel Nitelikleri” ürünle ilgili reklam ve 
dağıtım gibi başlıkları da ele alan, ölçüm yapılan ülkede üretilen ürün-
lerle ilgili genel karakteristiklere yönelik tutumları anlayabilmeyi amaç-
lamaktadır. Üçüncü grup ise “Ürünle İlgili Spesifik Nitelikler” olarak dile 
getirilen, imajı ölçülen ülkede üretilen ürünle ilgili tutumları anlamayı 
amaçlamaktadır. 

Martin ve Eroğlu (1993), 3 boyutlu bir yapı hakkında çalışma yapmış-
tır: Siyasi, ekonomik ve teknolojik. Dördüncü boyut olarak düşünülen 
sosyal etkileyicilik araştırma sonuçları arasında tanımlanmamıştır. Mar-
tin ve Eroğlu (1993)’nun 3 boyutlu ölçeği hükümetin ve profili tarafından 
yönlendirildiği görünmektedir. Ekonomik ve sosyal boyutun ölçümünde 
“Serbest Pazar/Planlı Merkezi Sistem”, “yüksek/düşük çalışan ücretleri” 
ve “tarım ürünleri ithalatçısı/ihracatçısı” gibi tanımlamalar kullanılmıştır. 
                                                           
19 örn: Ingrid M. Martin-Sevgin Eroğlu, “Measuring a Multi-Dimensional Construct: Coun-
try Image”, Journal of Business Research, Nov 93, Vol. 28, Issue 3, p. 201. 
20 örn: S. Agarwal-S. Sikri, “Country image: Consumer evaluation of product category ex-
tensions”, International Marketing Review, 1996, Vol. 13, Issue 4, p. 23, p. 17. 
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Wang (1978) Amerikalı tüketicilerin Rusya’nın ekonomik gelişmişlik 
düzeyini gerçekte olduğundan daha yüksek olarak algıladığını fakat Rus 
ürünlerini yine de düşük düzeyde değerlendirildiğini bulmuştur. Yani li-
teratürde sıkça yer alan gelişmişlik düzeyi ile olumlu ürün değerlendir-
meleri arasındaki pozitif ilişki, ortaya çıkan bu durumu açıklayama-
maktadır. Bu durum Wang’ın “politik iklim” değişkeni ile açıklanabil-
mektedir. 

Ülke imajının tanımı, menşe ülke etkisi literatüründe açık bir şekilde 
tanımlanmamıştır21, pek çok yazar ülke imajı konsepti ve üretilen ürün-
lerin imajı hakkında kafa karışıklığına düşmüşlerdir. Bu yanlış anlama-
ya bir örnek olarak Han (1988) tarafından yapılan ülke imajını “yerli ve 
yabancı ürünler arasındaki kalite farkı” olarak düşünen tanımlama veri-
lebilir. 

Jaffe ve Nebenzahl’a (2001) göre ülke imajı tek boyutlu değildir. Bu 
bakış açısına göre, kavramın altında yatan boyutların hepsini araştır-
mak, ortaya çıkarmak ve ölçmek önemlidir. Yazarlar ülke imajının, ülke 
insanları, ekonomik gelişmişlik seviyesi ve ürünlerin kalitesinden etkile-
neceğini ortaya koymaktadır. Jaffe ve Nebenzahl (2001) ülkelerin imaj-
ları hakkında yapılan yanlışların; ülke imajının ürün imajından bağım-
sız olduğunu düşünmek, ülke imajının durağan bir yapı olduğunu dü-
şünmek olduğunu söylemektedir. Yazarlara göre ülke imajı ürünün 
imajını etkiler, tersten bakarsak, ürünle ilgili deneyimler de ülke imajı-
nı etkiler. 

Birçok modelde yer alan ülke imajı ölçekleri şunlardır: 
Ülkenin siyasi ve sosyal karakteri - Siyasi istikrar, demokrasi sevi-

yesi, haklar, çevre kontrolü, dünya siyasetindeki rol, barış, yaşam kalite-
si, eğitim. 

Ülkenin Kapasiteleri / Becerileri - Teknik uzmanlık, sanayileşme, 
ekonomik istikrar, iyi yönetilen ekonomi, refah. 

