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TOPLUMSAL HAREKETLER OLARAK 
“CELALİ” AYAKLANMALARI VE GÜNÜMÜZ 

YANSIMALARI 

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN* 

Öz 

Osmanlı tarihinde “Celali” ayaklanmaları sosyolojik anlamı olan baş-

kaldırılar düzenidir. Bu nedenle, gelip-geçici bir olaylar zinciri değildir. 

Çoğu kez, resmi tarihimizde gözlediğimiz ayaklanmalar -deyim yerinde 

ise- “haydutluk” kategorisinde ele alınmış, olayların nedenleri, ilişkiler 

sistemi ve hedefleri üzerinde gereken bilimsel duyarlılık gösterilmemiştir. 

Oysa, tarihimizin önemli aşamalarına damgasını vuran Celali ayaklan-

maları, merkezi sistemle alt gruplar arasındaki “eşkıyalık” kültür kalıpla-

rının ötesinde, toplumsal sorunların alt yapısını oluşturur. 

Kültür tarihimizde, Celali ayaklanmaları, kurucu kültürün asli unsu-

runu temsil etmelerinden, dinsel inançlarına olan umursamazlıktan ve 

yönetimin yabancı soylulara terk edilmesinden ötürü merkeze muğberdir-

ler. Nitekim, dönemin resmi tarihçisi Mustafa Âli, yönetime Etrak (Türkler) 

ve Ekratın (Kürtler) alınmadığını, Osmanlı Devletiyle Türklük arasında 

hiçbir bağın kurulmadığını yazıyordu. Bu husus, dönemin önemli bir ta-

rihçisi tarafından objektif bir şekilde ileri sürülmüş gerçek bir yaklaşım-

dır. Günümüzde senyör tarihçilerimiz de: “Devletin en yüksek mevkileri-

nin artık Devşirmelerin elinde olduğunu” önemle vurguluyorlardı. 

Doğal olarak bu tür bir yapılaşma, merkezin mozaikleşmesi sonucu, 

Anadolu halkının tepkilerine yol açıyordu. Böylece, 16. yüzyılın ilk yarı-

sından itibaren, Carter V. Kindley’in de yerinde tespitiyle, “Patrimonial 

Osmanlı Devleti (Hanedanı Hümayun), Patrimonial Devşirme biçimine dö-

nüşmüş oluyordu”.** XV. yüzyıldan itibaren merkezin bu yapılaşmasına 
                                                           
* Emekli Öğretim Üyesi. 
** İlber Ortaylı, Anatomi Dersleri, Osmanlı Kültürü, 169, İstanbul 1994; Mustafa Akdağ, Tür-
kiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, cilt: II, s. 159-160, İstanbul 1979; Taner Timur, Osmanlı 
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karşı, yerlilik kimliğini temsil eden halk kitleleri -askeri gitme ve vergi 

ödeme gibi yükümlülükleri nedeniyle- baş kaldırmayı yeğlemişlerdir. Ce-

lali hareketleri, bu nedenle merkezin kozmopolit yapılaşmasına yönelik 

çevrenin ayaklanma eylem biçimlerini temsil eder. 

Osmanlının bu yapılaşması sürekli karşılıklı çatışmaların (Celali hare-

ketlerinin) bir arenası haline gelmiştir. Osmanlı tarih sahnesinden silinince-

ye kadar bu niteliğini sürdürmüştür. Cumhuriyet, “halkçılık” ilkesini merke-

ze çekerek, Osmanlı modeline yönelik tarihsel protestosunun ilk adımını at-

mıştır. Ancak, modernleşmenin Batıcılaşmaya, laikliğin din dışılığına dö-

nüştürülmesi süreci, gelenekli merkezin yeniden tarihsel rolünü oynaması-

na zemin hazırlamıştır. Tek Partiden çoğulcu sisteme dönüş, halk-köylü ta-

bakasının merkeze yönelik eğilimlerine zemin hazırlamıştır. Ergenekon ve 

yan türevleri, hem merkeze sahip çıkan, hem de çevrenin inanç ve Batıcı-

laşma eğilimlerine set çekmeye çalışan bir oluşumun içine girmiştir. Türk 

toplumu bugün bu kaosun içindedir. Umarız ki, kaostan kozmos doğar… 

Anahtar kelimeler: Beyaz Türkler-Esmer Türkler, Merkezin Kozmo-

politleşmesi, Millet İnşası, Çevrenin Merkeze Dönüşümü, Celali Ayaklan-

maları, Devşirme, Siyasi Kültür, Çevre-Merkez İkilemi. 

Abstract 

“Jalali” Riots as Social Movements and Their Present Reflections 

“Jalali” riots in the Ottoman history is a system of uprisings having a 

sociological meaning. Therefore, it isn’t a chain of temporarily events. 

Many times, riots we observed at the official history are considered na-

mely in the category of “banditry”, there hasn’t been necessary scientific 

sensitivity on the causes of the events, relationships of the system and 

their goals. However, Jalali riots marked the important stages of our his-

tory formed infrastructure of social problems beyond cultural patterns of 

“banditry” between the central system and sub-groups. 

In our cultural history, Jalali riots are disgruntled to the center since 

they represent the fundamental element of the founding of culture, are 

disregardful for their religious beliefs and since the management was gi-

ven up for foreign nobles. Indeed, Mustafa Ali, the official historian of the 

period, writes that Turks and Kurds hasn’t been accepted for the admi-

nistration and that any link between the Ottoman State and Turkishness 

hasn’t been installed. This matter is a real approachment suggested by 

an important historian of the period. Today, the senior historians also 

highly emphasized that “the highest positions of the state are now in the 

hands of “devshirmes”. Naturally, such a construction, as a result of frag-
                                                                                                                                        
Kimliği, s. 115-117, Ankara 1986; Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Tarihi, 
s. 144, İstanbul 1977. Keza, günümüz ünlü Osmanlı tarih üstadı Halil İnalcık da: “16. yüz-
yıldan itibaren Osmanlı’da artık Türklük kimliğinin silindiğini” vurguluyordu (H. İnalcık, 
“Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, s. 27, Sayı: 7, Ankara 
1999; Batılı tarihçi A.B. Anderson da: “Hanedanlığın 1/16 oranında Türklük kimliğini koru-
duğunu” belirtmektedir (A.D. Anderson, The Structure of Ottoman Dynasty, s. 91, 1956). 
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mentation of the center led to reactions from the people of Anatolia. Thus, 

from the first half of the XVIth century, as Carter V. Kindley saying cor-

rectly, “Patrimonial the Ottoman Empire” (Dynasty Imperial) was being 

transformed into “Patrimonial Ottoman Devshirmes”. From XVth century 

the masses of people representing nativeness prefer to riot rather then 

pay military and tax obligations against such constructions of the center. 

Therefore Jalali movements represent uprising forms of the environment 

against the cosmopolitan constructions of the center. 

This kind of structuring of the Ottoman Empire became an arena of 

mutual conflicts in constant (Jalali movements). Ottoman Empire has con-

tinued its feature until it was disappeared from the history. The Republic 

has taken the first step for the historic protest for the Ottoman model pul-

ling the principle of “populism” in to the center. However, the process of 

transforming modernization into westernization and secularism into anti 

religionism prepared the ground for the traditional center to play again 

the historical role. Returning from one-party system to pluralist system 

prepared the ground for the tendencies of the layer of people-peasant to-

wards the center. Ergenekon and its derivatives side has entered into a 

formation which claims to the center and blocks the trends of beliefs and 

westernization of the environment as well. Turkish society is in chaos to-

day. We hope that the cosmos is born out of this chaos. 

Key words: White and Gray Turks, Cosmopolitation of Center, Natio-

nalization, Centralization of Methopol, Jalali Riots, Devshirme, Political 

Culture, Duality of Center and Around. 

Giriş 

Tarihsel sosyoloji açısından Osmanlı imparatorluğunda gözlenen Ce-
lali ayaklanmaları, bir kolektif davranış biçimi olarak, toplumsal hare-
ketler kategorisini oluşturur. 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren başla-
yan bu hareketler, klasik tarih anlayışımızda belirtildiği gibi, Osmanlı 
yönetim sistemine karşı yürütülmüş basit ve misyonu bulunmayan 
ayaklanmalar değildir. Osmanlı’nın bakış açısı, dünya görüşü ve yönetim 
sisteminin kalıp yargılarına karşı kültür ve değerlerini sürdüren halkın 
başkaldırısıdır. Merkeze yönelik bu eylem biçimleri -tarihsel süreç bo-
yunca- eylemlerini sürdürür. “Ehl-i Örf” diye bilinen grupların liderliğin-
de tarih boyunca ortaya çıkan Celali ayaklanmalarının modüs operandisi 
olarak bilinen Karayazıcı, Kiziroğlu, Abaza Hasan-Mehmet Paşa, Kadıza-
deler, Kalender Çelebi, Baba Rasul, Patrona Halil, Kanuni döneminde 
Mehdi Kıran hareketi ve benzeri eylem biçimleri, resmi tarihimizde gözle-
diğimiz türde, bir eşkıyalık hareketi değildir. 

Celali ayaklanmaları, başlangıç olarak Fetret döneminin sorunlarına 
çevreden yaklaşımda bulunan ve İslam-i normlar altında İslam-ı dışla-
yan sapkın (deviant) davranış kalıplarıdır. Şeyh Bedrettin ve müritleri 
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Börklüce Mustafa, Torlak Kemal ilk akla gelenlerdir. Merkezi otoritenin, 
çevreyi de etkisi altına alan aşırı vergilendirme ve benzeri huzursuzluk-
lar karşısında, İslam-i kimlikli bir sosyalist sistemin gündeme gelmiş ol-
ması bu eylem biçiminin temel kognisyonudur. 

Celali ayaklanmalarının fetret devresi sonrası kırılma noktaları gide-
rek yoğunlaşmakta ve merkeze yönelik davranış kalıplarını sık sık uyar-
maktadır. İslami sosyalist görünümlü tasavvuf akımının ötesinde, bir de 
merkezi elinde tutan Sünni-Oğuz kimlikli bir zihniyete karşı, kırsal alan-
larda yaşayan “halk” kitlelerinin Safevi-Şia ve Türkmen kökenli grupla-
rın başkaldırısı da aynı kategoriyi izlemektedir. “Celalilik” hareketinin bir 
türevi de, 1519 yılında Tokat yakınlarında, başında Yavuz Selim’in ağın-
dan kurtulup, Sultan henüz Mısır’ın fethinde iken büyük bir kalabalık 
toplamış olan Celali adı altında bir Safevi vaizin ayaklanmış olmasıdır. 

Gözleneceği üzere, köylü-halk gruplarının belirli ideolojileri temsil et-
mek suretiyle, merkezi hedef alan girişimleri yüzeysel davranış kalıpları 
olarak belirlenemez. Sürekli çevreden merkeze yönelik bu ayaklanmalar, 
içlerinde latent olarak birtakım inanç sistemleri ve dünya görüşlerini de 
taşımaktadır. Özellikle, yönetimin Oğuz-Türkmen ve Sünni-Şia ayrışım-
ları yanında, bir de Yabancı Soyluları cazibe merkezi olarak tercihleri -de-
yim yerinde ise- “Celali” ayaklanmalarının özünü oluşturur. 

1592’de ilk sistematik Celali ayaklanmaları, yalın kat köylü-halk yı-
ğınlarının merkeze yönelik bir karşı koyma direnci olarak algılanmamalı-
dır. Şeyh Bedrettin çizgisinde Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal gibi Ya-
hudi kökenli unsurların da öncülüğü unutulmamalıdır. Bu nedenle, Ce-
lali ayaklanmalarında Yabancı Soyluların halk katılımı ile ortak bir pay-
dada eylem biçimlerini sürdürmeleri, belirli bir dönemden sonra, yöne-
tim mekanizmasının asli unsurundan tasfiyesine zemin hazırlayacaktır. 

Celali ayaklanmaları, resmi tarihimizin öne sürdüğü türde, merkeze 
yönelik bir “eşkıyalık” eylem biçimi değildir. Yapısında latent olarak Os-
manlı merkezi yönetim tarzına karşı çevrenin bir hücum mekanizması-
dır. Bu bakış açısı çerçevesi içinde Celali başkaldırıları yeni norm ve de-
ğerler göz önüne alınarak açıklanmalı ve tarihsel süreklilik ilkesi gözden 
uzak tutulmamalıdır. Çünkü, sorunlar imparatorluk süresince rol ve 
statüsünü sürdürmüş, çevrenin merkeze olan ayaklanma güdüsünün 
önü alınamamıştır. Ayaklanmalar, çoğu kez kanlı bir biçimde bastırıl-
mışsa da çevre-merkez çatışması Cumhuriyet döneminde de kendine öz-
gü bir biçimde sürekliliğini korumuştur. Özellikle, merkeze yönelik eği-
limleri 1970’li yıllardan itibaren gündeme gelmeye başlayan ve 2000’li 
yıllardan itibaren organize eylem biçimlerine dönüşen Kürdistan İşçi 
Partisi (PKK) ve Kürt kökenli Allah Dostu (Hizbullah) akımlar da günü-
müz çevre hareketlerinin bir başka alternatifi olarak karşımıza çıkmak-
tadır… Sosyalist PKK ve İslamcı Hizbullah akımları -amaçları ne olursa 
olsun- gelenekli merkez-çevre diyagramını sürdürmektedirler. Her iki 
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akım da ortak bir paydada birleşmektedir: Bu da tabanda Kürdistan’dır. 
Ancak, merkeze yönelik Kürdistan nostaljisi veya İslamcı Kürt eylem bi-
çimleri, tamamen gerilla hareketleri konumunda olup terör ve şiddeti 
simge etmiş bulunmaktadırlar. PKK kır gerillası çizgisini izlerken, Hiz-
bullah kent yöntemini tercih etmektedir. Hizbullah’ın bu nedenle kırsal 
yöreleri tehdit eden bir misyonu söz konusu değildir. Ancak, her iki ey-
lem biçimi de, gelenekli çevre çıkışlı stratejik eylem normlarını temsil et-
mektedir. Gerek PKK, gerekse Hizbullah’ın aynı zamanda dış kaynaklı 
yönelim biçimleri de unutulmamalıdır. Klasik Celali ayaklanmalarında 
da benzeri tutum ve zihniyete rastlanılmaktadır. Nitekim, Selçukluların 
Moğol istilası karşısında, Babailer Moğolları desteklemişlerdir. Çünkü, 
Osmanlı atıf sistemi açısından, Babailer de Türkmen grubundandırlar. 
Ancak, çevreden merkeze yürüyen tarihsel Celali eylem kalıpları, çoğu 
kez merkezin Yabancı Soylular aracılığı ile kuşatılmış olmasına, hatta 
raiyet ödememeleri ve seferlerden dışlanmalarına karşı bir savunma me-
kanizmasıdır. Bu nedenle, Türkmen kökenli toprak insanları, merkezin 
yağmalanmasına değil, merkezin yabancılaşması sürecine set çekmek is-
teyen bir esprinin savunucularıdır. Deyim yerinde ise Celalilik bir yerlilik 
(nativistic) hareketidir. Merkezin giderayak patrimoniyal yönetim biçimi-
ne dönüşmesine karşıdır. 

Celali ayaklanmaları, çoğu kez Halil İnalcık’ın da ileri sürdüğü gibi, 
işsiz-güçsüz kalmış Anadolu Türk askeri ile Kapıkulu arasındaki bitip 
tükenmeyen mücadeleler değildir. İnalcık’ın bu yaklaşımı, daha ziyade 
tarihsel olaylara oldu-bitti türünden bir tarihselcilik yaklaşımı (histori-
sizmi) gündeme taşımaktadır. Celali eylemlerin konfigürasyonu, 1593-
1610 yılları arası toplumsal harekeliliklerin de ötesinde, günümüze ka-
dar sürüp gelen merkez-çevre profilinin bir uzantısıdır. Bu nedenle Cela-
li olgusuna bakış açımız tarihselci bir metodoloji olmalıdır. Çünkü, Cum-
huriyetin kuruluşundan itibaren de gelenekli çevre-merkez şeması, kendine 
özgü bir metamorfizme uğramak suretiyle niteliğini sürdürmüştür. 

Merkez tarafından devlete raiyet ödeme anlamında tarihsel rolünü oy-
nayan halk ve köylü tabakası (reaya), nihayet Cumhuriyet modeli içinde 
taban konumuna getirilmiş ve yer yer yönetim sisteminin alın yazısını 
belirlemede gereken oyun kurallarını oynamasına izin verilmiştir. Bu rol-
ler, günümüzde giderek merkezi elinde tutan gelenekleşmiş ve nasırlaş-
mış odak noktalarının sorgulanmasına kadar uzanmıştır. Böylece, gele-
nekli merkez-çevre ayrışımı öyle bir noktaya gelmiştir ki, yükselen çevre-
nin varlık alanı, hücum mekanizmasını kullanarak merkezi pasifsize 
edebilmiştir. Bu oluşumları artık, sistemin başlangıcından itibaren gü-
nümüze olan yansımalarıyla izleyebilmekteyiz. 

Tarihsel merkez kodu artık gelenekli kimliğini sürdürememek konu-
muna gelmiştir. Böylece, 15. yüzyılda başlayan Antik-Celali hareketleri, 
17. yüzyılın ilk başlarından itibaren Post Celali eylem biçimleriyle takvi-
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ye kazanmıştır. Cumhuriyet rejiminin temel konfigürasyonunu oluştu-
ran Kemalist sistem ve üniter devlet yapısı, bu defa Kürdistan ütopyası 
ile ortak bir paydada birleşen çevre akımının etki alanına girmiştir. Antik 
Celali eylem kalıplarının özünü oluşturan İslami sosyalist akımlar ve Ya-
bancı Soylular birlikteliği, bu defa Post Celali ayaklanmalarıyla kendine 
özgü bir varlık alanı oluşturmuştur. Tarihsel merkezle bütüncül (holis-
tic) yapısını sürdüren Ergenekon, çevreden yükselen hücum kalıplarının 
etkileşimi altında can çekişmektedir. 

Çevre-Merkez yapılaşmasının tarihsel konumunu gündeme taşıyarak 
görüşler ileri sürmek artık bir romantizm değildir. Türkiye Cumhuriyeti, 
merkezin yeni kadrolarıyla stratejisini oluşturur iken, bu defa PKK ve 
Hizbullah gibi dış kaynaklı başkaldırıların hedefi konumuna gelmiştir. 
Bu nedenle, olayları gerçekçi ve akılcı bir perspektifte yorumlamak için, 
Osmanlı’dan günümüze sürüp gelen Celali kaosunun bir iz düşümünü 
ortaya koymamız gerekmektedir. 

a. Tarihsel Süreç İçinde Kalabalıkların Sosyolojisi 

Celali ayaklanmaları, tarihimizin önemli bir kısmını kapsar. Köylü 
kent, öğrenci ve yönetici olmak üzere toplumda her sınıftan grupların 
oluşturduğu bu ayaklanmalar, kolektif davranış örnekleri olarak, bu in-
celemede değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Bu hareketler basit ve toplu davranışlar olarak görülemezler. Örnek 
olarak bir Patrona Halil isyanı türünden toplu davranış kategorisi içinde 
Celali ayaklanmalarını incelemek mümkün değildir. Bu bakımdan sosyo-
lojik açıdan kalabalıkların davranış biçimi üzerinde kısaca durmak isti-
yoruz. Kalabalık, ortak bir dikkat noktasına tepkide bulunan ve kendili-
ğinden etkileşme ilişkisine giren geçici insanlar topluluğudur.1 

Daha ziyade yüksek sosyal hareketliliğin bulunduğu, kentleşme süre-
cinin yoğunlaştığı hatta iletişim ve kitle araçlarının güç kazandığı za-
manlarda şekilsiz hareketler olarak bilinen kalabalıkların davranışı tü-
ründen ayaklanmalara sık sık rastlanılmaktadır. Kitle kültürünün, kitle-
leşen insan kimliğinin de belirlendiği bu devirlerde sosyal hareketler ile 
kalabalıklar arasında çoğu defa kavram karışıklıkları ortaya çıkmakta-
dır. 

Sosyologlar, kalabalıkların genel niteliklerini şu şekilde sıralamakta-
dırlar: a) İnsanların fiziki olarak bir yerde bulunmaları veya oraya yakın 
olmaları; b) Geçici olarak bir araya gelmeleri; c) İş bölümü veya statü dü-
zeninin yokluğu; ç) Nispeten kontrolsüz veya kendiliğinden olan bundan 
dolayı da kayıtlanmayan bir etkileşme. 