Halkın Karakteri - Güvenilirlik, dost canlısı olma. 
İnsanların Yetenekleri - İyi eğitimli, çalışkan, endüstrileşmiş. 
Ülke ve İnsan Değerlendirmeleri - Hoşlanılan, ideal, çekici. 
Arzu Edilen Ülke Çağrışımları - Göçmenlere karşı yaklaşım, ziyaret, 

gelen yatırımlar, yapılan yatırımlar, yakın bağlar. 
İlk ikisi ülkeye ait tanımlayıcı öğelerken, daha sonraki ikisi insanlara 

yönelik tanımlayıcı parçalardır. Daha sonraki değerlendirme etkilerini 
incelerken, en sonuncusu davranış eksenlidir.  

Böylece ülke-insan yapıları, ürün ilişkili yapılarla net bir paralellik 
göstermektedir. 

Oluşturulan araştırma modeli şu şekildedir: 
                                                           
21 M.E. Janaina de Gira Giraldi-A. Akemi Ikeda, “Personal values and the country of origin 
effect: The moderating role of consumers’ demographics”, International Journal of Consumer 
Studies, 33 (2009), p. 313. 
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3. Metodoloji 

a. Veri Toplama 

Yabancı tüketicilerin Türk malı algısını ölçmek için araştırmanın Al-
manya ve Rusya’da yapılmasına karar verilmiştir. Türkiye için önemli ve 
gelişen bir pazar olması, Rus ve Alman tüketicilerin Türk malları hak-
kında değerlendirmede bulunabilecek kadar tecrübe sahibi olmaları ve 
yüzyıllardır devam eden ikili ilişkiler sebebiyle Rus ve Alman tüketiciler-
de araştırma yapılması uygun bulunmuştur. 

Örneklemde tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmış, 751 tüketici ile 
yüz yüze görüşme yöntemi ile veri toplanmıştır. 

b. Ölçüm 

Araştırma modelindeki değişkenlerin ölçümü için daha önce literatür-
de birçok kere kullanılmış geçerlilik ve güvenilirlikleri yeterli bulunmuş 
beşli likert tipi çok sorulu ölçeklerden faydalanılmıştır. 

Tüketici Etnosentrizmi, Shimp ve Sharma tarafından (1987) 17 ifa-
deli olarak geliştirilen ve daha sonraki dönemlerde kısaltılmış muhtelif 
versiyonları farklı yazarlar22 tarafından kullanılmış ve yüksek güvenilirli-
ği raporlanmıştır. Bu araştırmada Klein, Ettenson ve Morris’in (1998) 
kullandığı 6 ifadeli versiyona yer verilmiştir. 

Ülke İmajı ölçümünde Lala, Allred, Chakraborty’nin (2009) ölçek ge-
liştirme makaleleri ülke imajını boyutlar bazında ele alıp, geçmiş çalış-
maları özetleyen bir ölçek geliştirdiği ve güncel bir çalışma olması sebe-
biyle tercih edilmiştir. Daha önce Han ve Terpstra, 1988; Haubl, 1996; 
Heslop ve Papadapoulos, 1993; Lee ve Ganesh, 1999; Parameswaran ve 
Pisharodi, 1994; Wang ve Lamb, 1983 tarafından kullanılan ölçek, Lala 
ve arkadaşları (2009) tarafından 5 boyutlu olarak düzenlenmiştir. Buna 
                                                           
22 Zeynep Gürhan-Canlı-Durairaj Maheswaran, “Cultural Variations in Country of Origin 
Effects”, Journal of Marketing Research (JMR), Aug 2000, Vol. 37, Issue 3, p. 312. 
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göre ülke imajı; Ekonomik Şartlar, Çatışma, Politik Yapı, Mesleki Eğitim, 
Çalışma Kültürü, Çevre ve İşgücü boyutlarından oluşmaktadır. 

Ülke ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik yapılmış birçok çalışma 
içinde, konuyu özetler ve önceki pek çok çalışmanın ortak noktasını ifade 
eder nitelikte olması sebebiyle Klein, Ettenson ve Morris’in (1998) ölçeği kulla-
nılmıştır. Yazarlar ölçeği Darling ve Arnold (1988); Darling ve Wood (1990); 
Wood ve Darling, (1993)’ten uyarlamışlardır. 6 ifadeli (item) ölçeğin Klein ve 
diğerleri (1998) tarafından raporlanan güvenilirlik katsayısı (cr.alfa) 0,73’tür. 