Kingsley Davis kalabalıkların davranışlarını açıklarken daha ziyade 
onları üç kategoride ele alıyordu: 1) Sosyal yapıyla bağları olan kalaba-
                                                           
1 George A. Lundberg, Clarence C. Schrağ, Otto M.Larsen, Sosyoloji, Çev. Özer Ozankaya, s. 
323, c. 1, 1970. 
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lıklar. 2) Tesadüfî kalabalıklar. 3) Yasa dışı kalabalıklar.2 Bunlar arasın-
da bizi en çok ilgilendiren üçüncüsü, yani yasa dışı kalabalık biçimleri-
dir. Yasa dışı kalabalıklar da, biri hareket halinde kalabalıklar, öteki de 
ahlaka aykırı kalabalıklar olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılırlar. Bun-
lardan hareket halinde kalabalıklar daha ziyade linç partileri, yağmacı 
çeteler, başkaldırmış kalabalıklar olarak sınıflandırılabilir. Grubun ama-
cı herhangi bir hedefe, mevcut yasa ve düzen kurallarına aykırı olarak, 
fiziki güç yoluyla ulaşmaktır. Genellikle böyle bir yöntemle haksızlığın 
düzeltilmekte olduğu ve yasal düzenin yavaşladığı, etkisizliği veya eşitliği 
karşısında temel hakların korunduğu duygusu yaygındır. Celali ayaklan-
malarının bazı çeşitlerinde bu tür bir yönelimi gözlemek mümkündür. 
Türkmenlerin, Şia ideolojisine bayraktarlık yaparak Celali ayaklanmala-
rını yönlendirmelerinde yasa dışı kalabalıkların kimliğini bir örnek ola-
rak burada zikredebiliriz. Aynı biçimde ahlaka aykırı kalabalıklar için bir 
dereceye kadar cinsi gerginliğin yarattığı huzursuzlukları gidermek için 
suhtelerin davranış biçimleri ilk akla gelen davranış tarzı olarak düşü-
nülebilir. Swanson’un belirttiği gibi bazen eylemci kalabalık örneklerine 
de rastlayabiliriz. Bu tür kalabalıkları, üyeleri dışındaki çevrenin değişti-
rilmesini hedef olarak kabul eden davranışlarda gözleyebiliriz.3 

Oysa, sosyal hareketler -daha önce de açıklandığı üzere- geniş bir 
toplum içindeki tutumları, davranışları ve sosyal ilişkileri değiştirmek 
üzere uyumlu çabalara girmiş insanlardan meydana gelen bir gönüllü 
birlik olarak tanımlanabilir.4 Sosyologlar, bazı toplumsal hareketlerin 
mevcut düzeni baştan başa değiştirmeyi hedef aldığını düşünerek bunla-
rı devrimci toplumsal hareketler, bazılarını da toplumsal düzenin bazı 
yanlarını değiştirmeye yönelik olduklarını kabul ederek -reformcu (ısla-
hatçı)- sosyal hareketler kategorisine ithal etmişlerdir. Celali ayaklanma-
larında Şia ideolojisinin hâkim olduğu yönelim biçiminde devrimci yön; 
reaya, çift bozan ve suhte ayaklanmalarında ise daha ziyade reformist 
özellikler gözden kaçmamaktadır. 

Celali ayaklanmalarında bu iki yönden hangisinin ağır bastığı hususu 
henüz açıklık kazanmış değildir. Nereye kadar kalabalıklar türünde 
ayaklanma davranışı gösterdiği, nereye kadar da sosyal hareketler niteli-
ğini sürdürdüğü, ancak sistematik incelemeler sonucu aydınlık kazana-
cağı şüphesizdir. Bir sosyal hareketin başarılı bir biçimde örgütlendiril-
mesi, her şeyden önce hareketin içindeki unsurlarla dış toplumsal şart-
lar (exogene) arasında uyumlu bir beraberliğin olmasını gerektirir. Aksi 
takdirde sosyal hareket kamu ilgisinin azalması sebebiyle gücünü kay-
                                                           
2 Kigsley Davis, Human Society, 1949; zik. Lundberg ve Arkadaşları, a.g.e., s. 326. 
3 Guy E. Swanson, “A Preliminary Labaratory; Study of the Acting Crowa”, American Socilo-
gical Review, Oct. 1953, s. 522-523. 
4 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, c. 1, 1982; keza, Yücel Özkaya, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık, 1977. 

15



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8 

bedebilir. Celali ayaklanmalarında halkın olumlu-olumsuz tepkilerinin 
durumunu da araştırmalarda hesaba katmak gerekir. Bu husus, çoğu 
defa kalabalıklar ile sosyal hareketler arasındaki hassas noktanın belir-
lenmesinde bize ışık tutmaktadır. Örnek olarak, çevresinde belli bir deği-
şiklik (alkollü içkilerin yasaklanması veya oy verme yaşının değiştirilme-
si gibi) getirmek üzere örgütlenen sosyal hareketlerin varlık sebebi esas 
olarak geçicidir. Yani amaca ulaştıktan sonra, bu amaç uğruna kurul-
muş olan örgütün varlığı için hiçbir sebep yoktur. 

Aynı biçimde, eğer herhangi bir olay amaca ulaşmayı kesinlikle im-
kânsız kılmışsa örgüt varlık sebebini yitirir. Celali ayaklanmalarının bir 
kesimi bu denge noktasında ele alınabilir. Özellikle Karayazıcı ayaklan-
masından sonra güç merkezi çeşitli sebeplerle dağıtıldığında kısa süreli 
bir kitleleşme hareketinden hemen sonra olaylar yatıştırılmıştır. 

b. Çevre-Merkez Çatışması 

Burada ele almayı düşündüğümüz Celali hareketleri, Osmanlı toplum 
yapısında her zümreden insanın merkezî otoriteye karşı baş kaldırması 
anlamında yorumlanacaktır. Bazı araştırmacılar ve tarihçiler ise Celali 
hareketlerini belirli bir devreye mal etmeyi düşünmektedir. Bazı tarihçi-
ler ise bu devri “Celali” adı altında yaygın bir biçimde kullanmaktadır. 
Ancak, merkezi otoritenin çeşitli sebeplerle zayıfladığı sıralarda, kadılar 
ve mahkeme görevlileri, medreselerden öğretim üyeleri, cami hizmetlileri, 
müftüler gibi “ehl-i şer”în kapsamına girmeyip hükümetin özellikle İstan-
bul dışındaki her türden işini doğrudan doğruya kendileri yapan zorlayı-
cı hizmetliler diye tanımlayacağımız takım, Osmanlı yazışma dilinde “ehl-
i örf” diye ifade olunanların önderliğinde çift-bozan (levent) ve sekbanla-
rın kitleler halinde toplanmaları ayaklanmalara yol açmıştır ki “Celali” 
hareketlerinden anlaşılan da budur. 

Celali isyanlarının sosyolojik açıdan değerlendirilmesi bugün kendi 
diyagramına tam anlamıyla oturtulmuş değildir. Tarihimizin belirli dev-
relerinde kırlık alanlarda yaşayanların köylerinden bir sel gibi yörelerden 
yörelere akıp giden göçleri, köylerin ve kasabaların boşalmaları sosyal 
hareketlerin sosyolojisi açısından üzerinde durulmaya değer konulardır. 
Henüz bu konuda ülkemizde çalışmalar yapılmış değildir. Köylü hareket-
lerinin büyük ölçüde ağırlıklı olduğu Celali ayaklanmaları Türk toplum 
tarihinin zengin bir safhasını teşkil eder. Celali hareketleri -sebepleri ne 
olursa olsun- temel belirleyici kimliğinde çevre-merkez ilişkisini ön plan-
da düşünmek gerekir. Batı sosyolojisinde ağırlıklı bir biçimde Edward 
Shils ile gündeme gelen merkez-çevre probleminin, ilk yansımalarına ve-
ya denemelerine Şerif Mardin’de rastlamaktayız.5 
                                                           
5 Center-Periphery Relations, A Key to Turkish Politics (Political Participation in Turkey), 
1975, s. 7-33; keza Edward Shills, Center-Periphery (The Logic of Personal Knowledge: 
Esasy Presented to Michael Polanyi on his seventieth birthday), II March 1961. 
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Mardin’e göre, 

“Osmanlı İmparatorluğu’nun, karmaşık ve incelmiş bir kurumlar şebeke-

sine dayanan uzun ömürlü bir merkezi vardır. Osmanlıların uyguladığı 

yöntemler ustaca ve çeşitliydi. Dini azınlıklardan çoğunlukla küçük yaş-

larda toplanan fertleri yönetici seçkinler arasına alan, onları resmi görev-

liler sıfatıyla bütünleştiren, vergi ve toprak yönetimini mutlaka merkezi-

leştirmese de sıkıca denetim altında tutan ve resmi dini düzene hâkim 

olan merkez, adalet ve eğitim alanlarında ve yasallığın sembollerinin ya-

yılıp tanıtılmasında, sağlam dayanak noktaları bulmuştu…” 

Batıyla bir karşılaştırma yapılırsa, Osmanlı İmparatorluğu Mardin’e 
göre, merkezileşmiş batı devleti ve daha sonra onun yerine geçen mo-
dern millet devleti Osmanlı kurumlarının gelişiminde önemli rol oyna-
mıştır. Batıda XVII. yüzyılda ortaya çıkan Leviathan ve millet-devlet, baş-
langıçta rakip unsurlar olarak görülmekle beraber daha sonraları mo-
dernleşme süreci boyunca Osmanlılar, bu yeni devlet biçimlerini kendi 
hükümetlerinde yapacakları reformların modelleri olarak görmüşlerdir. 
Ancak, Batı da devleti biçimlendiren güçler, modernleşme başlamadan 
önce Osmanlı Devleti’ni biçimlendiren güçlerden farklı gibi görünmekte-
dir. Modern devleti yaratan merkezileşme süreci dayandığı feodal temel-
lerden dolayı, çevre güçler diyebileceğimiz şeylerle uzlaşmalar yapılması 
sonucunu veren bir dizi karşı karşıya gelmeyi kapsamıştı. Bu güçler, 
feodal soylular, kentler, kasabalar (burgherz) ve daha sonra endüstri 
emeği idi. Bu uzlaşmalar, Leviathan’ın ve millet-devletin bir ölçüde iyi 
eklemlenmiş yapılar olmasına yol açmıştır. Böylece, ne zaman bir uzlaş-
ma, hatta tek yanlı bir zafer gerçekleşse, çevre gücünün bir bölümünün 
merkezle bütünleşmesi de sağlanmış oluyordu. Bu surette, feodal züm-
reler veya “ayrıcalıklar” yahut da işçiler, yönetimle bütünleşirlerdi. Ama 
aynı zamanda, özerk durumlarının tanınmasını da sağlarlardı. Devlet ile 
kilise, millet kurucuları ile yerelciler, üretim araçlarına sahip olanlar ile 
olmayanlar arasındaki çatışmalar bunun örnekleridir.6 

Mardin, XIX. yüzyıldan önce Osmanlı İmparatorluğu’nda, katmerli 
karşı karşıya gelmenin ve bütünleşmenin bu ayırt edici özellikleri eksik 
gibi göründüğü kanısındadır. Daha doğrusu, temel karşı karşıya gelme 
tek boyutlu idi ve her zaman, merkez ile çevre arasındaki bir çatışma 
olarak ortaya çıkıyordu. Yakın zamana kadar, Mardin’e göre, merkez ile 
çevrenin karşı karşıya gelmesi, Türk piyasasının temelinde yatan en 
önemli sosyal kopukluktu ve yüzyıldan fazla modernleşmeden sonra da 
varlığını sürdürme gibi görünüyordu. 

Şerif’in bu modelinin biraz sonra ele alacağımız Celali türü sosyal ha-
reketlerin açıklanmasında önemli ipuçları olarak yorumlanması gerekir. 
                                                           
6 Ş. Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri”, Dün ve 
Bugün Felsefe, Kitap: 1, 1985, s. 167-168. 
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Zira, sadece merkezi otoritenin zayıflaması sonucu isyanların, ayaklan-
maların ortaya çıkışı fikri temeldeki köklü unsurlara istinat ettirilmediği 
sürece havada kalır. Gerçekte, Osmanlı Devleti’nin sosyal yapısı incelen-
diğinde millet-devlet fikri organik bir bütünleşme tablosunu yansıtıyor-
du. Oysa Batı bu süreci bizden en az dört yüzyıl önce çözümlemişti. 

Merkez ile çevrenin kopukluğu, bölük pörçüklüğü için Mardin, devlet 
ile imparatorluğun çekirdeği olan Anadolu’daki göçebeler arasındaki iliş-
kiyi ileri sürer. Devletin çevresindeki göçebelerle uğraşmanın getirdiği 
güçlük, yerel bir rahatsızlıktı. Ama, ayrıca göçebelerle kentlerde oturan-
lar arasında daimi bir çekişme olduğu ve göçebeliğe ilişkin her şeyin kü-
çümsenmekten başka bir işe yaramadığı konusundaki kalıp düşüncesini 
de doğurmuştur. Mardin, bir Fransız antropoloji bilgini J. Cuisehier’den 
de esinlenerek -zira Cuiseheir-, gerçekten de iki Türkiye vardır ve bunla-
rın birincisi hükümet Türkiye’si olan eski kentsel gelenek Türkiye’sidir.7 
İkincisi ise bugünkü Türkiye’nin 4/5’ünü oluşturan ve Oğuz ve Türkmen 
aşiretlerinden doğrudan doğruya gelenlerin kırsal gelenekli Türkiye’sidir. 
Göçebe ve yerleşik halk arasındaki bu temel kopukluğun bir kalıntısı 
yerleşik tarım yapılan on üç ilin istatistik verilerinin, sosyal yapısının ve 
başlıca meselelerinin geçerli olduğu dört ildeki verilerle, yapıyla ve mese-
lelerle keskin bir karşıtlık içinde bulunduğu doğu bölgemizde bugün de 
hâlâ görülür. 

Mardin, merkez-çevre kopukluğunun Osmanlı geleneğindeki bölük 
pörçüklüğe daha birkaç çarpıcı örnek zikretmektedir. Bunlardan biri de 
Celali ayaklanmalarına rengini veren dini mahiyetteki yönelim biçimleri-
dir. Merkez daha başlangıçtan itibaren bir Osmanlı öncesi soylular züm-
resinden kalan izlere ve yıldızları Osmanlılarla birlikte parlayan taşralı 
bazı güçlü ailelere karşı şüpheyle davranmıştı. Kargaşalık çıkaran dini 
cereyanlar, karşı görüşleri uzlaştırmaya yönelen dinler; mesih olduğunu 
ileri sürenler uzun süren ve iyice hatırlanan bir tehlike oluşturmuşlar-
dır. XVII. yüzyılda Kadızade Mehmet Efendi (ölümü 1635) tarafından yö-
netilen Kadızadeliler hareketi ve bunların yarattığı huzursuzluk doğuda 
Celali lideri Abaza Hasan Paşa’nın ayaklanmasına zemin hazırlamıştır. 
Keza, Selçuklulardan devralınan merkezin bölük pörçüklüğü daha on 
üçüncü yüzyılda dini mahiyetteki ayaklanmalara sahne olmuştur. 1239 
yılından önce Güney Doğu Anadolu mıntıkalarında, sonra da Orta Ana-
dolu’da iyice yapılan bu ihtilal Amasya’ya gelip yerleşen Baba İshak 
adındaki bir Türkmen babası tarafından başlatılmıştı.8 Bu isyanın her 
ne kadar dini bir mahiyeti bulunmadığı iddia edilmişse de, temelde çok 
kötü sosyal ve iktisadi şartlar içinde yaşayan Türkmenlerin siyasi bir 
                                                           
7 J. Cuisehier, Études Rurales, No: 22-26, 1966, s. 219-242’den naklen; S. Mardin, “a.g.m.”, 
s. 170 (9 nolu dipnot). 
8 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, 1980, s. 28-29. 
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amaçla yani Selçuklu saltanatını ele geçirmek üzere uygun dini ve siyasi 
şartlarda gerçekleştirdikleri bir ayaklanmadır.9 

Merkezi otoriteyi karşı ayaklanmaları Marksist yöntemlerle açıklayan 
görüşler kadar,10 anti Marksist izah biçimlerinin de konuyu sosyolojik 
bir zemine oturtmadıkları sürece bir sonuca varacakları şüphelidir. Her 
ne kadar devletin savaş esnasında veya uzun süren savaşlar neticesi 
vergileri yükseltmesi, iktisadi bunalımlar sosyal hareketlerin kaynağı ol-
muşsa da temelde yatan faktörler yapıyla ilgilidir. Yani Osmanlı İmpara-
torluğu’nun millet-devlet bütünleşmesinin güçlü kılınmamasından kay-
naklanmaktadır. Savaşlar, vergi yükünün ağırlığı mali patlamalar sadece 
“ip inceldiği yerden kopar” kabilinden temeldeki yapısal bozukluktan 
ötürüdür. Mardin’in ifadesiyle; 

“…bütün bunlar, merkezin göz yumduğu bir yerelcilik temeli üzerinde 

ortaya çıkıyordu. Çünkü Osmanlı toplumsal yöneticiliği, başa çıkıl-

maz örgütlenme işleriyle karşı karşıya kalmıştı. İmparatorluk genişle-

dikçe Osmanlılar, karşılaştıkları yeni toplumsal kurumlarla, yeni tö-

relere yasallık tanıyarak ve etnik, dini ve bölgesel özelliklere yönelik 

ve merkezi olmayan bir uzlaşma sistemini pekiştirerek sorunları çöz-

meye çalışıyordu.” 

...Gevşek bağların işe yaradığını gördüklerinde, daha kapsamlı bir 
bütünleşmeye girişmediler. Böylece, daha genel bütünsel anlamda mer-
kez ve çevrenin, birbirleriyle çok gevşek bağlar içinde bulunan iki dünya 
olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim, Karayazıcı devletin başına felaket aça-
bilecek bir çizgiye ulaştığında kendisine Çorum beyliğinin verilmesi gibi. 
Böylece, devletin daha köklü bir alt yapıyı oluşturacak onarımlara gitme-
den sadece geçici önlemlerle durumu yönlendirmesi millet-devlet bütün-
leşmesinin oluşumunu etkilemiştir. Kanaatimce, bu tür sosyal yapı daha 
ziyade Osmanlı devlet geleneğini belirleyen Oğuz Türklerinin göçebelik 
karakterinden kaynaklanmaktadır. Türk devleti Orta Asya’da iken en 
büyük il, orta il veya en küçük il gibi çok çeşidi aşiretlerden oluşmasına 
rağmen göçebe kültürünü ve kimliğini silememiştir. Bu kültür mirası 
imparatorluğun sonuna kadar devam etmiştir. En basiti bu niteliği mi-
mari de (Topkapı sarayının bir çadır niteliğinde olması, evlerde yüklükle-
rin bulunması gibi) de gözleyebiliriz. Göçebelik, sürekli hareketi gerektir-
diğinden alınan her önlem yerine ve duruma göredir. Selçuklu ve Os-
manlı İmparatorluğu belli bir toprak parçasına yerleşmiş olsalar bile gö-
çebe kültürünün izlerinden kurtulamamışlardır. Gelenekleri muhafaza 
etmek, dışa açılmamak, varlığını sürdürmek yani “zealot” bir karakter 
için ön şartları oluşturur. “Osmanlı görüş açısına göre ve toplumun amaç 
                                                           
9 A. Yaşar Ocak, a.g.e., s. 179. 
10 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, c. I, 1982, s. 168. 
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ve yapısı, ilk başta Sasaniler tarafından geliştirilen ve İslâm, Ön Asya uy-
garlığına Abbasi halifelerinin hizmetinde olan İranlı bürokratlar tarafından 
sokulan geleneksel Ön Asya kavramlarından gelmektedir”.11 On beşinci 
yüzyıl Osmanlı tarihçisi Mustafa Naima bu görüşü “hakkaniyet çemberi” 
olarak sunmuştur. Onun belirttiğine göre: 1) asker olmadan devlet veya 
mülk (hakimiyet) olamaz; 2) askere sahip olmak servete ihtiyaç gösterir; 
3) servet tebadan (uyruklardan) toplanır; 4) uyruklar ancak adalede refa-
ha kavuşabilirler; 5) şu halde mülk ve devlet olmadan adalet olamaz. 
Stanford’un da belirttiği gibi servetin hükümdar ve devleti desteklemek 
ve uyruklar için de adalet sağlamak üzere üretilmesi ve kullanılması si-
yasi örgütlenmenin ve uygulamanın temeli olarak ifade edilmiştir. Mer-
kezi yönetim daha ziyade padişaha ve onun hükümdarlık görevlerini üst-
lenen ve devlete sadık olması gereken bir sınıfı oluştururdu. Özerk bir 
kimliğe sahip değillerdi. Daha sonraları bu eşraf (ayanlar) merkezi otori-
teye karşı ayaklanabilme durumuna geçebileceklerdi. Bu da ancak geniş 
toprakları ellerine geçirebildikleri takdirde gerçekleşecekti. Bu haklara 
sahip olmayanlar yönetilen (reaya) durumunda idiler. 