Ölçeklerin orijinalde İngilizce olmasından dolayı anket formu öncelik-
le İngilizce olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu form Almanya ve Rusya 
için uyarlanmış, uyarlanan formlar, Türkiye’de 17 yıldır akademik tercü-
me yapan bir tercüme bürosu tarafından hedef dillere çevrilmiştir. İngi-
lizceleriyle beraber yapılan çeviriler, nitelik kontrolü için, ABD’de dokto-
ra yapan Rus ve Alman asıllı öğrencilere gönderilmiş ve çeviride uygun 
görmedikleri yerleri belirtmeleri istenmiştir. Bir yandan da İngilizceden-
Rusça-Almancaya çeviriler, bir başka tecrübeli tercüme bürosu tarafın-
dan tekrar İngilizceye çevrilmiş, aradaki farklar konusunda bir form ha-
zırlanmış ve ABD’deki doktora öğrencilerinin tenkitleri ile birleştirilerek 
farklara yönelik detaylı bir çalışma yapılmıştır. Bu form ilk tercümana 
gönderilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu şekilde formlar ön tes-
te uygun hale getirilmiştir. Formlar ekte sunulmuştur. 

4. Veri Analizi ve Araştırma Sonuçları 

Araştırma yapılan Alman ve Rus tüketicilerin cinsiyet, yaş, eğitim dü-
zeyi ve aylık gelir seviyeleri şu şekildedir: 

Tablo 1: Örneklemin Demografisi 
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* Ülkelerin eğitim sistemlerinin farklı olmasından dolayı “okula gidilen yıl” olarak so-

rulmuş, daha sonra sınıflanmıştır. 

** Almanya’da yukarıdaki skala ile sorulan gelir, Rusya’da açık uçlu olarak sorul-

muş, daha bu skalaya dönüştürülmüştür. Dönüştürme esnasında, daha doğru sonuçla-

ra ulaşabilmek için ülkelerin kişi başına düşen GSMH’ları oranlanmış ve satın alma gü-

cü bazında dönüştürme yapılmıştır. Özellikle Rusya verileri, tutar olarak değil, oran ola-

rak düşünülmelidir. 

Örneklemin % 57’si kadın, % 43’ü erkektir. Ülkeler arasında cinsiyet 
dağılımları açısından bir fark yoktur. 30 yaş altı genç grup Rusya’da da-
ha büyüktür. Alman tüketicisinin orta yaş grubu Rusya’ya kıyasla daha 
fazladır. İki ülkenin de yaş ortalaması 34’tür. 

Almanya’da 11 yıllık temel eğitimin uzun süredir uygulanmasından do-
layı 8 yıldan daha az eğitim alanların oranı oldukça düşüktür. Üniversite 
(13-16 yıl arası) seviyesinde eğitim almış tüketicilerin oranı birbirine yakın 
iken, Almanya’da eğitim konusundaki yığılmanın lise seviyesinde (% 54) 
olduğu görülmektedir. İki ülkenin eğitim alınan ortalama süresi 12 yıldır. 

İki ülke arasındaki satın alma gücünün birbirine kıyaslanabilmesi için, 
Rusya’da kişilerin gelirlerinin, ülkedeki kişi başına düşen GSMH’ya oran-
laması yapılmıştır. Bu şekilde dahi Almanya ile Rusya örneklemi arasın-
daki fark azaltılmış, dağılım normalleşmiştir. Ancak iki ülke arasında be-
lirgin bir fark vardır. Almanya’da tüketicilerin % 34, Rusya’da % 43’ü yıllık 
20.000 Euro’nun altında gelir elde etmektedir. 50.000 Euro’nun üzerinde 
gelir elde eden tüketiciler Almanya’da % 8, Rusya’da ise % 2’dir. 

4.1. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği 

Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlikleri doğrulayıcı faktör analizi kullanı-
larak değerlendirilmiştir. Toplam 22 sorudan oluşan dört değişkenli ölçüm 
modeli AMOS 4.01 paket programında en yüksek olabilirlik (maximium li-
kelihood) hesaplama tekniği kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonucunda 
Hair ver arkadaşlarının (1998) önerdiği prosedür uygulanarak faktör yük-
leri, standart hata kovaryans değerleri ve modifikasyon indeksleri incelen-
miş ve bazı soruların problemli olduğu belirlenmiştir. Problemli soruların 
(2 Etnosentrizm ve 2 Menşe Ülke Ürün Değerlendirmesi 2 Çalışma Kültü-
rü olmak üzere) modelden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

Mesleki Eğitim ve Çalışma Kültürü, Ülke İmajının iki ayrı boyutu ol-
masına rağmen, faktör analizinde birleştikleri görülmüştür. Mesleki Eği-
tim ve Çalışma Kültürü faktörü oluşturulmuş, bu faktöre uygun düşme-
yen 2 soru çıkartılmıştır. 

Toplamda altı sorunun elenmesinin ardından kalan sorular değerlen-
dirilmiş, bir sorunun 0,6 ancak anlamlı (p<0.01) faktör yüklerine sahip 
olduğu görülmüştür. Bu sorunun standart hata kovaryans değerleri ve 
modifikasyon indeksleri açısından elenmesini gerektiren ciddi bir sorun 
oluşturmadıkları anlaşılmıştır. Toplamda altı sorunun elendiği bu adı-
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mın ardından doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır. Ki-kare istatisti-
ği [2 (129) 434.192 p<0.01] ve uyum iyiliği indeksleri [GFI=0.94, NFI= 
0.93, CFI=0.95, RMSEA=0.05] ölçüm modeli ile veri seti arasında tatmin 
edici uyuma işaret etmiştir. 

Ölçeklerin güvenilirlik değerlendirmesi için Cronbach Alfa ve Birleşik 
Güvenilirlik katsayıları hesaplanmış ve Tablo 2 de sunulmuştur. Birleşik 
güvenilirlik katsayılarının kritik seviye olan 0,6’nın23, ve Cronbach Alfa 
katsayılarının ise 0,7 üzerinde olması ölçeklerin güvenilirliklerine işaret 
etmektedir.24 Tablo 2 de ayrıca yakınsama geçerliliğinin göstergelerinden 
olan anlamlı olan faktör yükleri de görülmektedir. 

Tablo 2: Ölçüm Boyutları 

 
** p<0, 01 

                                                           
23 C. Fornell-D.F. Larcker, “Evaluating structural equation models with unobservable vari-
ables and measurement error”, Journal of Marketing Research, 18 (Feb), 1981, p. 45. 
24 J.C. Nunnally, “Psychometric Theory”, 2nd ed., McGraw-Hill, 1978, New York, NY. 
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Ayrışma geçerliliği Fornell ve Larcker’in (1981) kriterine göre değer-
lendirilmiştir. Yapısal ölçüm modelinde, ayrışma geçerliliğine işaret ede-
cek şekilde, her bir gizil değişkenin kendi soruları ile paylaştığı ortalama 
varyansın diğer gizil değişkenler ile paylaştığı varyanstan yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma değerleri 
ile değişkenler arası ikili korelasyonlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Değişkenlere ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri 
ile değişkenler arası korelasyon 

 
** p<0, 01 

4.2. Hipotez testi 

Araştırma amaçlarının gerçekleştirilmesi için Şekil 1’de sunulan yapı-
sal model AMOS 4.01 paket programında en yüksek olabilirlik (maxi-
mum likelihood) hesaplama tekniği kullanılarak test edilmiştir. Uyum 
iyiliği istatistiklerinin kabul edilebilir aralıklarda olması, modelin fit ol-
duğunu göstermektedir. 

Tablo 4: Standardize Edilmiş Yol Analizleri ve Uyum İstatistikleri 

 
Tüketici etnosentrizmin ülke imajı üzerinde pozitif etkisinin olduğu 

hipotezi (H1) desteklenmiştir. 
Tüketici etnosentrizmin ürün değerlendirmesi üzerine pozitif etkisinin 

olduğu hipotezi (H2) desteklenmemiştir. 
Ülke imajının ürün değerlendirmesi üzerine pozitif etkisinin olduğu 

hipotezi (H3) desteklenmiştir. 

Tablo 5: Hipotez testlerinin sonuçları 
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5. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma, Türkiye ekonomisinin büyümesinde kilit bir öneme sahip 
olan uluslararası ticaretin geliştirilebilmesi için, yabancı tüketicilerin ürün-
ler ve ürün menşeleri hakkındaki algılarının daha iyi anlaşılması gerektiği 
gerçeğinden hareketle, Türkiye’nin bugünkü konumunun tüketicilerin Türk 
malı algısına ne şekilde yansıdığının değerlendirilmesi ve Türk malı algısına 
tesir eden ekonomik ve sosyal sebepleri tespit etmek üzere yapılmıştır. 