Celali isyanları ve daha sonraları ortaya çıkan ayaklanmalar ayanlığın 
oluşmasında önemli etkenleri oluşturacaktır. Nitekim “Osmanlı İmpara-
torluğu’nda Ayanlık” adlı bir doçentlik tezinde: XV. ve XVI. yüzyıllardan 
beri mevcut olan ayan ve eşraf sınıfı sosyal ve iktisadi bozuklukların te-
siriyle nüfuzlarını iyice arttırmışlardı. Bu sınıfı teşkil eden kapıkulları, 
yeniçeri serdarları, sipahi, kethüda yerleri, mültezimler, mukataa emin-
leri, kadılar, müderrisler, azledilmiş veya emekliye sevk edilmiş beylerbe-
yi, sancak beyleri, müftüler vb. bunların çocuklarından ibarettir.12 Bun-
lar, “ehl-i örf”ün aksine olarak ilerlemiş ve araziler satın alarak kuvvet 
sahibi olmuştur. Oysa kadılar ve mahkeme görevlileri, medreselerin öğ-
retim üyeleri, cami hizmetlileri, müftüler gibi ehl-i şer’in kapsamına gir-
meyip hükümetin özellikle İstanbul dışındaki her türden işini doğrudan 
doğruya kendileri yapan zorlayıcı hizmetliler diye bilinen ehl-i örf men-
supları, Celali ayaklanmalarında ön ayak olan sekban-levent gruplarının 
odak noktasını teşkil edecektir. Bu durum Osmanlı sosyal yapısında bir 
anlamda çevrenin merkeze yabancılaşması sürecinin bir yansıması için-
de sosyal hareketlilik kazanması karşısında çevrenin böyle bir güce sa-
hip bulunması aradaki çelişkilerin belirlenmesinde etkin rol oynamıştır. 
Birçok yeniliklerin başarısızlığa uğramasında (Patrona ayaklanmasında 
olduğu gibi) çevrenin merkez karşısındaki güç denemesinin rolünü 
unutmamak gerekir. Bütün bu durumlar merkezin bölük pörçüklüğü, 
bozkır kültürünün devamlılığı ve nihayet millet-devlet bütünleşmesinin 
sağlanamayışı gibi faktörlere bağlanabilir. Bu gelişimde merkezin İran 
                                                           
11 Ş. Mardin, “a.g.m.”, s. 168. 
12 Yücel Özkaya, a.g.e., s. 22. 
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kültür geleneğini benimsemiş olması merkez-çevre zıtlaşmasını daha da 
pekiştirmiştir. Bu süreç, merkezin çevreye yabancılaşması bakımından 
üzerinde durulması gereken bir husustur. 

O halde, Osmanlı toplumu millet-devlet olma sürecini bütünleştirme 
de gelenekli miraslarını, kültürel özelliklerini bu amaçla seferber kılma-
da Batı toplumlarında gözlendiği gibi çevre-merkez esnekliğini tesis ede-
memiştir. Celali ayaklanmalarının “her sınıftan insanların birbirleriyle 
kanlı kavgaya tutuştuğu” türde olayların belirmesine sebep olmuştur. 

Celali ayaklanmalarının anatomik yapısını daha iyi kavrayabilmek 
için sosyal olguları yoğunlaştıracak ve onları temsil edebilecek belirli 
standart konfigürasyonların tespiti gerekmektedir. Yoksa yıllarca devam 
eden ve ülkenin dört bir yanına dağılan ayaklanmaları anlatmanın sos-
yolojik hiçbir yararı olmayacaktır. Bunun için de ilkin ideal tipleştirme 
diye ifade edilen ve Max Weber tarafından kazandırılan bir yöntemi bu-
rada kullanmak istiyorum. Weber, teorik açıklamaların geliştirilebilmesi 
ve analitik karşılaştırmaların yapılabilmesi için, bir araştırmacının ger-
çek hayatta görülebilecek veya tarihi gelişme içinde benzeri bulunabile-
cek teorik bir olay tipini ortaya koymasını; incelemesini de buna dayan-
dırması gerektiğini öne sürmüştür. Weber’in kendisi de bu yola başvur-
muş, otorite, ekonomi, din, bürokrasi gibi çeşitli müesseseleri şekilleriy-
le, gerçek hayatta görülen müessese şekillerini karşılaştırmıştır. Burada-
ki “ideal” sözcüğü “arzu edilen” veya “olması gereken” bir durumu belirt-
mekten ziyade; belli bir bütünlük gösteren; unsurları arasında mantıki 
ve organik bir bağ bulunan “durumu ifade” etmektedir. 

Weber’e göre ideal tip, tarih ve sosyoloji dayanışmasının merkezini 
teşkil eder. Böylece, her ideal tip ya tarihi bir bütüne veya olayların ard 
arda gelişine has anlaşılır ilişkilerin örgütlenmesidir. Öte yanda ideal, 
toplumun ve çağdaş bilimin ayırt edici niteliğine, yani akılcılaştırma sü-
recine bağlıdır. Bu durum ideal tipin tarihi bütünlükleri kavraması bakı-
mından önemlidir. Tarihi olaylar ideal tiple bütünlüklerini koruyabildik-
leri kadar aynı zamanda kendine has özelliklerini de sürdürebilirler.13 

c. İdeal Tipleştirme: Karayazıcı Ayaklanması 

Celaliler üzerinde yapılacak bir araştırma için bu devreye damgasını 
vurmuş olan Karayazıcı ayaklanmalarını ele alacağız. Dar anlamda 
1592’de başlayan ve 1595’te ülkenin bütün bölgelerine yayılarak bir iç 
savaş manzarası arz eden Celali ayaklanmaları 1603 yılına kadar ayan 
ve eşrafın da işe karışmasıyla 1603’ten itibaren Büyük Kaçgunluğa dö-
nüşmüştür. İşte Karayazıcı, ölümüne (1602 tarihine) kadar birinci safha 
içinde rol oynamıştır. İkinci safha ise kardeşi Deli Hasan tarafından yü-
rütülen iç isyanlar devresidir. Bir de sosyal hareketlerin (Celali tipi ayak-
                                                           
13 R. Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, 1986, s. 500-501. 
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lanmaların) giderek kabuklaşması, yayılması ve yönlendirilmesi açısın-
dan önemli bir oluşumu belirler. 

Karayazıcı isyanı hakkında 1946’da bir Rus araştırmacısı (A.Ş. Tveri-
tinaova)nın “Türkiye’de Karayazıcı ve Biraderi Deli Hasan İsyanı” adlı bir 
araştırma yürüttüğünü bilmekteyiz.14 Sovyetler Cumhuriyet İlimler Aka-
demisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan bu eserin 
ana fikri Akdağ’a göre şudur: 

“Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik bir bunalımın içinde olması 

yüzünden, köylülerin vergi yükü çok ağırlaşmıştı. Ayrıca, memurlar 

da görevlerini kötüye kullanarak soygunculuğa veya rüşvete sapıyor-

lardı. Köylüler buna dayanamamakta idiler. Türk küçük askeri feo-

dalleri de murabahacı ticaret sermayesinin ve saraydaki büyük feo-

dallerin sömürgenlikleri karşısında yoksul düşmüşlerdi; isyan için 

fırsat arıyorlardı. Nihayet Eğri seferi olunca, seferden kaçan veya hiç 

gitmeyen küçük feodaller isyan ettiler. Hoşnutsuz köylüler de kendi-

lerine katıldı. Ancak köylülerin çıkarları ile onlarınki birbiriyle çelişti-

ğinden dolayı bu isyandan bir netice çıkmadı.” 

Rus tarihçisi Tveritiova’nın bu görüşlerinde itiraz edilebilecek nokta-
lar olabilirse de, hemen hemen çevrenin merkeze olan ayaklanmaların-
da bizim gözlediğimiz mali unsurlar önemli rol oynamıştır. Olaylarda 
iktisadi sebepler başka, olayları biricik sebep olarak iktisat faktörüne 
bağlamak yine başkadır. Eserin kendisi elimizde mevcut bulunmadığı 
için şimdiden bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak, metodoloji 
olarak Sovyet tarihçileri toplumsal olguları açıklarken Marksizm’i şaş-
maz bir ilke olarak sürdürmektedirler. Bununla beraber, köylüler ile 
küçük feodaller (tımarlı sipahiler olacak) ve büyük feodaller arasındaki 
çıkar çelişkilerinden herhalde sınıf çatışmaları kastedilmektedir. Bu ise 
büyük yanılgıdır. Bazı anti-Marksist Türk tarihçileri Türk toplumunu 
“sınıflı bir toplum” kabul etmemekte, bu sebeple de sınıflar çatışmasına 
karşı gelmektedirler. Oysa sosyolojik anlamda bir toplumda sınıfların 
bulunması başka, bunlar arasındaki çatışmanın bir sınıf mücadelesine 
dönüşmesi yine başka şeylerdir. Marks’ın en önemli yanılgısı, bir top-
lumda mevcut sınıf yapısının sınıf kavgasına dönüşebileceği tezini ileri 
sürmüş olmasıdır. Batı Avrupa tarihi için geçerli olan bu yargıların Os-
manlı toplumu için de aynen geçerli olabileceği tezini savunmak müm-
kün değildir. 

Akdağ’ın da belirttiği gibi, 
                                                           
14 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 27. Akdağ, bu eserin TTK ta-
rafından kendisi için Türkçeye çevrildiğini, fakat yayınlanmadığını bildiriyor. Ancak, Tveri-
tinova’yı -iyi bir araştırmacı olmakla beraber- tarihi maddecilik metodu ile ele aldığı incele-
mesini eleştirmektedir (s. 27). Bunun gibi, Cemal Bardakçı’nın Anadolu İsyanları ile Ahmet 
Refik’in Osmanlı Tarihinde Zorbalar adlı eserlerini de bilim dışı bulmaktadır (bk. s. 25, 1 no-
lu dipnot). 
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“Celali isyanları denilince hep de Karayazıcı’nın ayaklanması anlaşı-

lıyor. Herkes ilk olay diye onun ortaya çıkışını kaleme alıyor. Bundan 

başka, o çağın yazarlarından hiçbiri Türkiye’de bütün bir toplumu içi-

ne alan geniş çaplı sosyal ve dirliksel mücadelenin geçmekte olduğu-

nu sezmemiş, bütün olup bitenleri Karayazıcı’nın kişiliği yanında top-

lamak suretiyle olayı çok küçültmüşlerdir”.15 

Görülüyor ki, Karayazıcı olayı Celali hareketlerinin bel kemiğini teşkil 
etmektedir. Biz bundan dolayı Karayazıcı ayaklanmasını bir ideal tip 
oluşturmak suretiyle kolektif davranış kuralları içinde açıklamaya çalı-
şacağız. Böyle bir araştırma yöntemi aynı zamanda bir muhteva tahlili 
(örnek olay) denemesi olarak da açıklanabilir. 

İlkin yapısal yardımlılık (nedensellik) unsurunu ele alacağız. Celali 
ayaklanmalarının ortaya çıkışına dair önemli sebepler ileri sürülmekte-
dir. Bunlar aynen Karayazıcı isyanı için de geçerlidir. Çünkü Karayazıcı 
isyanı bir bütünün küçük bir yansımasıdır. Burada ele alınması gereken 
yapısal sebeplilikten ilki dini-etnik unsurlardır. Yavuz Selim devrinde 
devşirme düzeni yaygınlaşarak yeniçeri birliklerinin sayısı artırılmıştır. 
Hatta sarayına aldığı gençleri yetiştirmek için Galatasaray’da yeni bir 
okul bile kurmuştur. Galata tepesinde okul için yeni binalar, bir cami, 
medrese, yatakhane ve mutfaklar yapıldı. Burası İslam hayatının bir 
merkezi ve eski İstanbul dışında ilk büyük çaplı Müslüman yerleşme 
alanı idi. Böylece, devşirme gençleri için gayet hassas bir sınıflandırma 
ve eğitim düzeni kuruldu. Bunların içinde en iyilerini saray hizmetleri 
için alıyorlar, diğerlerini kapıkulu, köle ordusuna alınmadan önce Ana-
dolu’ya gönderiyorlardı. 

Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentini de Edir-
ne’den İstanbul’a taşımıştır. Tarihçiler, saray kadınları tophane sarayına 
taşınmışlardır. Böylece, Oğuz Türkmen ikiliği daha canlı bir biçimde 
güçlenmişti. Türkmenler merkezi hükümetin kendilerinin çok uzun za-
mandan beri bağımsız oldukları bölgelere kadar denetimi yayma çabala-
rından olan biri değillerdi. Belki de siyasi ayrılık isteklerinin belirtisi olan 
dini inançları kendilerini, artık Osmanlı hanedanının temeli haline geti-
rilmiş olan Sünni-İslam inanç ve kurumlarını yayma çabalarına karşı 
çıkmaya götürmüştür. Yavuz’un Safevi taraftarlarını bastırmak için kul-
landığı kanlı yöntemler bu huzursuzluğu arttırmıştı. Nitekim, 1519 yılın-
da Tokat yakınlarında, başında Selim’in ağından kurtulup, Sultan Mı-
sır’dayken büyük bir taraftar kalabalığı toplanmış olan Celali adında bir 
Safevi vaizinin bulunduğu yeni bir göçebe isyanı çıktı. Mehdi olduğunu 
iddia eden Celal, çevresine Yavuz’un vergilerinden yakınan kendilerle 
çiftçileri de toplamıştı. Şah İsmail adını aldı. 24 Nisan 1519’da ordusu 
yeniçeriler tarafından yok edilene kadar bir süre başarılı oldu. Ancak Ce-
                                                           
15 M. Akdağ, a.g.e., s. 28. 
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lal’in adı kaldı ve Anadolu da bundan sonraki iki yüzyıl içindeki kıpır-
danma hareketlerine hep Celali isyanları denildi.16 

Celali hareketlerinin 1592’de başladığını savunan Akdağ, devlete kar-
şı ilk toplu karşı gelmeleri “mezhep ayrılığı yüzünden hep eğreti yaşaya-
gelmiş bulunan Kızılbaş Türkmenler arasında çıkmıştır” demektedir.17 O 
tarihlerde Şiilik (kızılbaş)e eğilimli bulunan Türk halkının yoğun bulun-
duğu bölgelerde iktisadi darlık zoru altında bulunan leventler (çift bo-
zanların işsiz güçsüz grubu) artık iyice gemi azıya almışlardı. Aralarında 
başbuğlar da türüyordu. Şahin bu elverişli ortamdan da yararlanarak 
İran’dan yollandığı “dailer” (propagandacılar) de Türkmen-Kızılbaş ayak-
lanmalarının genişlemesinde az etkili olmuyordu. Özellikle Antalya yöre-
sinde ortaya atılan Şahkulu, başına topladığı leventlerle kasabaları bas-
maya, kan dökmeye ve geniş soygunlar yapmaya başlamıştı. Gerçekte o 
devirde Alevi ve Sünni bütün çiftçi halkın yaşadığı köyler sanki çift bo-
zan kaynağı olmaya başlamıştı.18 1511’lerde “Şah Kulu” harekâtı baştan 
sona kadar Anadolu’nun İran’a bağlanmış eğilimine sahiptir. 

Bilindiği gibi ilk tehlikeli isyan padişahın Mısır seferi sırasında Yozgat 
(Bozok) çevresindeki Türkmenler arasında patladı. Celal adında biri Os-
manlı tarihçilerinin iddiasına göre “kızılbaş” eğilimlerinden büyük bir 
kitleyi arkasına takarak Tokat’a geçmiş, böylece Anadolu’nun Kızılırmak-
Yeşilırmak arası bölgeleri devlete karşı tertiplenen önemli bir ayaklan-
maya sahne olmuştu. İsyancının başı, Celal’in çekildiği bir mağarada 
çıkmak üzere olan Mehdi’yi beklemeye memur olduğunu yayıyordu. Alevi 
halkın, Celali hareketi olarak bilinen bu olaylarda, görülüyor ki mezhep 
unsurları önemli etken olmaktadır. Bozok’ta meydana gelen bu isyanda 
da Osmanlı İmparatorluğu’nun reformist çabalarının etkisi büyük ol-
muştur. Çünkü, bölgede kadastro yazımı yapılmasına çalışan düzenli bir 
ordu, tımar ve vergi sisteminin kurulması için sancakbeyinin çabalarına 
karşı çıkan Baba Zunnun adındaki bir Safevi vaizi etrafında Türkmen 
göçebe aşiretleri birleşerek ayaklanmışlardır (22 Ağustos 1526). Ancak, 
Baba Zunun’u müteakip, 1526’nın son ve 1527’nin ilk aylarında Çukur-
ova ve Orta Anadolu’da bir dizi Celali ayaklanması daha görüldü. Bun-
lardan en önemlisinin başında olan ve Hacıbektaş’ın soyundan geldiğini 
ileri süren Kalender Çelebi büyük bir grup Türkmen’i de ayaklandırmış-
tır. Kalender Çelebi ayaklanması o sıralarda Dulkadir hanedanının bas-
kısından yakınan Elbistanlı Türkmenlerle, Ferhad Paşa’nın kötü yöneti-
minde ezilen Türkmen kentlilerinin de kendisinin de kendisine katılma-
larını sağlamıştı. 

Dini (mezhebi) temelde ortaya çıkan ayaklanmalarının hedefi sadece 
merkezi yönetime karşı gelmek değil, aynı zamanda aralarında birleşmek 
                                                           
16 Stanford Shaw, a.g.e., s. 129-131. 
17 M. Akdağ, a.g.e., s. 115. 
18 M. Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, c. II, 1974, s. 386-387. 
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ve yeni güçlendirme odak noktalarını da oluşturmaktır. Böylece, Büyük 
Selçuklu devrinden beri sürüp giden Oğuz-Türkmen ikiliği19 veya ayrıca-
lığı merkezi otoritenin zayıfladığı her vesile ile Türkmenlerin ayaklanma-
larına, yeni güç birliği yaratmalarına sebep oluyordu. Dulkadir yöresinde 
Türkmen aşiretleri tam bağımsızlıklarını bu olayla kazanmışlardır. Ka-
nuni Süleyman özellikle bu olay üzerine Anadolu’ya dönmüş, Karaman 
valisi ve ileri gelen sancak beyleri de öldürülmüştü. Celali hareketlerinin 
müesseseleşmesinde Şii geleneğinin büyük payı olmuştur. XVI. yüzyılın 
mistik halk şairleri, özellikle Pir Sultan Abdal burada zikredilebilir. Bun-
ların şiirleri hikâyeleri, hayat tarzları ve dünya görüşleri nesilden nesile 
aktarılarak devam ettirilmiştir. Türk halk edebiyatının oluşumunda bu 
mistik Alevi halk şairlerinin rolü hiçbir zaman unutulmaz. Zaten, bun-
lardan Pir Sultan Abdal da Sivas dolaylarında padişaha karşı isyanlarda 
yer aldığı için idam edilmiştir. 

Celali hareketlerinin yapısal yararlılık açısından bir yorumu kısaca 
belirlenmek istenirse bu daha ziyade Türkmenlerin birleşmesinde, ba-
ğımsızlıklarını almalarında pekiştirici bir işlevi yerine getirmiştir. Merke-
zi otoritenin çevreye olan bu tutumu adeta bir pamuk ipliğiyle her şeyin 
çözümlenebileceği biçimde yürütülmüştür. Daha sonraları XX. yüzyılın 
başlarında bu tür çözüm yolları “Hamidiye Alayları” kurulması suretiyle 
gündeme gelmiş, fakat hiçbir radikal çözüm yolu sağlamamıştır. Tersine 
Hamidiye alayları bazı yörelerde yerli ayan, eşraf ve siyasi fırka temsilci-
leriyle birleşmek suretiyle yerel ayaklanmaları desteklemek yolunu izle-
mişler, devletin başına daha büyük gaileler açmışlardır, konu hiçbir va-
kit millet-devlet bütünleşmesi olarak çözümlenmemiştir. Celali hareket-
leri bu anlamda merkez-çevre modelinin proto-tipini göstermesi bakı-
mından da dikkat çekici olsa gerek. Akdağ, her ne kadar olaylarda Şiilik-
Rafizilik-Kızılbaşlık-Mülhidilik faktörünün bulunmadığı tezini ileri sür-
mekte ise de şu gerçeği açıkça savunmaktan da uzak durmuyor: “isyan-
cılar Alevi-Kızılbaş Türkmenler olsa bile, çıkardıkları isyan bir mezhep ay-
rılığı iddiası değildir”.20 Burada önemli olan yargı, olaylara dini-etnik bir 
unsurun katılmış bulunmasıdır. Buna karşılık Kramers, Karayazıcı 
ayaklanmasında Şii tarikatlarının etkisinin büyük olduğu kanısındadır. 
İslam Ansiklopedisi’ne yazmış olduğu Karayazıcı maddesinde bu tezi sa-
vunmaktadır. 

Büyük Kaçgunluk devrinde, yeni Karayazıcı’nın ölümünden sonra 
kardeşi ve öteki başbuğlar tarafından yürütülen ayaklanmalarda yine 
Türkmenlerin müdahaleleri görülmektedir. Nitekim, Kuyucu Murat Paşa 
tarafından Celaliler bastırıldıktan sonra, Safevilerin de üzerine yürümüş-
tür. Şah Abbas’ın Ürmiye gölü zaferinden sonra buraları tekrar alabile-
                                                           
19 Orhan Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi, Ankara, 1977. 
20 M. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 120. 
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ceğini umuyordu, fakat bunda bilindiği üzere muvaffak olamadı. Şah Ab-
bas Urmiye gölü yakınlarında Osmanlıları bozguna uğratınca Doğu Ana-
dolu’ya girebilecek bir duruma geldi. Bu yenilgi sonunda mahalli Türk-
men ve Kürt beyleri de karşı tarafa geçtiler, yeni bir dizi Celali isyanı 
başlamış oldu. Bunlardan en önemlisi Kuzey Suriye’deki Canbulat ailesi 
ile Orta Anadolu’daki Kalenderoğlu ailesinin isyanıdır. Celali ayaklanma-
larında Akdağ’ın deyimiyle “ilk bayrağı Alevi eğilimli Türkmenler çekmekle 
beraber”21 sonuçta merkezi yapıda bölük pörçüklük giderilememiş, geçici 
tedbirlerle olaylar savuşturulmaya çalışılmıştır. 