Menşe Ülke Etkisinin, son dönemde daha fazla çalışılmaya başlanan 
Kuralcı (Normatif) boyutunun önemli faktörü olan etnosentrizmin ülke 
imajına ve ürün değerlendirmesine etkisi incelenmektedir. Literatürde 
daha önce araştırılmamış konu tüketici etnosentrizm ile algılanan ülke 
imajı arasındaki ilişkiyi incelemesi itibariyle bu araştırma bir yeniliktir. 

Araştırma sonuçlarına göre “politik yapı”, “ekonomik şartlar” ile “çalışma 
kültürü ve mesleki eğitim” boyutları ile ölçülen ülke imajı, Rus tüketicilerin 
Türk ürünlerini değerlendirmelerinde son derece etkilidir. Bulgular tüketici-
nin kendi ülkesinin ürünlerine karşı sahip olduğu etnosentrik duygular ile 
yabancı ülke imajı arasında negatif ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 

Elde edilen bulgulara göre, uluslararası arenadaki etkili duruşun, 
güçlü ülke imajının, çalışma kültürümüz ve mesleki eğitim konusundaki 
yeterlilik algısının, yabancı tüketicilerin ürün değerlendirmelerinde ve 
dolayısıyla uluslararası ticarette son derece etkili olduğu saha verileri ile 
ispatlanmıştır. Özellikle ekonomik yapısı güçlü Türkiye algısı, ürettikleri-
ne daha fazla itibar edilen ve bu yolla da ekonomisini daha da güçlendi-
ren bir gelişim döngüsü sağlamaktadır. Tüketicilerin sadece kendi ülke 
ürünlerini kullanmayı doğru bulmaları anlamına gelen tüketici etnosen-
trizminin özellikle Rus tüketiciler için, Türk mallarının değerlendirme-
sinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Gelecek çalışmalarda, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye arasındaki si-
yasi, sosyal ve kültürel bağları, iktisaden de güçlendirmek üzere, ticari 
bağlarımızı özellikle kuvvetlendirmemiz gereken bu ülkelerde ve Türki-
ye’ye komşu olan diğer ülkelerde Türk malı algılarının ve satın alma ni-
yetine etkilerinin incelenmesi önemlidir. 

Bu araştırma birtakım kısıt ve gerekçelerle sadece etnosentrizm, ülke 
imajı ve ürün değerlendirmelerini ele almıştır. Oysaki tarihi ilişkilerin tü-
ketici algısına etkisinin incelenmesi ve bu etkinin bugünkü ticari yapıya 
etkisini inceleyen daha farklı çalışmalar yapılmalıdır. Bu araştırmada 
ara değişken olarak ele alınan ülke imajının moderatör etkisi de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
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Yrd. Doç. Dr. Fazlı Arslan, Başmuharrir’in Muşikinaslığı Ahmet 
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Kitap, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın en verimli yazarı, roman-
cılığı, hikâyeciliği ve çok çeşitli alanlardaki kitapları ile tanıdığımız Ah-
met Mithat Efendi’nin musiki yönü ile ilgilidir. 

28 Aralık 1844’te İstanbul’da yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğan 
Ahmet Mithat küçük yaşta ağır şartlar altında çalıştırılmıştır. Bu ağır ya-
şam koşulları onu okumaya itmiş, kendi ifadesiyle “medeni açlıktan” 
kurtuluş yolunu okumaktan başka bir yerde aramamaya karar vermiş-
tir. Bu eksikliğin onda yarattığı azim ve istek, nihayetinde onun üç yüze 
yakın eser yazmasını sağlamıştır. En zor şartlarda kendine imkân yara-
tan, sağlığını bile tehlikeye atarak okuma yazma öğrenme hevesiyle do-
lup taşan, hiçbir kitabı birbirinden ayırt etmeden okuyan Ahmet Mithat 
Efendi’nin ilim adına ne denli emek harcadığını ve bu emeğinin karşılı-
ğında bizlere birçok alanda faydalı eserler bıraktığını görmekteyiz. Yazdı-
ğı alanları Mustafa Baydar’dan nakledelim: 

“Yeryüzünde ne kadar mevzu, ne kadar ilim ve bilim dalı varsa 

hepsiyle meşgul olmaya çalışmıştır. Bunların sadece isimlerini kay-

detmek onun, kendini ne kadar çeşitli alana yaydığını göstermeye 

yeter: Gazete, roman, tercüme, tenkit, şiir, musiki, din, tarih, coğraf-

ya, felsefe, âdâb-ı muaşeret, pedagoji, mitoloji, fizyoloji, biyoloji, 

ekonomi, astronomi, aritmetik, askerlik, hokkabazlık... İşte bunlar, 

Ahmet Mithat Efendi’nin üzerinde çalıştığı ve hatta kitap yazdığı 

konulardır.” 
                                                           