Celali hareketlerinde tarikatların ve Sünni-Ortodoks görüşlerinde 
önemi unutulmamalıdır. Bilindiği üzere asıl adı Abda’l-Halim olan Kara-
yazıcı, 1592’den başlayarak 1602 yılında ölümüne kadar Celali hareket-
lerin içinde bulunmuştur. Bazı tarihçiler onun Urfa dahilinde Kılıçlı aşi-
reti efradından Ali adlı birinin oğlu olduğunu; bazı tarihçiler de Çorumlu 
bir Türk’ün oğlu olduğunu iddia etmektedirler. Karayazıcı’nın isyan ettiği 
sıralarda Tarsus livasında sekban-bölükbaşı olduğu bilinmektedir.22 Ka-
rayazıcı faaliyette bulunduğu bölgelerde (Urfa-Malatya civarı) Celali reis-
lerinin başbuğluk durumuna kadar yükselmiştir. Celali reislerinin bü-
yük bir çoğunluğu sipahi idi. İşte bu sipah ve silahtar bölüğü mensupla-
rı yani asi maliyet memurlarının (Celali reislerinin), 1599’da Anadolu’-
nun doğusuna hareket ederek Karayazıcı’nın etrafında toplandıklarını 
görüyoruz. Anadolu’nun her tarafından pek çok insan Karayazıcı’nın 
idaresinde büyük güç oluşturmuşlardır ki bunun miktarı tarihi kayıtlara 
göre 20.000’i buluyordu. 

Karayazıcı ayaklanmasında hükümet yanlılarının da taraf tutması 
olayların daha da büyümesine yol açıyordu. Böylece, geçen yarım yüzyıl 
içinde giderek ciddileşen, bütün sosyal ve ekonomik güçlükler şimdi hal-
kın büyük kesimlerine yansıyarak isyancılara katılmalarını sağlıyordu. 
Türklerin, İstanbul’daki devşirmelerine karşı, öfkeleri yine su yüzüne 
çıkmıştı. Oğuz-Türkmen ikiliğinin önemi buradadır. Devleti kuran Oğuz-
ların devşirmeleri büyük mevkilere getirmeleri Türkmenlerin Celali ayak-
lanmalarındaki önemli tepkilerinden birini teşkil ediyordu. İstanbul’da 
bu isyanlar devşirmelerin başlıca kolu olan yeniçerilerle daha çok Ana-
dolu Türklerinden oluşan sipahiler arasındaki düşmanlık olarak yansı-
yordu. Sipahilerin ardında mevkilerini kaybetmiş Türk soyluları ile eski 
bir şeyhülislam olan Sunullah Efendi bulunuyordu. Sunullah Efendi sa-
ray politikası yüzünden makamından alınmıştı. Sipahilerin ve İstanbul 
din öğrencileri olan softaların desteğiyle devşirmelere karşı halkı ayak-
landırdı.23 Padişah isyancıların dileklerini kabul etti. Sunullah Efendi’yi 
                                                           
21 M. Akdağ, a.g.e., s. 121. 
22 M. Akdağ, “Karayazıcı” maddesi, İslam Ansiklopedisi, c. 6, s. 339-343. 
23 S. Shaw, a.g.e., s. 257-258. 
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görevine iade etti. Ancak çoğu kışı Belgrad’da geçiren yeniçeriler de isyan 
edip İstanbul’a yürüdüler, padişahı Sunullah Efendi’yi azletmek zorunda 
bırakıp sipahilerin silahlarını bırakması fermanını çıkarttılar. Yeniçeriler 
ve topçu birlikleri İstanbul’a girdiler, sipahileri kışlalarında kuşatarak 
kışlaları ateşe verdiler. Sipahilerin pek çoğu ve mallarının hepsi yandı, 
isyanın elebaşısı öldürüldü. İstanbul’daki sipahiler bastırıldılar ve dev-
şirmeler yine gücü ele geçirdiler.24 Ama binlerce sipahi ve halk Anadolu’-
ya kaçarak Celali hareketine katıldılar. 

Görülüyor ki, Celali ayaklanmalarının kompozisyonu çok farklı bir 
kimliği yansıtmaktadır. Bir “kırkharami” bir “Robinhood” tipi haydutluk 
olayı dışında etnik grupların, mezhep farklılaşmalarının ve nihayet iktidar 
elitlerinin hoşnutsuzluğu gibi çok yönlü sebeplere dayanmaktadır. Bu da 
merkezi yapının esnek dokusunu belirlemektedir. Şii gruplar kadar Sün-
ni Ortodoks mensuplarının da ittifak ettikleri eylem biçimleri en çok Ka-
rayazıcı ayaklanmasında göze çarpmaktadır. Bu olaylar IV. Murad dev-
rinde devlet yapısını güçlendirmek gibi bazı tedbirlerin alınmasını da 
gündeme getirmiştir. Nitekim, Koçu Bey’in risalesi bu hususta ilk akla 
gelenidir. Sultan Murad, kendisinden sonra gelen bütün “gelenekçi” re-
formculara örnek olarak eski kurumlara işlerliğini kazandırmaya çalıştı. 
Bunları kendi çıkarları için kullanmaya çalışanları ortadan kaldırdı, da-
nışmanı Koçu Bey’in öğütlerini tuttu. Koçu Bey’in geleneğe bağlı Osman-
lı kurumlarının Avrupa’da gelişmiş olan her kurumdan üstün oldukları 
düşüncesine katılan IV. Murat ve reformcular, kendileri gibi düşünme-
yen herkese işten el çektirerek yerlerine yetenekli ve dürüst insanlar ge-
çirmeye çalıştılar. Naima’nın bildirdiğine göre, Sultan Murat İstanbul’da 
bulunan bütün askeri komutanlara ve yönetici sınıf liderlerine kendisini 
Celali haydutlarına karşı desteklemek, gelirleri ve padişahın uyruklarını 
korumak için yemin ettirdi ve nihayet her grup IV. Murad’a sadakatini 
bildiren belgeyi imzaladı.25 

Bu tür tedbirler geçici de olsa millet-devlet bütünlüğünü güçlendirme 
yolunda atılmış adımlar olarak düşünülebilir. Çünkü, Celali ayaklanma-
ları uzun bir süreden beri Osmanlı toplumun sadece belirli bir tabakası 
değil, bütün kadarını etkileyecek bir biçimde gelişiyordu. Artık 1600’ler-
de tarikatlar, mezhepler ve dini liderler de katılınca devlet mekanizması 
büyük bir sarsıntı geçirmeye başlamıştı. 1600 yılının ortalarına doğru 
ülkede beliren Kadızadeler hareketi, merkezi otoriteyi güç duruma dü-
şürmesi sebebiyle halkın Celali liderlerine sığınması ünlü Celali lideri 
Abaza Hasan Paşa’yı tarihe mal ediyordu. 

Görülüyor ki din sosyal bir kurum olarak Osmanlı toplum yapısında 
sosyal hareketleri yoğunlaştırma, hatta başlatmada birinci derecede rol 
                                                           
24 S. Shaw, a.g.e., s. 257-258. 
25 S. Shaw, a.g.e., s. 272. 
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oynayacaktır. Bunun başlangıçlarını Babailer ayaklanmasında olduğu 
kadar Şeyh Bedrettin hareketinde de gözleyebiliriz. Osmanlı toplumu bu 
tür dini ayaklanmalara sonuna kadar açıktır. Musa Çelebi’nin kazaskeri 
İznik’te baş danışmanı Şeyh Bedrettin, Mehmet Çelebi tarafından sürül-
düğü İznik’te başkaldırmıştı. Bedrettin büyük taraftar toplamıştı, askeri 
harekâtın ekonomik sonuçları da yoksullar arasında ününün artmasını 
sağlamıştı. Köprülü’nün de belirttiği gibi, XIII. yüzyıldan XVI. yüzyılın 
sonlarına kadar Anadolu’da dini hayat çok canlı ve inceleme alanı gerek-
tiren bir yapıya sahipti. Yunus Emre’den başlayarak birçok büyük muta-
savvıflar ve mutasavvıf şairler yetiştiren bu çevrede Babailik, Abdallık-
Bektaşilik, Hurufilik, Kızılbaşlık, Kalenderilik, Hayderilik adı altında Bati-
niyye zümresine girebilecek birçok mezhep ve tarikatlar teşekkül etmiş-
tir.26 

Köprülü’ye göre bu dini hareketlere Babailer bir başlangıç teşkil eder. 
Köprülü, Bedrettin-i Simavi taraftarlarının ayaklanmasını da Babailer 
hareketinin bir tekrarlanması olarak görür. Daha sonraları ortaya çıkan 
Düzmece Mustafa da Şehzade Mustafa’nın idamını kınayarak yeniçeriler 
ve Anadolu tımar sahiplerinin merkezi hükümete karşı ayaklanması ve 
Rumeli’de boy göstermesi olayını yaratmıştır. Bunlar, tarihte İkinci Düz-
mece Mustafa adıyla anılan ölü şehzade tarafından yönetildiklerini iddia 
ediyorlardı. İdamdan kurtulup Rumeli’ye kaçtığını söyleyen Düzmece 
Mustafa, isyan bayrağını Ereğli’de açarak çevresine yüzlerce tımar sahi-
bini, isyancı çiftçileri, ulema sınıfını ve İstanbul’da devşirme yönetimine 
karşı çıkan din öğrencilerini toplamıştı. Bedrettin’in felsefesine yakın bir 
ideolojiyi de savunan “hükümet hazine ve depolarını boşaltmaya, serveti 
en çok ihtiyacı olanlar arasında paylaştırmaya” hazırlanan Düzmece 
Mustafa komünistçe bir duyguyu yüzyıllarca sonra tekrarlıyordu. 

Osmanlı tarihi boyunca etnik-mezhep ve dini hareketler kırmızı bir 
şerit gibi bir uçtan uca doğru gitmektedir. Merkezi otorite gücünü yitir-
dikçe veya çaresiz kaldığı andan itibaren çevrede yeni güç noktaları orta-
ya çıkmakta ve bunlar sosyal düzeni etkileyebilmektedirler. Karayazıcı ve 
kardeşi Deli Hasan ayaklanmasında Türkmenlerin rolü araştırmaya 
açıktır, kanaatindeyim. Gerek devletin kuruluş devrinde, gerekse Celalî 
hareketlerinin XVII. yüzyılın ortalarına doğru bastırılmasından sonra 
patlak veren olaylarda Türkmenlerin rolleri inkâr kabul etmez bir ger-
çektir. Bu da Alevi Sünni kimliğinin Osmanlı devlet yapısında sosyolojik 
bir senteze ulaşamadığını kanıtlar. Şu anda, gerilla savaşına açık bulu-
nan Doğu’nun düzenine ait ipuçları ve çözüm yolları tarihimizin bu ilk 
kaynaklarından yüklenerek gelmektedir. Doğunun düzeni, millet-devlet 
bütünleşmesinin henüz gereği gibi çözümlenemediği ve merkez-çevre ko-
pukluğu gerçeğini bize göstermektedir. Doğu’da bugün eşkıya mezra 
                                                           
26 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İkinci Baskı, 1966, s. 177-178. 
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basmakta, zorla köyleri, çadırları tahrip etmekte, çocukları kaçırmakta, 
her yeri yakıp yıkmaktadır. Halk korkusundan mezralarını, köylerini, ça-
dırlarını, meralarını terk etmekte, eşkıyaya boyun eğmektedir. Doğu dü-
zeninin, çözüm yolu, bu sebeple büyük ölçüde bu tarihi çizgiyi isabetle 
teşhis etmemizde yatmaktadır. Hem içeride, hem de dışarıda sağlanan iş 
birlikçi davranış ve tutumlar Celali ayaklanmalarında ortak eylemlerini 
dün tarih sahnesine çıkarıyorsa “bugün de benzer motiflerin etkileri” süre 
gelmektedir. 

Bu yapısal değişmelerin giderilmemesi her vesile ile Celali ayaklanma-
larını din ve mezhep sınırlarının ötesine yaymak suretiyle devlet otorite-
sine başkaldırmanın ham malzemelerini oluşturmuşlardır. İlkin Türk-
men dini liderleriyle güçlenen Babailer diye bilinen isyanlar kategorisi gi-
derek ayaklanmalarının zirveleştiği, çevrenin güçleştiği bir ortamı yansı-
tır. 

Denilebilir ki Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan hemen son-
ra patlak veren Türkmen-Oğuz ikiliği dini-mezhep bazında gelişirken fet-
ret devrinin iktidar çekişmeleri ve daha sonra Bedrettin’in ayaklanmaları 
ve nihayet toplumun bütün katlarına yayılan Celali ayaklanması sosyal 
gerginliğin güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Böylece, çevre ile mer-
kez arasında önemli yarılmalar kalın çizgileriyle ortaya çıkmıştır. Kara-
yazıcı profili tarihimizde artık bir Türkmen tipi değildir. Doğrudan devle-
tin “ehl-i örf”ü içinde yer alan bir şahıstır. Bu grubun talepleri, Türk-
menlerde olduğu gibi bir bağımsızlık veya sınır bir devletle birleşmek de-
ğildir. Hatta, devletin Ortodoks dini öğretisi bir başka sektizmin hakimi-
yeti altına almak hiç değildir. Burada temel zihniyet “yabancılaşma şuu-
runa” karşı direniş ile iktisadi ve mali etkenlerdir. Bu yabancılaşma şuu-
ru üzerinde önemle durulması gereken bir husustur. Buna, Türk halkı-
nın yeni bir kimlik arayışı da diyebiliriz. Zira, Aşıkpaşazade’de gördüğü-
müz bir çeşit Oğuz romantizmi Fatih Sultan Mehmet zamanında güçlü 
bir şekilde sahnededir. Devletin yöneticisinin soy kütüğünü sayarken 
Aşıkpaşazade onu Orta Asya’ya kadar, Oğuz Ataya kadar götürür. Ancak 
bu romantizmin Koçu Bey’in risalesinin IV. Murad’a takdim edildiği su-
larda “Türk Milleti”nin tezyifi padişahın dikkatini çekmeyecek bir tarzda 
tarihin karanlıklarına gömülür. Kimlik arayışı, merkezde silinmeye yüz 
tutunca çevre bunu olanca gücü ile yaşatmaya devam etmiştir. Osmanlı 
Devleti bu kimlik arayışını tarihin yaldızların parladığı anlar olarak ka-
bul ettiği bu devirleri değerlendirmek suretiyle millet-devlet yapma sure-
tini pekiştirmiş olsaydı, iki güç arasındaki bütünleşme sağlanabilirdi. Bu 
yapılmadığı için ilkin dini-mezhep eğilimli ayaklanmalar, daha sonra bu 
kimlik arayışını da arkasından sürükleyerek devletin iktisadi ve mali bu-
nalımlarını da bahane ederek iç isyanların patlamasına yol açacaktır. 

Devletin yükseliş devri aynı zamanda kader çizgisinin de kırılmasının 
başlangıcını teşkil edecektir. Öyle ki, İbrahim Paşa denilen bir zatın Mı-
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sır’da kurduğu eyalet sistemi veya düzeni Memlukları dize getirirken, bu 
defa aynı şahsın sadrazam olmasıyla durum değişmiştir. Bu zat, ilk iş 
olarak yönetici sınıfın politikasında temel bir değişiklik yapmaya yönel-
miştir. Frenk İbrahim adıyla da anılan İbrahim Paşa, II. Beyazıd zama-
nında İtalya’da Farga kentinden bir baskın sırasında kaçırılıp Osmanlı 
yönetimi içine daha küçük yaşlarda girmişti. Türk selefi Piri Mehmed Pa-
şa’nın yerine geçmesi devşirme sınıfının eski Türk soyluları üzerindeki 
son zaferini belirlemektedir.27 

Böylece, devşirmeler yönetim kadrosunun en tepe noktasını ellerine 
geçirdikleri bir zamanda, Türk soylularının üyeleri Anadolu’daki malikâ-
nelerine çekilmek durumunda kalmışlardır. Bunlar, kimlik arayışı şuu-
runun baskıları altında merkezi otoriteye karşı her çıkışı destekler bir kı-
vama gelmiş bulunuyorlardı. Celali hareketleri bir diğer anlamda merke-
zi yönetimde iktidarı elinden kaçıran Türk soylularının Alevi Türkmen ve 
Sünni Türkmenlerle iş birliğinin ürünüdür. 28 Eylül 1730’da ortaya çı-
kan Patrona Halil İsyanı da İran’a toprak verilmesini bahane kabul ede-
rek devlete bu defa devşirmelerin başkaldırması olarak bilinmektedir. 

Yapısal sebeplik bölümünde açıklandığı üzere çıkarların ortak olması 
Sünni Türkmenler ile Alevi Türkmenleri birleştiriyor, hatta ittifaklarını 
hazırlıyordu. Oysa, Baba Resul isyanında bu iki grup karşı karşıya geli-
yordu. Türkmenlerle yerleşik hayata geçmiş Türklerin hayat tarzları ara-
sındaki bu dini mezhep ayrılıkları, iki zümre arasında karşılıklı bir hor 
görme ve düşmanlık sebebi oluyordu. Şehirli Türkler, tıpkı kendileri gibi 
Türk olan fakat eski geleneklerinden hiçbir şey yitirmeyen Türkmenleri 
aşağılıyorlardı. Hatta onları kendilerinin hasmı olarak görüyorlardı.28 
Devrin yazarları Türkmenleri belirlemek ve şehirlilerden ayırt etmek için 
mesele Etrak-i bi idrak veya Etrak-i mütegalibe ve bilhassa Harici veya 
Havaric gibi hakaret dolu deyimler kullanıyorlardı. Buna karşılık olarak 
Türkmenler de şehirli soydaşları için yatuk (tembel) gibi kelimeler sarf 
etmek suretiyle, onlara karşı besledikleri kini ve aşağılamayı ortaya ko-
yuyorlardı. “Türk Tarihinin Sosyolojisi”nde açıkladığımız bu Türkmen-
Oğuz ikiliği Babailer isyanında bazı araştırmacılar tarafından sosyal ve 
psikolojik etkenler olarak nitelendirilmektedir.29 Biz bunu kimlik arayışı 
veya yabancılaşma sürecine karşı direniş mekanizması olarak açıklamak 
istiyoruz. 

Karayazıcı isyanında Türkmenlerin rolü açık bir biçimde ortaya ko-
nulmamakla beraber bir ölçüde Kramers’in görüşlerine katılıyor, bir öl-
çüde de daha yoğun araştırmaların yapılması gerektiğini kabul ediyoruz. 
                                                           
27 S. Shaw, a.g.e., s. 136. 
28 C. Cahen, “Le Probleme Ethnique En Anatolie”, CHM.II, 1954, s. 355-356; Zikreden: Ah-
met Yaşar Ocak, a.g.e., s. 66-67. Şiiler hakkında daha geniş bilgi için C. Cahen’in, Osmanlı-
lardan Önce Anadolu’da Türkler, adlı eserine bakılabilir, 1979. 
29 A. Yaşar Ocak, a.g.e., s. 66. 
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Zira Karayazıcı’nın ayaklanma bölgeleri sosyal ekoloji açısından Alevi 
Türkmenlerin yoğunlukta bulunduğu yörelerdir. Bu yörelerde daha önce 
Baba İlyas’ın güçlü olduğu bilinmektedir. Amasya, Tokat, Çorum, Sivas 
ve Bozo bölgeleri kadar, Maraş, Malatya, Dulkadiroğulları iskân alanları 
Baba İlyas’ın bizzat kendi zaviyelerinin hâkim olduğu illerdir. Celali ha-
reketleri alevlendiği devirlerde, her vesile ile merkezi otoriteye küskün 
olan bu heterodoks grupların olaylara sessiz kalacakları düşünülemez. 

Akdağ buna benzer bir psikolojik eğilimin, leventler arasında da yay-
gın olduğunu ifade etmektedir.30 Celali mücadelesinin başlıca unsuru 
olan leventler, resmi adlarıyla sekbanlarda bir “sekbanlık şuuru” mev-
cuttu. Bu sekbanlık şuuru, Akdağ’a göre, hükümetin Celalilere karşı 
güttüğü siyasette olsun, asilerin birbirleriyle ilişkilerinde olsun büyük 
rol oynamıştır. 

Gerek sekbanlık şuuru ki daha ziyade Sünni Türkmenlerin kimlik 
arayışı Celali hareketlerinin palazlanmasında inançların genelleşmesi di-
yebileceğimiz bir ideolojiyi ortaya koyar. İşte bir sosyal hareketin başlıca 
niteliği kitlelerin uzun süre içinde belirli bir ideolojiye sahip çıkmalarıyla 
belirlenebilir. Sosyal hareketler sürekli ideoloji ararlar. Bu suretle bir 
ideolojiye sahip zümrelerde inanç genelleşmekte ve grup fertlerini bütü-
nü ile kapsamaktadır. O devri bizzat yaşayan tarihçi Hüseyin Hüsamet-
tin Efendi Amasya Tarihi adlı eserinde Karayazıcı ayaklanmasında bu 
ideolojinin önemine dikkati çekmektedir.31 Bu ideolojiyi belirleyen özel-
likleri tarihçi şöyle sıralıyor: “Toplum yapısına devşirmelerin ve dönmele-
rin girmesinden beri Türkler bunlara karşı mücadeleye girmişlerdir. Yıldı-
rım Bayezid’den sonra, sarayda hükümet yönetiminde ve halk arasında 
meydana gelen krizler ve ayaklanmalarda böyle bir şuurun derin izleri 
vardır.” Akdağ’a göre, Celali Fetretini de çok eski olan bu mücadelenin 
bir devamı saymak gerekir. Nitekim, Karayazıcı’nın başbuğluğunda top-
lanan Celaliler, padişaha, Türklerin Enderun’a alınmalarını ve yüksek 
makamlara atanmalarını kabul ettirmek istiyorlardı.32 

Alevi Türkmenler arasında beliren kimlik arayışı her şeyden önce hem 
yönetime ortak edilmemeleri sebebiyle padişaha, yönetici sınıfa, hem yö-
netime ortak edilmemeleri sebebiyle padişaha, yönetici sınıfa, hem de 
kendilerinin yerine Enderun’un (devşirmelerin) tercihinden ötürü bu 
ikinci zümreye olmak üzere son derece katmerleşmiş bir yapıyı ortaya 
koyuyordu. Karayazıcı ayaklanmasında bizzat Karayazıcı ve kardeşleri-
nin bu zümreyi hesaba katmamaları için gerçek sebepler bulunmalıdır. 
Kramers’in Kethüda Şahverdi adlı birinin isyanda bulunduğunu bildir-
mesine karşı çıkan Akdağ, yeterince heterodoks eğilimlerin olaylara ka-
                                                           
30 M. Akdağ, a.g.e., s. 445. 
31 Hüseyin Hüsamettin, Amasya Tarihi, s. 342, 347, 355. Zik. M. Akdağ, a.g.e., s. 438. 
32 M. Akdağ, a.g.e., s. 438. 
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rışmadığı hususunda kanıt ortaya koyamamaktadır. Sadece, merkezi yö-
netime karşı yürütülen bu ayaklanmadan “gayri memnun” olan herkesin 
bulunduğunu kabul etmesi, her şeyden önce ikinci sınıf vatandaş duru-
munda bulunan Türkmenleri kendiliğinden kabullenmiş demektir. 

Devletin, merkez-çevre ilişkilerinin millet-devlet biçiminde güçlü bir 
kimliği yansıtmaması, sürekli çevrede küskünler, dışlanmışlar zümresini 
meydana getirmiştir. Bunlar, toplum dokusunun gevşediği veya esnek 
bulunduğu her bunalımlı zamanda çevreden merkeze yüklenme fırsatını 
bulmak suretiyle büyük gailelerin devletin başına açılmasına sebep ola-
caktır. Buna bir de sekban şuuru eklendiği takdirde Celali hareketleri-
nin ideolojisi kalın çizgileriyle ortaya çıkmış oluyor demektir. Böylece, 
yapısal sebeplilik, sosyal gerginlikler ve inanç sistemlerinin (ideolojilerin) 
genelleşmesi hepsi birlikte Celali ayaklanmaları için Anadolu insanında 
kolektif bir şuurun belirmesine yol açmıştır. 

Karayazıcı ayaklanması tipik bir sosyal hareketlilik normunu ortaya 
koyar. Akdağ, onu köylü hareketi olarak kabul etmemekle beraber, o za-
manda ve daha sonraları köylerin boşalmaları yüz binlerce nüfusun şe-
hirlere ve belirli bölgelere göçü, kanaatimizce köylü hareketlerinin ana 
temellerini oluşturur. Bugün bu göçlerin yapısı hakkında önemli ipuçla-
rına sahip değiliz. Ancak ilerde ayrıntılı araştırmalar Batı Avrupa, Güney 
Doğu Asya, Latin Amerika ve öteki ülkelerdeki köylü ayaklanmalarına 
benzer sosyal seferberlik güçlerine ait örneklerin ülkemiz için de gerçek-
leşebileceği kanısındayım. 

Karayazıcı’nın etrafında toplanan Celali şeflerinin ekserisi belki de 
hepsi Altı bölükten (sipahi, silahtar, sağ ulufeciler, sol ulufeciler gibi 
devletin ulufeli askerleri) yetişme sipahi zorbaları olmakla beraber, bun-
lar Urfa’ya giderek Karayazıcı’ya katılmışlardır. Bunların emrinde ve hiz-
metinde bulunan pek çok sekbandan başka, reaya arasında da herhangi 
bir ayaklanmaya kolayca katılabilecek çok işsiz güçsüz levent vardı. Ni-
tekim, 1598’de neşredilen ferman, ehl-i örfü ve onların sekban bölükleri-
ni, köylü reayanın, taraf taraf silahlanmaları karşısında kesin bir vaziyet 
almaya zorlamıştı. 

Celali hareketi belirli bir ideoloji etrafında oluşurken reislerini ve baş-
buğlarını da çıkarmıştır. Mesela arabacı Süleyman, Arnavut Hüseyin, 
Deli Zülfikar, Tekeli Mehmet, Kizir Mustafa, Dündar, Tepesi Tüylü, Yıl-
dızlı İbrahim ve Kafir Murat bunlar arasındadır. Ancak, Karayazıcı, ka-
rizmatik yapısıyla bunların hepsinin başbuğu durumuna geçebilmiştir. 
Ölümünden sonra da uzun süre bu durumu kardeşi Deli Hasan sürdür-
müştür. O halde Celali hareketleri, bir sosyal hareket olarak lider kadro-
sunu da oluşturmuştur denilebilir. Deli Hasan’ın büyük kaçgunluk za-
manında Rumeli’ye geçmesi kentleri hedef almaları ve tek şef olma eği-
limleri bu karizmatik kimliğin belirlenmesinin göstergeleri olabilir. Bun-
ların hepsinin de üstünde Karayazıcı’nın başbuğluğunda toplanan Cela-
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liler, padişaha, Türklerin de Enderun’a alınmaları ve yüksek mansıplara 
atanmalarını ileri sürüyorlardı. Kuvvet kazandıkça da kendilerine “şah”, 
“sultan” unvanları vererek istiklal sevdasına kapıldıkları dahi iddia edil-
mektedir. Bu hususta Amasya Tarihi yazarı Hüsamettin Efendi aynen 
şöyle diyordu: 

“...Şâyan-ı dikkattir ki, fetret zamanında ihtilal de bazılarının bağımsız-
lıklarını ilan ederek namlarına sikke bastırdıkları, ele geçen fermanlarda, 
ahkâm defterlerinde zikredildiği halde, ihtilalin sahipleri kendi namlarına 
hutbe okuttukları meskûttur”.33 

Bu son sözü ile, Amasya Tarihi yazarı bazı Celali şeflerinin, esas 
amaçtan saparak, devletten ayrılma (separatiste) eğilimi göstermeye baş-
ladıklarını anlatıyor. Akdağ, Karayazıcı ayaklanmasında karizmatik li-
derliğin nerelere kadar uzandığını bize bu son cümlelerle açıklamış bu-
lunmaktadır. Katip Çelebi de Karayazıcı’ya ait olduğu söylediği Rebiülev-
vel 1009 (Eylül 1600) tarihli bir “hükm-i hümayun”u aynen kaydetmekte-
dir.34 

Celali hareketi köylü temeline dayalı bir sosyal hareket olarak karşı-
mıza çıkarken gerekçelerini de birlikte zikretmiş bulunuyoruz. Sosyal 
hareketler sosyolojisi alanında yapılacak daha sistematik araştırmalar ve 
belgeler bu görüşümüzün gerekçeleri için önemli ipuçlarını ortaya koya-
caktır. 

Şimdiki durumda, Celali hareketleri modern sosyoloji açısından tari-
himizin belirli bir kesimini kapsayan sosyal hareketlerin zengin kaynak-
larını ortaya koymaktadır. Osmanlı toplum yapısının merkezi yönelim 
açısından bölük-pörçüklüğü çevrenin güçlü kalmasını sağlamış, bu du-
rum giderek, merkeze çevrenin yüklenmesi diyebileceğimiz olayların ta-
rih sahnesine çıkmasına neden olmuştur. Bugün de, bu kültür kodları-
nın belirli sınırlar içinde özelliğini sürdürmesi, doğudaki ayrılıkçı hare-
ketler biçiminde ortaya çıkması aynı çerçeve içinde yorumlanması gere-
ken ipuçlarını ortaya koymaktadır. Bazı dış kaynaklı araştırmacıların, 
Celali ayaklanmalarını, asker olmak gayesiyle topraktan kopan köylüle-
rin merkeze karşı sürekli ayaklanmaları olarak görmek suretiyle, köylü 
hareketleri kabul etmemeleri hatalı bir yaklaşımdır.35 

Değerlendirme ve Sonuç 

Osmanlı devletinin kuruluş felsefesi, kültür değerleri ve dünya görü-
şü bakımından farklılaşmaya, merkezden kopmaya uyan bir toplumsal 
modele yatkın değildir. Toplum düzeni, bütünleşmeyi, kümeleşmeyi, bir 
çekirdek etrafında toplanmayı gerektirir. Sosyal yapıyı besleyen normlar 
ve değerler sistemi bu amacı gerçekleştirmek için örgütlenmişlerdir. Bu 
                                                           
33 Hüseyin Hüsamettin, a.g.e., s. 342, 347, 355. Zik. M. Akdağ, a.g.e., s. 438. 
34 Kâtip Çelebi, Fezleke, c. I, s. 128, Zik. M. Akdağ, a.g.e., s. 440. 
35 Karen Barkey, Milliyet Gazetesi, 28 Haziran 1995, İstanbul. 
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açıdan bakıldığında Osmanlı toplum yapısı “merkezcil” bir özelliği ortaya 
koymakta veya Carter V. Findley’in isabetli teşhisi ile patrimonial (Hane-
dan-ı Hümayun) yönetim biçimini temsil etmektedir.36 

Osmanlı döneminde, “yerlilik” hareketi olarak gündeme gelen Celali 
eylem biçimleri sosyolojik açıdan analiz edildiği takdirde, içeriği çok bo-
yutlu ve anlamlı yapı taşlarını ortaya koymaktadır. Başlangıçta da belirt-
tiğimiz gibi, “Celalilik” merkezi yönetime çevrenin eşkıyalık anlamında 
bir başkaldırısı değildir. Celali norm ve değerlerinin anatomik yapısı de-
rinliğine analiz edildiğinde bu ayrışımları yakından gözlemlerimiz müm-
kün olabilecektir. Bu nedenle, ayaklanma -resmi tarihimizin uyardığı 
tarzda- yalın kat bir “çapulcu” başkaldırı hareketi değildir. Merkezin sa-
vunulması kadar, çevrenin merkeze yönelik dirençlerinin de kutsallığı 
gözden uzak tutulmamalıdır. Bir kere çevreden merkeze yönelik eylem 
biçimleri Selçuklular döneminden başlayarak Osmanlı’da sosyolojik bir 
silsile oluşturur: 1) Baba İshak hareketleri (1239), Karayazıcılar-Kadıza-
deler-Babailer-Simaviler-Baba Resul (Alevi-Türkmen çatışması), PKK-
Hizbullah ve benzeri tüm yerel eylemler, merkezle çevrenin hesaplaşma-
ları yanında, alt grupların da bir sorgulanmasıdır. 

Celali ayaklanmalarının sosyolojik bakış açısından itibaren yorum bi-
çimi, yukarıda belirttiğimiz gibi: a) Türkmen-Oğuz çatışması, b) Şia-Sün-
ni inanç ayrışımı, c) Köylülük hareketleri (iç göçler), d) İslami sosyalist 
akımlar yanında, e) Kürdistan ütopyasına dayalı Hizbullah ve PKK eği-
limli tepkisel davranış kalıpları olarak sıralanabilmektedir. Gözleneceği 
üzere, Osmanlı toplum yapısı açısından Celali ayaklanmaları, tarihselci 
bir yaklaşımla -belirli bir süre içinde varlık alanı sona eren- bir eşkıyalık 
hareketi değildir. Aksine, kurucu kültürü temsil açısından Oğuz-Türk-
men ayrışımı, Alevi-Sünni kategorileri ötesinde, Kapıkulu ve Sarı Sek-
bancı tarzında yerlilik kimliğini taşıyanlarla Devşirmeler arası çatışmala-
rı da ideolojik olarak gözden uzak tutmamak gerekir. Hatırlanacağı üze-
re, 17. yüzyılın başlarında, Osmanlı batıda Habsburg askerleriyle, doğu-
da ise İran olmak üzere, iki cephede savaş sürdürür iken -Tımarlı ordu-
nun etkisiz kalması karşısında- Anadolu çocuklarından tüfek kullanabi-
lenleri Sarıca-Sekban bölükleri halinde örgütleyerek, savaşa sürmüştür. 
Sürekli maaş alan devletin ayrıcalıklı yeniçeri askerine karşı idiler ve 
devletten aynı hak ve statüye sahip olma imtiyazını ileri sürerek ayak-
landılar. Bilindiği üzere, Osmanlı düzeninde Seyfiye (Ehl-i Örf) tabakası, 
Kapıkulları ve Tımarlı Sipahilerden oluşan Devşirme kökenlidirler.37 Bir 
örnek olsun diye 45 yıllık bir saltanatı sürdüren Kanuni dönemini ele al-
                                                           
36 Karter V. Findley, Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform: Bâbı Âli (1789-1922), s. 138-
146, 1994. 
37 Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı İçtimai Yapısının Ana Hatları, s. 21 (Osmanlı, Cilt: 4, İstanbul, 
1999. Keza, Halil İnalcık, “Osmanlı Devletinin Kuruluş Problemi”, Doğu-Batı Düşünce Dergi-
si, s. 27, Sayı: 7, Mayıs 1999, Ankara. 
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dığımızda, görev başında bulunan 9 sadrazamdan ancak birinin Türk 
kökenli olduğu, kalan 8 sadrazamın ise “Devşirme” soyundan geldiği ileri 
sürülmektedir. Bunlardan Sokullu ve Lala Paşa Boşnak, Koca Sinan Pa-
şa Arnavut, Hürrem Sultan Hırvat, Rüstem Paşa da Rum kökenli oluyor-
du. Bu mizansen içinde, Celali ayaklanmalarında Şeyh Bedrettin, Torlak 
Kemal ve Börklüce Mustafa gibi İbrani kökenli gruplarla Anadolu çocuk-
larının merkeze yönelik ayaklanmaları, 1593-1610 dönemlerinde artık 
merkezde yoğunlaşan Dönme (Avdeti) gruplarla çevrede yaşayan Reaya 
(halk-köylü) unsurlarının arasında gerginliklere dönüşecektir. Yerlilik 
kimliğini temsil eden Celalileri arkalarına alarak, merkeze yürüyen ve 
akabinde merkezi yönetimi ele geçiren devşirme unsurlar, bundan böyle 
marjinalde yaşayan Anadolu çocuklarını aşağılama sürecine girmişlerdir. 
Soranzo’ya göre, Anadolu halkı, merkezde “kötü asker” olmakla ün yap-
mıştı ve “yontulmamış Türkler” Kapıkulu devşirmelerinin tersine küçüm-
senmişti.38 Tarihsel gerçek de Soranzo’ya hak vermektedir. Köylü-halk 
unsurları, Osmanlı tarihi boyunca dikey hareketlilikten yoksun bırakıl-
mış, tüm haklar Enderun gruplarına bağışlanmıştır. Bunlar yani parti-
monyal devşirmeler Balkanlarda, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi önemli ti-
cari ve kültür kentlerinde yuvalanmış ve belirli bir süre sonra “Saraylı” 
konumuna gelmişlerdir. Çocukları Batı kültür merkezlerinde eğitilmiş, 
elçilik, konsolosluk ve benzeri temsilcilik görevlerinde bulunmuşlardır. 
Yeniliğe, Batıya ve köklerine açık bir kültürel zenginliğe sahiptirler. Halkı 
da, Arnold Toynbee’nin mecazi anlamda belirttiği üzere “sürü” olarak al-
gılamış, başka bir değer de vermemişlerdir.39 

Nitekim Büyük Kaçgunluk döneminde (1603-1606) Venedik temsilci-
leri ve Papa ile ve ihanete varan mektuplaşmaları bilinen Deli Hasan Pa-
şa 1603’te Peşte’yi almak için tam 6000 Anadolu çocuğunun (Celali tay-
fası) katledilmesine neden olmuştur. 

Buna rağmen -Celalileri gözden düşüren kalıtımlı zihniyet- Deli Ha-
san Paşayı Temeşvar valiliğine getirmiş, hatta Rumeli Beylerbeyi devşir-
me kökenli Kuyucu Murat Paşa’nın telkiniyle de sonunda bir Osmanlı 
komutanı gibi idama mahkûm edilmiştir.40 

Osmanlı toplum yapısının dinamik kimliğini oluşturan Celali hareket-
leri gözleneceği üzere tarihsel açıdan bir kök paradigma konumundadır. 
Sürekli çevrede itilmiş kakılmış Anadolu insanları ile merkezde yerleşmiş 
ve yerlilik kimliği kazanmaya çalışmış gruplarla çatışma halindedir. Bu 
kombinezon Türk tarihinin bir dramıdır. İlk kez, bu dramı çözmenin atı-
lımları Kemalist sistemle yürürlüğe girmiş ve Cumhuriyet döneminde 
                                                           
38 A.İ. Hatvel, The Ottoman of Lazaro Soranzo, p. 196, op. cit. William J. Griswold, Anado-
lu’da Büyük İsyan: 1591-1611, s. 17-18, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000. 
39 Arnold Toynbee, “Dünya Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu”, Yeni Ufuklar, Sayı: 73-74, 
1958. 
40 William J. Griswold, Anadolu’da Büyük İsyan: 1591-1611, s. 32-37, İstanbul 2000. 
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Mustafa Kemal’in önderliğinde “Köylü Efendimiz” tarzında algılanmış ve 
Tarihsel Reaya konumunda bulunan halk çocukları da “Halkçılık” akımı-
nın içinde nirengi noktasını oluşturmuştur. Böylece, teorik açıdan da ol-
sa, gelenekli çevre-merkez ikilemine son verilmiş ve homonkül bir yapı-
laşmanın ilk adımları atılmıştır. Unutmamak gerekir ki, sosyolojik açı-
dan “Halkçılık” ilkesi bir kök paradigma konumundadır ve “tarihsel bir 
sınıf” olan köylülüğün yeniden canlanması (resungency) sürecinin ilk 
atılımıdır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde iktisat politikalarının ideolog-
larından Mustafa Şeref Beyin yeni rejimin ekonomik amaçlarını belirler-
ken ileri sürdüğü “Rençber Türk” ülkedeki tüm üretimin yükünü çeken, 
ama emeği mütegalibe tarafından sömürülen “sessiz kişi”, itilip kalktığı 
yerlerden layık olduğu düzeye getirilecekti. Mustafa Kemal’in erken terki 
hayatı, dönemin yeni iktidarı tarafından ilk kez milletvekili seçiminin 
halkla başlatılması sürecinde (1946), antik parola yeniden gündeme ge-
lecek ve partinin Ege temsilcisi Cevdet Kerim İncedayı, “Bize bu Hasso ve 
Memolar mı oy verecekler” demek suretiyle alt bilinçlerindeki sistemi ye-
niden gelenekli köklerine indirgeyecektir. 

Osmanlı modeli sonrası Cumhuriyet, ulus-devlet inşasını yürütürken, 
Mustafa Kemal’in erken aramızdan ayrılmasıyla homonkülleşme süreci 
yörüngesinden sapmış, eski yapısına yeniden dönüşmüştür. Bu defa, ge-
rek Enderuni, gerekse yerlilik kültürünün etkileşimi altında filizlenen 
“Cumhuriyet Aydınları”, deyim yerinde ise hybrid bir yapıyla benzeşim 
oluşturmuştur. Modernleşme olgusu, doğrudan Batıcılaşmaya yönelmiş, 
dinsel norm ve değerler din dışı bir dünyevileşme paranoyası içine itilmiş 
ve Kemalist sistemin Altı Okunda yerini alan milliyetçilik kültür kodu 
ise, bir yanda sosyalist akımların, öte yanda enternasyonal sapkınlıkla-
rın çekim merkezi konumuna gelmiştir. Kemalist sistem, kendi iç yapısı-
na özgü nitelikleriyle kalıcılığını devam ettiremeyecektir. 

Günümüzde tanık olduğumuz üzere, Türk toplum yapısı bu defa bir 
yanda salt İslamcı akımların, öte yanda gerilla örgütlerinin arenası du-
rumuna gelmiştir. Bu ayrışma, Cumhuriyet tarihinde tıpkı Osmanlıyı de-
jenerasyona götüren sosyolojik yapılaşmanın bir başka türevidir. PKK ve 
Hizbullah akımları şu anda çevreden merkeze yönelik hücum setlerini 
oluşturmaktadır. Deyim yerinde ise, Cumhuriyet, Osmanlı’nın bir meta-
morfizmi konumuna gelmiştir. Kökenler aynı da olsa, dünya görüşleri, 
evrensel yönelimleri, inanç sistemleri, yerel haklar ve kültürel değerleriy-
le bir kaosun içindedir. 