* Okutman, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı. 
   e-posta: ozlemkilincer@gmail.com 
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Yaşadığı dönemden bugüne Ahmet Mithat, bir bilgi ve motivasyon 
kaynağı olarak insanların ilgisini fazlasıyla çekmiştir. Kendisi hakkında 
yapılan akademik çalışmalarda Ahmet Mithat her yönüyle değerlendiril-
miş, yazdığı eserlerin birçoğu defalarca basılmış ve birçok eseri üzerinde 
akademik çalışmalar yapılmıştır. Çeşitli alanlarda yazmış olduğu eserle-
rin başarısı, birçok yazarımızı onun hakkında çalışmalar yapmaya teşvik 
etmiştir. Fazlı Arslan’ın Başmuharrir’in Musikişinaslığı adlı eserinde de 
son dönem Osmanlı toplumunun eğitim tarihinde çok büyük yeri olan, 
edebiyatçı, gazeteci, ilim ve fikir adamı Ahmet Mithat Efendi’nin musiki 
yönü inceleniyor, Ahmet Mithat’ın musikişinaslığı, onun bizzat musiki 
ile ilgili yazılarından yararlanılarak ortaya konuyor. Kitapta adı geçen 
yazarın musiki ile ilgili yazıları bir araya getiriliyor. 19. yüzyılın son çey-
reğinde kaleme alınan yazılar o dönem Osmanlı toplumunun Batılılaşma 
ve modernizm karşısındaki duruşunu net olarak ortaya koyuyor. Os-
manlı toplumu ve aydınları Batı ve Osmanlı müziğine nasıl bakıyor? Os-
manlı toplumunda musiki sahasında batılılaşma nasıl seyrediyor? Ay-
dınların, müzikologların bu husustaki fikirleri nedir? Türk musikisinin 
Batı’daki terakkiye ayak uydurabilmesi için neler yapılabilir? Bu konuda 
musikişinas olanlarla olmayanların tavırları nedir? Tüm bunları Ahmet 
Mithat’ın kaleminden okuma imkânı sunuluyor. Bunların dışında bu ya-
zılarda musiki tekniği açısından da çok fazla bilgi bulmak mümkündür. 
Ahmet Mithat üzerinde genellikle edebiyatçılar çalıştığı için onun musi-
kişinaslığı konusunda yazılanlar çok sınırlıdır. Yazar, bu konudaki bir 
boşluğu doldurmayı hedeflemiştir. 

Girişte, Ahmet Mithat’ın kişiliği, çocukluk döneminde yaşadığı zorluk-
lar, tahsil hayatında elde ettiği başarılar, her konudaki engin bilgi ve bi-
rikimiyle süslediği yazarlığı, Türk Edebiyatı tarihindeki yeri ve musiki il-
gisi üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır. Birinci bölüme gelindi-
ğinde, Ahmet Mithat’ın biyografisine yer verilerek eserleri üzerinde du-
rulmuş, hakkında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, onu çeşitli yönle-
riyle irdeleyen tez ve makalelerin bir listesine yer verilmiştir. İkinci bö-
lümde ise Ahmet Mithat’ın kaleme aldığı musiki yazıları tespit edilerek 
kronolojik olarak sıralanmış ve kısmen sadeleştirilerek günümüz Türk-
çesine çevrilmiştir. Yazıların girişlerindeki özetler ve kısmi değerlendir-
meler, yazılar hakkında ön bilgi vermesi açısından önemlidir. Ayrıca 
Türk müzik tarihi sahasında yapılacak çalışmalara bu ilk elden bilgiler 
önemli faydalar sağlayacak, yeni çalışmalarda bu yazılar daha detaylı 
analiz edilebilecektir. 

Musiki tarihimizin geçmişi açısından çok önemli bir bilgi birikimini gü-
nümüze taşıyarak birçok edebiyatçıya ve musiki araştırmacısına ışık tu-
tan, büyük bir sabır ve emeğin ürünü olan bu çalışmayı müzik ve edebiyat 
dünyasına sunan Fazlı Arslan’ı yürekten kutluyor ve tebrik ediyoruz. 
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