Cumhuriyetin “Beyaz Yakalıları”, gün geçtikçe çevreden yükselen -ni-
zam bozucu- almaşık protestolar karşısında, kendine özgü birtakım sa-
vunma mekanizmalarını gündeme getirmeye çalışmışlarsa da, Kürşad’ın 
“kırk” kahramanla “Ergenekon”dan çıkması benzeri çevreye yönelik atılım-
ları sorgulama ağına takılmışlardır. Cumhuriyet şu anda, Novum Celaliler 
ile Ergenekon grupları arasındaki tarihsel hesaplaşmanın içindedir. 
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Novum Celaliler, yüzyıllarca itilmiş-kakılmışlığın deneyimi altında 
inanç sistemlerini, töre ve geleneklerini ilk hareket ettirici (prima mobila) 
kültür kalıpları olarak ileri sürmüşler ve birikimli setleri aşarak merkezi 
eşiğe ulaşmışlardır. Merkezi altın yıldızlar kategorisini temsil eden gü-
venlik güçleri, sivil-askeri yönetim ve yargı kurumları kaleleri teslim et-
memenin endişesi içindedirler. Yüzyılımızın toplumsal dramı, Novum Ce-
lalilerin tarihsel akışın seyrini değiştirerek, merkezin atıf sistemini değiş-
tirme süreci içine girmeleridir. Bu bir anlamda, toplumsal akışın -kendi-
ne özgü davranış kalıplarıyla- ortaya çıkan olayların alâmetifarikasıdır. 
Toplum tarihimiz, şu anda kendini kendinde bulma kavgasının içinde-
dir. 
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ÂŞIK PAŞA VE ALÎ ŞÎR NEVÂYÎ’DE 
TÜRKÇE SEVGİSİ VE TÜRKÇENİN GÜCÜ 

Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS* 

Öz 

Âşık Paşa ve Nevâyî, birbirinden beş bin km. uzaklıktaki iki Türklük 

mekânında, yedi yüz ve beş yüzyıl önceki bir zaman diliminde yaşamış 

Türk Edebiyatının iki seçkin temsilcisidir. 

Her iki şair de Türkçe yazmaktan mutlu olmuşlar, devrin edebiyat dili Farsçaya 

rağbet etmemişler, Türkçenin Farsçaya üstünlüğü kanıtlamaya çalışmışlardır. 

Türkçe, 1. dünyanın en eski dillerinden biri, 2. dünyanın en geniş me-

kânlarından birine yayılmış dillerinden biri, 3. dünyanın en çok konuşulan 

dillerinden biri, 4. dünyanın en zengin dillerinden biri, (a. Ses ve musiki 

zenginliği bakımından, b. Söz varlığı bakımından, c. Anlatım gücü bakımın-

dan) 5. dünyanın en mantıklı ve kurallı dillerinden biri durumundadır. 

Türkçeyi iyi öğrenelim, anlayalım ve anlatalım. Bugün Türkçenin so-

runu yoktur. Türkçeyi bilmeyenlerin, anlamayanların, iyi öğrenmeyenle-

rin Türkçe sorunu vardır. 

Anahtar kelimeler: Âşık Paşa, Nevâyî, Türkçenin Gücü, Türkçe Sev-

gisi, Türkçeyi Bilmek. 

Abstract 

The Love and Power of Turkish in Aşık Paşa’s and Ali Şir 

Nevayi’s Works 

Aşık Paşa and Nevâyi are two distinguished representatives of the 

Turkish Literature those who lived five hundred years ago in two diffe-

rent Turkish locations which are five thousuds km, far from each other. 
                                                           
* Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, 
  metinkaraors@beykent.edu.tr 
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Both of them were very happy to write in Turkish. They did not favour 

the Persian language because it was the popular language of that time 

instead they tried to approve the supremacy of Turkish to Persian. 

Turkish: 1. One of the oldest languages of the world, 2. One of the 

languages spread in a vast area, 3. One of the most widely spoken lan-

guages, 4. one of the richest languages of the world (a. in terms of sound 

system, b. In terms of range of vocabulary, c. In terms of power of expres-

sion), 5. Turkish is one of the most logical and regular languages. 

We should learn Turkish very well, understand it very well and teach 

the others. Turkish does not have any problems but those who do not 

know Turkish very well, those who do not understand the subtle differen-

ces of Turkish might have some problems. 

Key words: Aşık Paşa, Nevayi, The Power of Turkish, The Love of Tur-

kish, Knowing Turkish. 

Giriş 

Türk kültürü, dünya üzerindeki özgün birkaç beşer kültürlerinden 
biridir. Türk milletinin en büyük sosyal akrabalık bağı Türkçedir. 

Türkçe, kökü Türk tarihinin derinliklerinde, Türk olanların hür ve be-
raber yaşama iradelerinden doğmuş, Türk milletinin geleceğine ait millî 
ve ortak ülkülerini içinde saklayıp yeni Türk kuşaklarına aktaran, Türk 
çocuklarını ağızlarında analarından emdikleri süt gibi besleyen, Türk ik-
liminin lisanı, çekilmediği yerlerin Türk vatanı olarak yaşamaya devam 
ettiği bir dildir. Türkçe, Türk gibi konuşup yazan demektir. 

Türk olma bilinci, Türkçe ile birlikte ortaya çıkmıştır. VIII. asırda Gök-
türk Hakanı Bilge Kağan ve danışmanı, başkomutanı (aygucısı) Bilge 
Tonyukuk’taki Türklük şuuru Türkçeyle; XI. asırda Kaşgarlı Mahmut’taki 
Türklük ve Türkçenin Arapça ile at başı yürüdüğü ve Araplara “Türk dilini 
öğreniniz, onların uzun süre saltanatları olacaktır” bilinci Türkçeyle; XIII. 
asırda Anadolu’da Âşık Paşa ve çevresindeki Türkçenin üstünlüğü fikri 
Türkçeyle; yine XV. asırda Batı Türkistan’da Türkçenin Farsçaya karşı 
üstünlüğü Nevâyî Türkçesiyle dile getirilmiştir. 

Bu yazıda XIII. asırda Anadolu’da Âşık Paşa ile, XV. asırda Batı Tür-
kistan’da Alî Şîr Nevâyî ile doruğa çıkmış “Türkçe Sevgisi ve Türkçenin 
Gücü” üzerinde durulacaktır. 

1. Âşık Paşa ve Alî Şîr Nevâyî 

Âşık Paşa ve Nevâyî, birbirinden beş bin km. uzaklıktaki iki Türklük 
mekânında, yedi yüz ve beş yüzyıl önceki bir zaman diliminde yaşamış 
Türk Edebiyatı’nın iki seçkin temsilcisidir. 

1.1. Âşık Paşa: Asıl adı Ali’dir (Doğumu: Kırşehir-Arapkir 1278; ölü-
mü: Kırşehir 3 Kasım 1332). Kırşehir’e Horasan’dan gelip yerleşen Baba 
İlyas’ın torunudur. Anadolu Selçukluları’nın son devri ve Osmanlı’nın 
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kuruluş devrinde Anadolu’nun göbeğinde Batı Türklüğünün o devirdeki 
temsilcisidir. Ömrü, Selçuklu Sultanları G. Keyhüsrev, II. Mesut, A. Key-
kubad; Osmanlı Sultanları Osman Bey ve Orhan Bey (son yedi yılı) za-
manında geçmiştir. Selçuklular zamanındaki idarenin zayıflığını, karga-
şa ve çekişmeyi, Moğol istilasını, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ve Or-
han Bey zamanındaki fetih ve gaza ruhunu yaşamıştır. 

Âşık mahlasına, baş ağa>beşe>paşa’dan gelme Paşa sözü eklenerek 
Âşık Paşa olarak tarihe geçmiştir. 

Âşık Paşa’nın en tanınmış eseri, 10.613 beyitlik Türkçe Garib-nâme’-
sidir.1 Türkiye’de yüzden fazla nüshası vardır. Mesnevî biçiminde yazılan 
bu eser, on bölüm hâlinde, dinî ve tasavvufî öğütler veren bir ahlâk kita-
bıdır. Şiirlerinde ve Garib-nâme’sinde Yunus Emre ve Mevlana’nın etkisi 
görülür. 1329-1330 arasında kaleme alınan Garib-nâme, Türkçe olarak 
on bap üzerine düzenlenmiştir; her babında on destan yer alır. Âşık Pa-
şa, o dönemde Türkçeye gösterilen ilgisizliği belirterek Türkçenin önemi-
ni vurgular. Eserin giriş bölümünde evrenin yaratılışı, Hz. Muhammed 
ve aşere-i mübeşşere anlatılır. Her bapta, o babın sayısına uygun konu-
lar anlatılır. Birinci bapta Tanrı; ikinci bapta dünya ve ahiret gibi ikili 
olan şeyler; üçüncü bapta geçmiş, bugün ve yarın; dördüncü bapta ana-
sır-ı erbaa (su, hava, ateş, topak) gibi konular işlenir. 

Yazıcıoğlu Mehmet, Kaygusuz Abdal, Eşrefoğlu Rumi, Baki, Şeyh Ga-
lip, Nabi, Rami Mehmet Paşa, Koca Ragıp Paşa Anadolu’da onun etkisin-
de kalmışlardır. Bu etki Fuzûli’ye ve Orta Asya Türk Şairi Ali Şir Nevâyî’-
ye kadar uzanmıştır. 

Âşık Paşa ve 13 yüzyıl eserlerinde Karahanlı, Kıpçak ve Oğuz Türkçe-
si özellikleri görülür. Göktürk ve Uygur Türkçelerinden sonra Kaşgar 
Türkçesi, Harezm Türkçesi, daha sonra Oğuz ve Kıpçak Şiveleri varlıkla-
rını hissettirmeye başlamıştır. 

1.2. Alî Şîr Nevâyî: Doğumu, Herat 9 Şubat 1441; ölümü: Herat, 3 Ocak 
1501. Altmış yıllık bir ömre sahip olan Nevâyî, Âşık Paşa’dan 170 yıl sonra 
doğmuş, Batı Türkistan, bugünkü Afganistan’da Herat ve çevresinde 15. as-
rın ikinci yarısında Sultan Hüseyn-i Baykara devrinde, Herat Sultanlığı’nda 
yaşamıştır. Devrin en büyük şairi, devlet adamı, valisi, ara bulucusudur. 

“Her Türk’ün bu ismi hürmet ve minnetle anması lazımdır. O bir de-

hâdır ki, Orta Asya Türklerinin arasında yetiştiği hâlde daha hayatta 

iken şöhretini Türklerle meskûn sahalara yaymış, asırlar boyunca 

Anadolu, Rumeli, Azerbaycan, İran, Irak, Kırım ve Volga boyları, hat-

ta Hindistan Türk Câmiâsı onun eserini duymuş, sevmiş ve onun 

duygularıyla yaşamıştır”.2 
                                                           
1 Kemal Yavuz, Garip-nâme, TDK Yay., Ankara, Yayın nu: 764. 
2 Ali Nihad Tarlan, Ali Şîr Nevâi, Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti Neşriyatı, İstanbul 
1962, s. 3-5 (26.3.1961’de İstanbul Üniversitesi konferans salonunda yapılan anma toplan-
tısı konuşmaları). 
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Nevâyî, Türk edebiyatının en çok eser veren şair ve yazarıdır.3 Mesne-
vileri en büyük İran şairlerinin eserleriyle boy ölçüşebilmektedir.4 Millî 
şuurla Türk dilini ele almış, onu ilim ve edebiyatın her sahasında işlemiş 
ve dili “Nevâyî Dili” diye şöhret kazanmıştır. Eserlerini anlamak ve anlat-
mak için hususi lügatler ve gramer kitapları yazılmıştır.5 Edebiyatımızda 
ilk şairler tezkiresini yazan Nevâyî’dir.6 Hatıratı, sanat ve ilim hayatını ve 
zamanının sosyal durumunu anlatır. Tarih, tasavvuf ve şeriatla ilgili 
eserleri vardır. Mûsikî, yazı ve tezhip sanatları üstadıdır. Eserlerinin bazı-
ları bestelenmiştir.7 Büyük bir devlet adamı, üstün bir insandır. 

Nevâyî, Türk edebiyatının en verimli simasıdır. Külliyatı 29 kitaptan 
oluşur. “Hazâyinü’l-Ma’anî” adı altında toplanan 4 Türkçe divanı (Garâi-
büs’s-Sıgar8, Nevâdirü’ş-Şebâb9, Bedâyiü’l-Vasat10, Fevâyidü’l-Kiber11) 
toplam 55.000 mısra tutmaktadır.12 

“Ve ikinci divannı kim yiğitlik, âşüftelik şebâb ü âlüftelik yazı ve deşti-
de yüzlengen nâdir vak’ayı bile piraste bolupirdi. Nevâdirü’ş-Şebâb atal-
dı.”13 Şairin 20 ile 35 yaş arası yazdığı şiirler bu ikinci divanında yer al-
maktadır. 

Doktora tezi olarak incelediğimiz bu ikinci divan 5417 beyit hacminde 
olup içinde 5005 beyitlik 651 gazel; 7 kıtalık müstezat; 5, 7, 9 kıtalık 3 
muhammes; 9 kıtalık bir müseddes; bentleri 11 beyitli 8 bentlik terci-i 
bent; bentleri 8 beyitli 7 bentlik terkib-i bent; 50 adet muhtelif uzunluk-
larda 124 beyit tutarında kıtalar; 53 beyit tutarında, kişilerle ilgili 51 mu-
amma yer almaktadır. Bu ikinci divanın içindeki şiirler bile kemiyet bakı-
mından birçok klasik divan şairlerinin şiirlerinden fazladır. Diğer divanla-
rının da aynı büyüklükte olduğu göz önünde tutulursa Nevâyî’nin ne ka-
dar çok verimli bir şair olduğu anlaşılır. Divanlarına bütün harfler ile gazel 
yazmış ve birer başlık koymuştur. “bî” harfining belâlarınıng bidâyeti” gibi. 

İkinci divan Nevâyî’nin gençlik çağındaki duygu ve düşünceleriyle, bu 
çağda ova ve bozkırda geçirdiği olaylardan ilhamla, at sevgisi ve çeygân 
oyunu gibi Türklerin millî hasletleriyle, sadece gençlikte sahip olunan ve 
bir daha ele geçmez değerlerle yazılmış şiirlerle doludur. 
                                                           
3 Agah Sırrı Levent, Ali Şir Nevayi, TDK Yay., Ankara 1965, IV cilt, TDK Nevayi Külliyatını 
basmıştır. 
4 A.N. Tarlan, a.g.e., s. 2. 
5 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, 1964, s. 233. 
6 Mecalisü’n Nefais, Nevayi Külliyatı, Topkapı, Revan No: 808, s. 659-693. 
7 Zeki Velidi Togan, “Ali Şîr md.” İ.A., s. 349-357. 
8 Alpay Günay, Garaibü’s Sıgar, TDK Yay. 
9 M. Metin Karaörs, Nevâdirü’ş-Şebâb, TDK Yay., Ankara 2006, yayın nu: 877. 
10 Kaya Türkay, Bedayiü’l Vasat, TDK Yay., Ankara 1996. 
11 Önal Kaya, Fevayidü’l Kiber, TDK Yay., Ankara. 
12 Agah Sırrı Levent, Ali Şir Nevayi, 4 cilt, TDK Yay., Ankara, 1965-1968. 
13 Muhakemetü’l-lugateyn, Nevayi Külliyatı, Topkapı, Revan ktp. nu: 88. 
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Nevâyî’nin hamsesi 64.000 mısradan meydana gelmiştir. Hayretü’l-
Ebrâr, Ferhâd u Şîrin14, Leylâ vü Mecnûn, Sebâ-i Seyyâre, Sedd-i İskende-
ri adlarındaki bu mesneviler birer “manzum roman” vasfını taşırlar. 

Muhâkemetü’l-Lugateyn: Türkçe ile Farsçayı karşılaştırıp Türkçenin 
farklı ve üstün taraflarını gösteren ve Türkleri Türkçe yazmaya teşvik eden 
bir eserdir.15 Mecâlisü’n-Nefâis, Mizânü’l-Evzân, Nesâyimü’l-Mahabbe min 
Şemâyimi’l-Fütüvve, Lisânü’t-Tayr, Münâcât, Münşeat, Mahbubü’l-Kulûb, Sı-
râcü’l-Müslimin, Hamsetü’l-Mütehayyirin, Nazmü’l-Cevâhir, Hâlât-ı Seyyid 
Hasan Erdeşir16, Hâlât-ı Pehlevan Muhammed17, Çihil Hadis, Vakfiye, Târih-i 
Enbiyâ ve Hükemâ, Târih-i Mülûk-ı Acem, Risâle-i Muammâ diğer eserleridir. 

2. Âşık Paşa ve Nevâyî’nin Ortak Fikir ve Davranışları 

2.1. Türk Birliği Fikri 

Her iki şair de birlikten kuvvet doğar fikri hâkimdir. Türklerin birleş-
meleri bir ve beraber olmaları gereği üzerinde dururlar. Birliğin sembolü 
devlettir. Türklerde devletin olması demek, Orhun Anıtları’nda belirtildiği 
gibi Kağan’ın, törenin, toprak ve halkın olması demektir. 

a) Âşık Paşa’da Birlik Fikri şu beyitlerle anlatılmıştır. 

Gör bu mülki niçe düzdi ol İlah 
Niçe kodı her makamda padişah 

Kim anunla ol makam arastedür 
Padişahı olmayan mülk yastadur 

Birikenler buldılar girtü murad 
Mahkum oldı bunlara biliş ü yad 

Pes bilün yalnız kişi güçsüz olur 
Birikenler devleti uçsuz olur 

Kanda kim olur-ısa yalnuz kişi 
Her mekan içinde sınmakdur işi 

Birikenler şadumandur şaduman 
Bu hikayet girtü sözdür bi-güman 

(Allah’ın bu mülkü nasıl yarattığını ve her makama padişahları nasıl 
yerleştirdiğini gör. O padişahlarla memleketler bezeyip süslenmiştir. Padi-
şahı olmayan memleketler yasta olur. Birlik içinde olanlar arzularına, is-
teklerine kavuştular ve yerli-yabancı herkes onların emri altına girdi. Yal-
nız insanın güçsüz olduğunu, birlik içinde yaşayanların devletlerinin uç-
                                                           
14 Gönül Alpay, Ferhad u Şirin, TDK Yay., Ankara 1994. 
15 F. Sema Barutçu Özönder, Ali Şîr Nevâyi, Muhâkemetü’l-Lugateyn, Ankara 1984, A.Ü. Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fak. Yüksek Lisans Tezi). 
16 Kemal Eraslan, Nevâyi’nin “Halat-ı Seyyid Hasan Big Risalesi”, Türkiyat Mecmuası, c. 16, 
İstanbul 1971, s. 89-110. 
17 Kemal Eraslan, “Ali Şîr Nevâyi’nin Hâlât-ı Pehlevân Muhammed Risâlesi”, Türkiyat Mec-
muası, c. 19, İstanbul 1980, s. 99-164. 
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suz bucaksız, büyük olduğunu bilin. Yalnız kişi, nerede olursa olsun işi 
rast gitmez, mutlu olmaz. Birlik içinde olanlar daima mutludur. Hiç şüphe-
siz bu hikâye ders alınacak sözdür.) 

b) Alî Şîr Nevâyî’de Türk Birliği Fikri: “Cihanda Türk edebiyatı bay-
rağını kaldırmak suretiyle Türkleri tek bir millet haline soktum.” “Hiç or-
dum olmadığı halde her tarafta yalnız divanımın nüshalarını göndermek 
ile Çin hududundan Tebriz’e kadar bütün Türk ve Türkmen illerini fethet-
tim.”18 Yine Sedd-i İskenderî’de kendisine hatiften gelen bir sesin “Sen kı-
lıçsız, yalnız kalemin ile Türk ülkelerini, Türk milletinin kalbini fethedecek-
sin, onları bir tek millet yapacaksın, Türk iklimleri sana aittir, sen bu mil-
letin sahipkıranısın”19 sözleriyle tanımlanmıştır. 

“Sultan Fatih, Küçük Türkistan’da yani Türkiye’de çeşitli beylikleri 

kaldırmak suretiyle bir siyasi vahdet kurmağa çalışırken, Nevâyî de 

Büyük Türkistan’da aynı nazariyeyi hazırlıyor ve şiirlerini görmek is-

tediği realite için seferber hâle getiriyor. Türk Tarih felsefesi, Türk ta-

rihinin iki aynı yerdeki bu aynı anı üzerinde ne kadar dursa azdır”.20 

Her iki şairdeki bu birlik fikri, a) Türkiyecilik, b) Oğuzculuk ve Türk-
mencilik, c) Turancılık diye safhaları Ziya Gökalp tarafından açıklanmış 
ve Ulu Önder Atatürk’ün de inandığı Türk Birliği fikridir. 

2.2. Türklük Şuuru, Türk’e Hizmet, Türkçeyi Hor Görmeme 

a) Âşık Paşa, Oğuz boylarına, dostluk ve kardeşlik ilkelerini aşılamış, 
onlara Türkçe seslenmiş, eserlerini Türkçe ile yazmıştır. 

Türk diline kimesne bakmaz-ıdı 
Türklere hergiz gönül akmaz idi. 

(Türk diline hiç kimse bakmazdı, Türkçeyi kimse önemsemezdi, Türkle-
re hiç kimse gönül vermez, beğenmezdi.) 

b) Faruk K. Timurtaş, Nevâyî’nin hizmetini, 

“Türklük şuuru, tarih boyunca kendisini daha çok dil sahasında gös-

termiştir. Nevâyî, en büyük Türkçecilerimizden biridir. Nevâyî’nin 

Türkçe sevgisi çok derin ve şuurludur. Ömrü boyunca Farsça ile boy 

ölçüşecek derecede bir edebî dil meydana getirmeye çalışan ve edebî 

eserler vermeğe çalışan Nevâyî, Muhâkemetü’l-Lugateyn’de bir filolog 

olarak Farsça ile Türkçeyi mukayese etmiş ve Türkçenin zenginliğini 

ortaya koymuştur.”21 

sözleriyle değerlendirir. 
                                                           
18 Mustafa Canpolat, Ali Şir Nevayi’nin Lisanü’t-tayr Mesnevisi, Ankara 1972, Yayın: TDK, 
Ankara 1995. 
19 Ferhad u Şirin, Nevayi Külliyatı, Topkapı, Revan No: 808. 
20 Z. Fahri Fındıkoğlu, Ali Şir Nevayi’yi Anma Toplantısı, s. 12. 
21 Faruk Kadri Timurtaş, Nevayi’yi Anma Toplantısı, 26.3.1961, Doğu Türkistan Cemiyeti 
Neşriyatı, İstanbul 1962, s. 26-37. 
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Nevâyî, Fars’la Türk’ü şöyle karşılaştırır: “Ancak mazlûm bolur ki Türk 
Sârt’dın tîz-fehmrak ve bülend-idrâkrek ve hilkati sâfrak ve pâkrek mah-
luk boluptur.” Öyle bilinir ki Türk, Sart’tan daha keskin zekâlı, daha üs-
tün anlayışlı, daha saf ve temiz yaratılışlıdır. “Ve Sart Türk’din te’akkül 
ve ‘ilmde dakîkrak ve kemâl ü fazl fikretide ‘amîkrak zuhûr kıluptur.” Sart 
ise zihin yorarak anlamada ve ilimde Türk’ten daha ince, fazl, kemal ve 
tefekkürde daha derin görünür. “Ve bu hâl Türkler’ning sıdk u safâ ve tüz 
niyyetidin ve Sartlar’nıng ilm ü fünûn ve hikmetidin zâhir durur.” Bu hâl 
Türklerin doğru, temiz ve dürüst niyetinden, Sartlar’ın ilminden, fennin-
den, hikmetinden bellidir. 

2.3. Türkçe yazmaktan mutlu olmuşlar, devrin edebiyat dili Fars-
çaya rağbet etmemişler, Türkçenin Farsçaya üstünlüğü kanıtlamaya 
çalışmışlardır. 

Her iki şair de eserlerini Türkçe yazmaktan mutlu olduklarını, her şe-
yi Türkçe ile anlatımının mümkün olduğunu belirtirler. Her iki şair de 
Türklerin başka dilleri bildikleri hâlde kendi dillerini yeterince bilmedik-
lerinden şikâyetçi olup başka dilleri öğrenmenin Türkçeyi ihmal ettirme-
mesi gerektiğine inanırlar. Farsçanın hâkim olduğu bir devirde eserlerini 
Türkçe yazmaları, gramer fikrine yer vermeleri, Türkçe kelime türetme 
şekillerine uygun pek çok kelime türetmeleri, sanki 19. asırda Selanik’te 
Genç Kalemler’in yaptığı ile örtüşmektedir. 

a) Âşık Paşa, çevresinde yalnız Türkçe ile konuşup, eserlerini Türkçe 
yazmakla yetinmemiş, o gün moda olan Arapça ve Farsçaya karşı Türk 
dilinin güçlü bir savunucusu da olmuştur. Dilin sese bağlı olduğunu, se-
sin anlama gittiğini, sesin harflerle sembolleştiğini söyleyen Âşık Paşa’dır. 

Çün bilesin cümle yol menzillerin 
Yirmegil sen Türk ü Tacik dillerin 

Türk dahi bilmez-idi ol dilleri 
Nice yolu ol ulu menzilleri 

Kamu dilde ma’ni vardur bilene 
Kamu yolda Hak bulındı bulana 

Ma’niyi bir dilde sanman siz hemen 
Cümle diller anı söyler bi-güman 

Gerçi kim söylendi bunda Türk dili 
İlla ma’lum oldı ma’ni menzili 

(Bütün yolları, menzilleri bilsen de Türk ve Tacik dillerini yerme. O dille-
ri -o yolu, o yüce menzilleri- Türkler bile bilmezdi. Bilen için her dilde ma-
nalar vardır. Tıpkı bulmak isteyene her yoldan Allah’ı bulmak gibi. San-
mayın ki sözün manası yalnızca bir tek dilde vardır. Şüphesiz bütün dil-
lerde sözlerin manası (anlatım gücü) mevcuttur. Nitekim bu sözler Türkçe 
söylendi ve manası herkesçe malum oldu.) 
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b) Nevâyî, Türkçenin ihmal edilişini şu cümlelerle hayıflanarak anlat-
maktadır: 

“Ama bu mahzenin yılanı kan dökücü ve güllerinin dikeni sayısızdı. 
Bunları görünce düşündüm ve dedim ki: Demek bizim Türk şairleri bu kor-
kulu ve dikenli yollardan çekindikleri için Türkçeyi bırakıp gitmişler.” 

“Bu yol yüksek himmet istiyordu. Ben bu yoldan vazgeçmedim. Onun 

seyrine doyamadım. Bu yolda yürümekten korkmadım ve yılmadım. 

Türkçenin fezâsında tabiatımın atını koşturdum. Hayâlimin kuşunu 

kanatlandırdım. Vicdanım bu hazineden nihayetsiz kıymetli taşlar, 

la’ller, inciler aldı. Gönlüm bu gül bahçesinin türlü çiçeklerinden uç-

suz bucaksız güzel kokular kokladı.” 

b) Fuad Köprülü, Nevâyî için, 

“Halbuki yine bu sıralarda Herat sarayında yaşayan Emir Ali Şîr Ne-

vâyî, Çağatay-Türk edebiyatının bu en büyük siması, Türkçenin 

Farsçadan daha zengin, daha güzel bir lisan olduğunu ispat maksa-

dıyla Muhâkemetü’l-Lugateyn adlı eserini, Türk lisanının bu ilk mü-

dafaa-nâmesini yazıyordu. Fakat ne kadar teessüfe şayândır ki Ne-

vâyi’nin ortaya attığı bu fikir, Türk âleminin hiçbir sahasında layık 

olduğu ehemmiyetle anlaşılamadı. Nevâyî’nin bu eseri her bakımdan 

çok mühimdir, çünkü Nevâyî, bu eseriyle Türkçenin ilk müdafi’i ol-

mak şerefini kazanmıştır”22 

hükmünü verirken; Ahmet Caferoğlu da şu şekilde değerlendirmelerde 
bulunmaktadır: 

“Türk kültürü lehindeki bu uyanışa ve Türk istilâsının azametine rağ-

men Türk dili, Nevâyî’ye kadar hakiki bir edebiyat dili mevkiine yük-

selememiştir. Zira şehir hayatını Farslar, köy hayatını ise Türkler el-

lerinde tutmakta idiler. Türk hükümdarlarının sarayların hep Fars di-

li ve Fars kültürü hâkim olmuştur. Nevâyî’nin mektep arkadaşı ve 

hükümdarı olan Hüseyin Baykara’nın sarayında bile aynı vaziyet 

devam etmiş ve Herat’ta Fars dilinin hakimiyeti Türkçenin çok fevki-

ne çıkmıştır. İşte Türk dili için bu tehlikeyi sezen Nevâyî, işgal ettiği 

mevkie ve refaha rağmen hayatının son yıllarına doğru Türk dili için 

bir istiklâl mücadelesi açmış ve Türkçülük tarihine karışmıştır. O bu 

davasını şuurlu bir surette yürütebilmek için şiirden vazgeçerek işi 

dilciliğe dökmüş ve yazdığı Muhâkemetü’l-Lugateyn adlı eseriyle 

Türk Dili Tarihi’nde de kuvvetli bir yer almıştır”23 

demekte; Kemal Eraslan, doktora tezi “Nesâyimü’l-Mahabbe”yi takdim 
kısmında, “Nefahatü’l-Üns’teki Türk meşâyıhına ait malumatın eksikliği 
                                                           
22 Fuat Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, TTK Yay., Ankara 1986, s. 277-278. 
23 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, c. II, İstanbul 1964, s. 230-232. 
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üzerinde bilhassa durması ve eserine 140 kadar Türk meşayıhının hayatı-
nı ilave etmesi, ondaki millî şuurun derecesini açıkça göstermektedir”24 di-
ye tanıtmaktadır. Nevâyî, Arapçanın zengin bir dil olduğunu ve Kur’an ve 
hadis dili olarak saygı gösterilmesinin gerektiğini söylemiş, Acem dilini 
ise Türkçe ile karşılaştırmıştır. 

“Elfâz u ibâret vâz kılurda Türk Sârt’ka fâyık kiliptür.” Söz ve ibare va-
azında Türk Sart’tan üstündür. 

Türkçeyi lügat serveti bakımından Farsça ile karşılaştırarak birçok 
kelime ve deyimlerin Farsçada olmadığını, Türkçeden alındığını örnekler-
le belirtir. Nevâyî, küçüğünden büyüğüne kadar bütün Türklerin Farsça-
yı bildiğini, Fars dili ile şiirler yazdığını, Farsların ise Türkçeyi bilmediği-
ni, bilenlerinin de dillerinden Acem olduklarının hemen anlaşıldığını be-
lirtip 100 tane fiil sayarak bunların hiçbirisinin Farsçada olmadığına 
dikkat çeker. Mesela: “ingremek-singremek”, “buhsamak”, “sıktamak”, 
“ögürmek”, “inçkirmek” kelimelerinin ifade ettikleri manaların Farsçada 
olmadığını, Farsların büyük ve küçük kardeş (erkek) ayrımı yapmadıkla-
rını “birader” deyip geçtiklerini, Türklerin ise, büyüğüne “ağa”, küçüğü-
ne “ini” dediklerini, büyük kız kardeşe “igeçi”, küçüğüne “singil”, yine 
büyük iniye “abaga”, ananın aga inisine “tayagı” dediklerini, Farsların 
bunların ayırmadığını belirtir. Yemek isimleri, kuş isimleri, at cinslerinin 
isimleri, yiyeceklerin isimleriyle ilgili Farsçada birçok kelimenin bulun-
madığına dikkatimizi çeker. Gramerle ilgili olarak Nevâyî şu tespitlerde 
bulunmaktadır: 

“Münazara-mükâleme tarzı Farsçada yoktur. Faktitif eklerinin ifade 

ettiği oldurma ve yaptırma şekilleri, ortaklaşa ekinin fonksiyonları, 

Farsçada yoktur. -çı, -çi meslek yapma, -gaç, -geç ekleriyle yapılan 

kelimeler, dik (gibi) edatının ifade şekilleri Farsçada yoktur. “kör-” 

yardımcı fiilinin fonksiyonları Farsçada yoktur.” 

b) Nevâyî, divanlarının ve bazı eserlerinin Türkçenin güzelliklerini ak-
settirecek şekilde olduğunu belirterek her divanının yazılış sebebi ve ko-
nusunu anlatarak, Türkçe sevgisinin Farsçayı bilmeyişinden ileri gelme-
diğini şu şekilde belirtir: 

“Zannedilmesin ki benim Türkçeyi övüşüm Türk olduğumdan ve tabi-

atımın Türkçe sözlere alışmasından ve Farsça bilmeyişimdendir. As-

lında Fârisiyi öğrenmekle hiç kimse benim kadar gayret sarf etme-

miş, bu dilin doğrusunu, yanlışını benim kadar öğrenmemiştir.” 

Nevâyî’nin yukarıda duygu ve düşünceleri bugünkü Türk Dünyasında 
27 farklı alfabeyle yazılan ve 20 farklı yazı diline ayrılmış “Türk Dünyası’-
nın Dil Birliği Meselesine” de ışık tutmaktadır. 
                                                           
24 Kemal Eraslan, Nesayimü’-mahabbe, (doktora tezi), TDK. Yay., İstanbul 1960. 
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Nevâyî’nin, Çağatay Türkçesini Doğu Türk bölgelerinde kullanılan 
müşterek bir “üst dil” yapmak istediği gibi, “Bugünkü Türk Dünyasının 
Yazı Dili ve Alfabe Birliği Meselesi”25, muhtemelen “Türkiye Türkçesi Alfa-
besi”yle, “Türkiye Türkçesi Yazı Dili”nin bütün Türk dünyasında “ortak-
üst dil” olarak benimseyip kabul edilmesiyle halledilebilecektir. Ancak bu 
ortak yazı dili ve alfabe birliği Türk boylarının kendi hür iradeleriyle ve-
recekleri kararlar sonunda mümkün olacaktır. 

2.4. Ana Dili Türkçe Üzerinde Şuurla Çalışmak 

Her iki şair de eserlerinde Türkçenin özelliklerine dikkat ettiklerini 
belirtirler. 

a) Aşık Paşa: 

Bu Garip-name anın geldi dile 
Kim bu dil ehli dahi ma’ni bile 

b) Nevâyî,26 ML’de Türkçenin Farsçaya karşı üstünlüklerini bilimsel 
delillerle ortaya koyduktan sonra, “Türkçe’de böyle incelikler ve yüksek-
likler çoktur.” “Ve hünersiz Türk’ning sitem-zarîf yigitleri âsânlıkka bola 
Fârssi elfâz bile nazm ayturga meşgul bolupturlar.” Türk’ün bilgisiz ve za-
vallı gençleri güzel sanarak Farsça şiir söylemeye özeniyorlar… Türk dili-
nin zenginliği bunca delillerle sabit olunca kendi öz dilleri dururken baş-
ka dillerle şiir söylememelidirler. Türkçeyi kullanmayanları ayıplamakta-
dır. Devamla: 

“Türk elfâzıga dagı mülahazanı lâyık körüldi.” Anadilim üzerinde dü-
şünmeye koyuldum. “Âlemî nazarga kildi, on sikkiz ming ‘âlemdin artuk. 
Anda zîb ü zînet sipihri tab’ga ma’lûm boldı, tokkuz felekdin artuk. Anda 
fezâ ve rıf’at mahzeni uçradı, dürledi kevâkib gevherleridin rahşenderak. 
Ve gülşeni yoluktı, gülleri sipihr ahteriden dırahşenderak.” Türkçenin de-
rinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin âlemden daha yüksek bir âlem 
göründü. Bu âlemin süsler, ziynetler içerisinde enginleşen göğü, dokuz 
gökten daha yüksekti. Bu hazinenin incileri, yıldızların mücevherlerin-
den daha parlaktı. 

“Bu âlemin gül bahçelerine girdim. Gülleri, feleğin güneşinden daha 
parlaktı. Her yanında göz görmedik, el değmedik daha neler neler vardı.” 

Her iki şairdeki bu sözler, “milli dil ile his arasında büyük bağ vardır, di-
lin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk di-
li dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini yük-
sek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyundu-
ruğundan kurtarmalıdır” diyen Ulu Önder Atatürk’ün sözleri ile paraleldir. 
                                                           
25 Ahmet B. Ercilasun, “Türk Dünyasının Dil Birliği Meselesi”, Türk Kültürü, Sayı: 331, Ka-
sım 1990, s. 647-655. 
26 Kâzım Köktekin, “Ali Şir Nevayi’nin Türkçeciliği”, AÜTAED, Sayı: 19, Erzurum 2002, s. 
117-122. 
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2.5. Sözün Üstünlüğü, İlahi Bilgilerin İslamiyet’in Türkçe İdrak 
       Edilmesi 

a) Âşık Paşa’nın, ilahi bilgileri sanki Türkçe olarak idrak edip anlattı-
ğını oğlu Elvan Çelebi şöyle özetler: 

Türk dilinde haber irerdi ana 
Şöyle kim işiden kalurdı ana27 

Ta ki mahrum olmaya Türkler dakı 
Türk dilinde anlayalar ol Hak’ı 

(Ona Türk dilinde ilahi bilgiler gelirdi. O da, Türklerin bu bilgilerden 
mahrum olmaması için Türkçe yazardı.) 

b) Nevâyî, “Muhâkemetü’l-Lugateyn” adlı eserinin baş kısmında “insa-
nın söz ve dil şerefiyle bütün yaratıklardan üstün olduğunu, insanı bu şe-
kilde yaratan Tanrı’ya sonsuz şükürler etmek gerektiğini”, “insanın sözü-
nün değer ve doğruluğu ile kadir ve kıymetinin azalıp artabileceğini”, “sö-
zün inciye benzediğini, incinin çeşitlerine göre kıymeti olduğu gibi sözün 
de çeşitleri bulunduğunu”, “az fakat öz söylemenin iyi, değerli ve munta-
zam söylemenin esas olduğunu” belirtir.28 

Dinimiz İslamiyet Türkçe ile anlatılmalı, öğretilmelidir. Dinimizin ger-
çekten öğretilmesi Türkçe ile olmalıdır. S. Çelebi’nin Türkçe Mevlid’i Türk 
insanını ne kadar çok duygulandırır.29 

2.6. Hayatın Geçici Eserlerin Kalıcı Olması, Unutulmama İsteği, 
       Bilime Değer Verme 

Her iki şair de hayatın geçiciliğinden bahsedip eserlerin kalıcı olduğu-
nu belirttikten sonra eserleriyle kendilerinin anılmalarını isterler. 

a) Âşık Paşa: Analar ben miskini anun-ıla 
   Anılasun sen dahı adun-ıla 
    Devlet anun kim eyü ad kazana 
    Rahmet ol eylük pınarın kazana 
   Çün bu fikri Hak bırakdı gönlüme 
   Yir ü gök ibret görindi gözüme 

(Ben miskini eserlerimle ansınlar, (inşallah) sen de adınla, namınla anı-
lırsın. Zenginlik iyi ad kazananındır. Allah, iyilik pınarına sahip olana rah-
met eylesin. Bu fikri, bu bilgiyi gönlüme Allah koydu, yerde ve gökte ne 
varsa birer ibret vesikası gibi göründü gözüme.) 

Bilim için: 
                                                           
27 Ahmet Günşen, Aşık Paşa, Kırşehir 2006, s. 52. 
28 Metin Karaörs, “İki Zirvede Sözün Önemi”, Milli Kültür, Sayı: 64, s. 34-39. 
29 Metin Karaörs, Tanıtım Yazısı: Dr. Ahmet Vehbi Ecer, Dinimiz İçin Dilimiz, Kayseri 2000, s. 
110; Türk Dili, Sayı: 610, Ekim 2002. 
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Ol imamlardur ki Hak ilmi-y-ile 
Düzdiler din tertibin kıldan kıla 

Çünki ma’ni gencini buldı bular 
Cümle halkun rencini bildi bular 

Ölgülü öldi bu kez kaldı diri 
Haklu hakkın bilmek ister her biri 

[İmamlar (İslam âlimleri) Allah’ın ilmiyle hareket edip, inceden inceye 
araştırarak dinin kurallarını tertip ettiler. Çünkü onlar mana hazinesini 
buldular. Onlar, halkın dertlerini, sıkıntılarını bildiler, bu dertlere çareler 
aradılar. Ölenler öldü, kalanlar ise haklarını bilmek ister.] 

b) Nevâyî, 

“Türk ve Sart dillerinin keyfiyet ve hakikatlerini bu risalede toplayıp 

yazdım ve ona Muhâkemetü’l-Lugateyn adını koydum. Öyle sanıyo-

rum ki Türk milletinin şâirlerine büyük haz kazandırdım. Kendi öz 

dillerinin nasıl bir dil olduğunu öğrendiler. Acemce söyleyenlerin 

Türkçeyi küçümseyen sözlerinden kurtuldular. Türk şâirleri benim bu 

gizli hakikati ortaya koymaktaki gayretimi öğrenirlerse umarım ki be-

ni hayır dua ile anacak ve ruhumu şâd edeceklerdir” 

sözleriyle hatırlanmayı istemektedir. 

3. Türkçenin Gücü 

Türkçe, 

“Türk kültürünün nizam (düzen), devlet, devlete itaat, istiklâl, gerçek-

çilik, toplumculuk, adalet, fevkalade yüksek mülkiyet duygusu, ka-

dın-erkek eşitliği, vatan birliği, ordu-millet olma, tok gözlü olma, din 

kültürü ve dini yaşama, tabii olma, tabiattaki ahenge uygun bir kül-

tür ahengine sahip olma, son derece mülayim yaratılışta olma, tarih 

düşüncesine sahip olma gibi özelliklerini yapısında barındıran bir dil-

dir”.30 

Türkçe, 1. dünyanın en eski dillerinden biri, 2. dünyanın en geniş 
mekânlarından birine yayılmış dillerinden biri, 3. dünyanın en çok ko-
nuşulan dillerinden biri, 4. dünyanın en zengin dillerinden biri, (a. Ses 
ve musiki zenginliği bakımından, b. Söz varlığı bakımından, c. Anlatım 
gücü bakımından) 5. dünyanın en mantıklı ve kurallı dillerinden biri du-
rumundadır. 

Türkçe tarihte millet dili olma şerefini kazanmış en eski dildir. İngiliz-
ce Türk dilinden sekiz asır sonra yazı dili olabilmiştir. Uygur Türkçesi 
üzerinde çalışan W. Bang, 
                                                           
30 Muharrem Ergin, “Türkçede Millet Felsefesi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Ocak 1986, 
Sayı: 1, s. 53-61. 
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“Ben aslında sinologdum. Çin tarihi üzerinde çalışıyordum. Radloff 

ve Thomsen Orhun Abidelerini okuduktan sonra baktım yazılışları 7. 

asır. Biz, Türkleri barbar millet olarak tanıyorduk. Avrupalılar da... 

Biz Almancanın ne zamana yazı dili olduğunu biliyoruz. Türkçenin 

Almancadan 8 asır evvel yazı dili olduğunu öğrenince hem hayret et-

tim, hem merak ettim.” 

Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biridir. 

3.1. Türkçe dünyanın en musikili, ses güzelliğine sahip  
       dillerinden biridir. 

Dünyadaki diller ses yapıları bakımından a) ünsüzlere dayalı diller, b) 
ünlülere dayalı diller olmak üzere iki grupta toplanırlar. 

Fransızlar, “Fransız dilini, bin yılda, Fransa’nın toprağı yarattı” derler. 
Türkçeyi de en az beş bin yılda bütün Türklerin yaşadığı Türk coğrafyası 
yaratmıştır. Türkçede Orta Asya topraklarının hür ufuklarla çevrili boz-
kırlarından kopup gelen gür ve erkek ses, bozkır sesleri, İdil Irmağı’nın 
akışının, Nil nehrinin taşkınlığının, Tuna’nın, Meriç’in, Fırat ve Dicle’nin 
sesleri vardır. Karadeniz kıyılarının poyraz rüzgârları gibi canlı, çevik ve 
çabuk hareketlerinin sesleri, Adalar Denizi sahillerinin lodos rüzgârları, 
Zeybek musikisi, Efelerin diz vuruşlarının sesleri, Macaristan’daki, Ko-
sova’daki (Koşu ovası) atların nallarının sesleri vardır. Itri Şiiri’nde dile 
getirildiği gibi. Orhun ırmağının akışından Baykal, Balkaş, Aral, Hazar, 
Van, Eğirdir göllerinin Akdeniz, Karadeniz, Adalar Denizi ve Marmara’-
nın dalgalarının seslerinden izler vardır. Çünkü, “her halk kendi ikliminin 
lisanını söyler (Y. Kemal Beyatlı).” 

Ünsüzler, ses yolunda çarpma, sürtünme, kapanma, patlama so-
nucunda meydana geldiklerinden ünlüler kadar güzel olmayan, sü-
rekli çıkarılamayan, kullanılışları ancak ünlülerle olabilen, dilin pek 
de kabiliyetli olmayan sesleridir. Ünlüler ise, ses yolunda hiçbir enge-
le uğramadan çıkan, sürekli söylenebilen, ses yolunda zorlanmadan 
açık yolda çıkan, dilin kabiliyetli, kullanılışları kolay, sedalı, güzel 
seslerdir. 

Ünlüler, dilin tabii, musikili sesleridir. 
Türkçe ünlü sesler bakımından çok zengindir. Türkçe, ünlülere dayalı 

bir musiki dilidir. Dilimizde bulunan 8 ünlü, yani ünlü bakımından zen-
ginlik, dünyanın hiçbir dilinde yoktur. Uzun a ve kapalı e’yi de eklediği-
mizde ünlü sayımız 10 tane olmaktadır. Bunlardan uzun a Türkçenin 
Batı Türklük sahalarında kazandığı bir ünlüdür, sanki Türk yurtlarının 
uzunluğu ve genişliğinin dilimizdeki yansımasıdır. Uzun hece de aynı şe-
kilde Türk fonetiğinin zenginliklerindendir. Dünyanın tanınmış dillerinde 
ünlü sayısı 3-4’ü geçmezken, Türkçede bu kadar çok ünlü bulunması 
Türkçenin musiki gücünü göstermektedir. 
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Akşam oldu, yine bastı kaareler, 
Gitme yârim seni arslan pâreler 

Salanikos>Selânik, Cebe Ali>Cibâli, Bektâşî, kurşûnî. 
Yukarıdaki beyit ve kelimelerde görülen uzun a, uzun u ve uzun i’ler, 

Türkçenin sesine ahenk katmış ve Türkçenin bir musiki lisanı olmasına 
yardım etmiştir. 

Dilimizde bulunan kalınlık-incelik uyumu, düzlük-yuvarlaklık uyumu, 
ünlü-ünsüz uyumu, ünsüz-ünsüz uyumu gibi ses uyumları dünyanın hiç-
bir dilinde yoktur. Bu musiki zenginliği “Türkçenin Çin Seddi’nden Viya-
na’ya kadar uzanan geniş alandaki bütün güzel sesleri içine almış bir dil 
olduğunu” bize göstermektedir. Prof. Dr. Muharrem Ergin bir yazısında, 
Vasfi Rızayı Zobu’yu dinleyen Lavrens Olivye’nin, “Hayatımda bu kadar 
güzel musiki dinlemedim” diye Türkçenin musikisine hayran kaldığını 
anlatır.31 

Türkçede her ses tek harfle gösterilir. Birleşik sesler, çift sesler yok-
tur. Rusçadaki sç, ts, Arapçadaki ‘ayın sesi’ gibi zor söylenen, hançereyi 
zorlayan sesler yoktur. 

Hece vezni, aruz vezni, her ikisi de Türkçenin ses güzelliğini artırmıştır. 

3.2. Söz Varlığının Gücü: 

Bugün Türkiye Türkçesinin sözlüğü olan TDK’nin 2005’te yayımladığı 
Türkçe Sözlükte sözcük sayısı şu şekildedir: 

“Söz, terim, deyim, ek ve anlamdan oluşan 104.481 söz varlığına sa-

hiptir. 63.818 madde başı, 13.589 da madde içi olmak üzere toplam 

77.407 söz bulunmaktadır. Bu sözlerin 45.005’i isim, 11.305’i sıfat, 

2.644’ü zarf, 87’si zamir, 33’ü edat, 289’u ünlem, 53’ü bağlaç, 6.441’i 

fiildir. Türk edebiyatından seçilmiş 29.040 örnek cümleyle sözler tanıt-

lanmıştır. Sözlük metni ise 1.236.484 sözden oluşmaktadır.”32 

XIII. yüzyıldan başlayarak Türkçe sözcüklerin ve deyimlerin genel ola-
rak bugün unutulanlarını bir araya getiren Tarama Sözlüğü (1963-1977) 
8 büyük ciltten oluşmaktadır. 

Anadolu ağızlarının söz varlığını içeren yine TDK tarafından yayımla-
nan Derleme Sözlüğü (1963-1982) ise 12 cilt tutarındadır. 

Özel Ad Sözlüğü’müzün ise beş yüz bin civarında olduğunu TDK yet-
kilileri belirtmektedir. Türkçenin Söz Varlığı a) Türkçe asıllı sözler, b) 
Alıntı-Türkçeleşmiş sözler olarak iki kaynaktan gelmiştir. Türkçe asıllı 
sözlerin yerini zamanla alıntı-Türkçeleşmiş sözlerin aldığını şu örnek 
göstermektedir: “Kuran’ın sözcük dağarcığı, Kuranı Kerim sözlüğündeki 
sözcük sayısı 2500’e yakındır. İlk Kuran çevirilerinde bu 2500 Arapça 
                                                           
31 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 64-65. 
32 Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara 2005. 
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sözcüğün 2490’ına Türkçe karşılık bulmuşken bu sayı daha sonra 90-
100’e düşmüştür”.33 Türkçe kökenli kelimelerin yerine yabancı asıllı keli-
melerin geçmesine örnekler: Tanrı (Allah), çalap (ilah), bayat (Allah), idi 
(sahip), ugan (kadir), keçürgen (affeden), kılınç, kılık (huy, ahlak, eylem), 
ası (fayda), alkın- (mahvol-), barım (servet), közsüz (kör), aşlık (mutfak), 
kebit (mağaza), bay (zengin), ayag (kadeh), öñ (renk), öñlen- (renklendir-). 

Bitişik yazılmayan birleşik kelimeleri, imlâ kuralı dolayısıyla ayrı ya-
zıldıkları için yok saymak, Türkçenin söz dizimi yapısının dile kazandırdı-
ğı bu zenginliği göz ardı etmek ne kadar doğru bir değerlendirme olur? 
Türkçenin sadece bitişik kelimeleri değil, birleşik kelimeleri de, kelime 
sayısının belirlenmesinde göz önüne alınmalıdır. 

Türkçede sözcükler, sözcük ailesi oluştururlar. Çek- fiilinden çekiş-, 
çekil-, çekin- eylemlerinin yanında çekik, çekmece, çekici, çekimser, çekin-
ce adlarının olduğu gibi. 

Türkçedeki kelimeler birer mecaz ve istiare sanatlarıyla çok geniş 
kavramları ifade edebilir durumdadır. Bir kelimesine bakalım.34 

Türkçe bağlaçları35, deyimleri36 ve Atasözleri bakımından da zengin-
dir.37 

Türkçenin söz varlığını sadece Türkiye Türkçesinin söz varlığı olarak 
değerlendirmemeliyiz. Nasıl İngilizcenin söz varlığı sadece Brintanya ada-
larındaki İngilizlerin söz varlığından ibaret değilse, bu söz varlığı Britan-
ya adalarının dışındaki Amerika, Kanada, Avusturalya, Hindistan, Yeni 
Zelanda gibi ülkelerdeki insanların İngilizceye verdiklerinden meydana 
geldiyse, Türkçenin söz varlığını da Türkiye Türkçesi ile birlikte bütün 
Türk lehçe ve şivelerinin beraberce oluşturdukları söz varlığı olarak gör-
mek gereklidir. Bütün Türk lehçe ve şivelerinin söz varlığının yer aldığı 
Türk Dilinin Sözlüğü dünyanın en büyük sözlüğü olacaktır. 

“XI. yüzyılda yazılmış olan Divan u Lügati’t-Türk’te yer alan kelime-

lerin sayısı 8624’tür.38 Oysa aynı dönemde hazırlanmış bir Lâtince-

İngilizce sözlükte yer alan kelime sayısı 3000’dir. Özbekistan’da ya-

pılmış bir araştırmaya göre Shakspeare’in dilinde yirmi iki bin keli-

me, Nevâyi’nin dilinde ise yirmi dört bin kelime bulunmaktadır”.39 
                                                           
33 Cengiz Özakıncı, Dil ve Din, Payel Yay., 129, s. 33; (XV. yy. Başlarında Yapılmış Kur’an 
Tercümesi, “Muhammed Bin Hamza” Hazırlayan: Dr. Ahmet Topaloğlu, Kültür Bakanlığı 
Yay., 300, 1978, c. 2, s. 635). 
34 Doğan Aksan, Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, Bilgi Yay., Ocak 2005, s. 59-60. 
35 Doğan Aksan, a.g.e., s. 69-74. 
36 Doğan Aksan, a.g.e., s. 96. 
37 Doğan Aksan, a.g.e., s. 111. 
38 Necmettin Hacıeminoğlu, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara 1996, s. 2. 
39 Belkıs Gürsoy, “İngilizcenin Gelişimi Örneği ve İlim Dili Olarak Türkçe”, Türk Yurdu, C. 
12, Eylül 1992, s. 53-57; Ahat Üstüner, “Türkçenin Anlatım Gücü”, Türk Dili, Sayı: 589, 
Ocak 2001, s. 50-57. 
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Türkçeleşmiş-alıntı sözler, bizim zafer ve fetih hatıralarımızdır. Bu 
sözler, anlam, ses yapısı ve musikisi bakımından Türkçenin sözleri hâli-
ne gelmişlerdir. Bugün kullandığımız “gül, bülbül, güfte, çamaşır, merdi-
ven, köşe, maydanoz” gibi kelimeler, Farsça olan “gul, bolbol, gofta, ça-
meşuy, guşe, miyde-nüvaz” kelimelerinden; yine “kına, heybe, minare, 
edep, millet” gibi kelimeler Arapçadan; “kestane, doktor, anahtar, Adana, 
Erzurum, İzmir” gibi kelimeler, Grek veya Lâtinceden dilimize gelerek 
Türkçeleşmişlerdir. 

17. yüzyılda bir Fransız tarafından telif edilen Türkçe-Fransızca söz-
lük ve konuşma kılavuzunda, 116 adet armut, 46 şeftali türü sıralanmış, 
“değnek, sopa” maddesi, beş sayfa anlatılmıştır.40 

“Oysa İngilizcenin söz varlığının %50’si Latin, %15’i Antik Yunanca, 

%10’u diğer, ancak %25’i Anglosakson kökenlidir. Bu yüzden İngiliz-

cedeki kelimelerin %75’i yabancı dillerden alınmıştır. Türk Dil Kuru-

munun halk ağzında yaşayan sözcüklerin yöre insanından derlen-

mesiyle oluşan Tarama Sözlüğü’nde 500.000’e yakın sözcük vardır. 

Ayrıca yazılı belgelerde kalan Türkçe sözcükleri bir araya getirmek 

için oluşturulan Derleme Sözlüğü’ndeki kelimelerle bu sayı daha da 

yükselecektir. Bunun yanında diğer Türk lehçelerindeki Türkçe söz-

cüklerin de bulunduğu kapsamlı bir Türkçe sözlük hazırlanırsa bu 

sayının daha da artacağı açıktır. Yabancı kelimeler yerine bunların 

Türk diline kazandırılmasıyla dilin imkânları daha da gelişecek ve 

Türk dili dünya dilleri arasındaki yerini almış olacaktır.”41 

Türkçenin söz varlığının bir an önce tespit edilmesi gereklidir. Türkiye 
Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmak-
tadır. Bütün Türk lehçe ve şivelerinin tarihsel sözlükleri de yapılmalı, 
bunlar birleştirilerek Türkçenin söz varlığı ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü 

“Dil, ilmin ve kültürün de temelini teşkil eder. İnsanın bilgi, kültür ve 

düşünme kabiliyetinin hududu bildiği kelimelerin sayısı ile çizilmiştir. 

Yazma, konuşma, anlama ve her türlü yaratma kabiliyeti için de aynı 

ölçüyü kullanabiliriz. Çünki her şey, ilim kültür, düşünce ve duygu, 

dilin kelime ve kavramlarında billurlaşmıştır, kalıplar hâlinde don-

muştur. Bir insanın kelime ve kavram bilgisi sıfıra indirildiğinde hay-

vanî hayat başlar. Aksine kelime ve kavram hazinesi zengin olan 

kimse çok bilen, çabuk kavrayan, geniş ve derin düşünen kimsedir. 

Kelimeler ses alma cihazları gibi geçmişe ait her şeyi bünyelerinde 

taşırlar. Öyle ise onları çalmayı, dinlemeyi, anlamayı iyi bilmeliyiz. 

İşte bunun içindir ki, yaşamakta olan canlı kelimeler dilden atılamaz. 
                                                           
40 Kenan Akyüz, “Türk Dili Araştırmaları Yıllığı”, Belleten, 1988. 
41 Oktay Sinanoğlu, “İlle Bilim Dili Olacaksa, Türkçe Daha Uygun”, Bilim ve Ütopya, Yıl: 
2001, s. 80. 
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Süleymaniye’nin duvarından bir taş parçasını çekip atamayacağı-

mız, bir Rodin heykelini hoyrat çekiç darbeleriyle yontamayacağımız, 

billur bir avizeyi kendi zevkimize göre traş edemeyeceğimiz gibi.”42 

Yokuncul ve kapsamak kelimelerinin çok eski kullanılış örnekleri: 
Yokuncul43: Külahın sat yine lakin yokuncul olma na-merde 
                 Cihanda kelle sağ olsun külah eksik değil merde   (III. Ahmet) 
 
Kapsamak44: Hecr ara āġrıķ köñül ķalmış iki zülfüñ ara 
            Derd dik kim ķapsamış her sarıdın bir dāl anı      (Nevayi) 

Renk adları bakımından dünyanın hiçbir dili Türkçe kadar zengin de-
ğildir. Yaş+sıl > yaşıl, kök > gök (mavi), boz, sarıg > sarı, koñur, ürüñ (kes-
tane, kızıl kahverengi) gibi birçok renk adları ve vişneçürüğü, pişmişayva, 
camgöbeği, gülkurusu, narçiçeği, kavuniçi gibi renk tonları Türkçenin 
renk dünyasının güzelliğidir. 

Akrabalık adları da çok zengindir. Bu zenginliği Alî Şîr Nevâyî ML. 
isimli eserinde uzun uzun anlatır. Baldız, elti, görümce, yenge, şöbere, 
nemere. 

Koyunların nitelikleri yaşları ve cinsleriyle ilgili 80 civarında kelime 
bulunmaktadır. 

3.3. Şekil Bilgisinin Zenginliği: 

Şekil bilgisi bakımından bütün Avrupa dillerinde kuralsızlık hâkim-
ken Türkçe kuralların hâkim olduğu bir dil durumundadır. 

Türkçede kök fiiller vardır.45 Ünlüler belirli anlamlara sahip kök fiil 
durumundadırlar. 

a-: ayrılmak, o-: yanmak, i: bağlamak, ö-: düşünmek, u-: muktedir ol-
mak gibi. Bir örnek: Düşünmek, Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçe-
si dışındaki Türk lehçelerinde uylav uylanuv, oylav oylanuv şeklindedir. 
Clauson: ö- kök fiilini sanmak, düşünmek, hatırlamak şeklinde sık sık 
kullanılan bir kelimedir. 11. yüzyıldan sonra çok yaygın bir şekilde rast-
lanmayan bir kelimedir, şeklinde değerlendirir. Bu kelime Kültigin Ben-
gü Taşı’nda “Açsar, tosık ömezsen bir todsar açsık ömezsen. Eğer aç isen 
doymayı düşünürsün, bir de doyarsan açlık nedir düşünmezsin” şeklinde 
kullanılmıştır. 

Kuru çay: (Dede Korkut Hikayeleri’nde). Anlamı, susuz çay değil, suyu 
çok olan çay olmalıdır. Kuru kelimesinde u- fiilinin yeterlilik, güç, kuvvet 
anlamı vardır. 
                                                           
42 Necmettin Hacıeminoğlu, a.g.e., s. 14-16. 
43 TS’de, DS’de, TaS’de yok. 
44 Metin Karaörs, Nevadirü’ş-şebab, doktora tezi, TDK Yay., 625/2 gazel. 
45 Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Fiiller, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991. 
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Türkçede kelime kökleri yapım ve çekim sırasında değişmezler. “Ban-
ga, sanga” gibi bir iki zamirde görülen kök değişikliklerinin Anadolu 
ağızlarında “menge, senge” olduğu göz önünde tutulduğunda kelimelerde 
yapım ve çekim sırasında kök değişikliği olmadığı anlaşılır. 

Fiil kökleri zengin olması Türkçenin dinamik bir dil olduğunun gös-
tergesidir. 

Ünsüzler belirli anlamlara sahip olarak köklerle birleşirler.46 Türkçe-
de ses ve anlam paralelliği ile ilgili makalelerde bazı sessizlerin belirli an-
lamları yükledikleri bilinmektedir. 

Yapım ve çekim eklerinin belirli kimlikleri oluşmuştur. İsim ve fiil 
köklerine eklenen dört grup yapım ekinin zenginliği hiçbir dilde yoktur. 
Türkçe bu eklerin bazılarını çok sevmiş, işlek hale getirmiş, bazılarını ise 
bir iki örnekte bırakmıştır. 

İyelik sistemi çok zengindir. Başka dillerde iyelik anlatımı en az iki ke-
lime ile yapılabilirken Türkçede tek kelime ile bu anlatımın yapılması bu 
sistemin zengin ve çok güçlü olduğunu göstermektedir. Örnek: İngilizce-
de “my book, your book”, “benim kitap, senin kitap” şeklindeki iyelik an-
latımı Türkçede “kitab-ı-m, kitab-ı-n” şeklinde tamlanan öğe durumunda-
ki tek kelime ile yapılmaktadır. İyelik ekleri çok gelişip zenginleşmiş ve 
tamlanan öğenin sonuna eklenerek iyelik anlatımı için yeterli duruma 
gelmiştir. İyelik sisteminin zengin ve kuvvetli olması mülkiyeti reddeden 
siyasi sistemlerin Türk milleti tarafından benimsenemeyeceğini de gös-
termektedir.47 

3.4. Terim Zenginliği: 

Türkçe terimlerin kullanılması, öğretim kurumlarında ve bilimsel ça-
lışmalarda ortak terimlerin işletilmesi bir gerekliliktir. Atatürk, geometri 
ve matematik terimlerinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına bizzat katıl-
mıştır. Müselles karşılığında türetilen üçgen, zaviyetan-ı mütekabiletan-ı 
dâhiletan karşılığında türetilen iç ters açılar, müselles-i mütesaviyü’l-ad-
la karşılığında türetilen eşkenar üçgen, amal-i erbaa karşılığında türeti-
len dört işlem gibi terimleri Atatürk’e borçluyuz. 

Türkçedeki yapım ekleri içerisinde terim türetmeye uygun yüz yetmiş 
ek olduğu belirlenmiştir. Türkçedeki toplam ek sayısı daha fazladır, ama 
bu eklerden yüz yetmişi doğrudan doğruya terim türetmeye uygun ekler-
dir. Bu bilgiyi Türk Dil Kurumunun yayımladığı Hamza Zülfikar’ın eseri 
Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları adlı çalışmada buluyoruz. Söz ko-
nusu yüz yetmiş ekin ses uyumlarına göre iki, dört veya sekiz biçimleri 
bulunabilir.48 Herhangi bir dil birimi zaman ve mekân boyutları bakı-
                                                           
46 A. Bican Ercilasun, Türk Dilinde Ek-Ses İlişkisi, PİAC 1996. 
47 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 58. 
48 Şükrü Haluk Akalın, “Türkçenin Teknik Terim Zenginliği”, Türk Dili Dergisi, S. 624, Ara-
lık 2003. 
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mından ne kadar çok yaygın ise o kadar doğru; ne kadar az yaygın ise o 
kadar az doğrudur.49 

3.5. Söz Diziminin Gücü: 

Türkçe dünyanın en zengin anlatım gücüne sahip dillerinden biridir. 
Türkçenin zengin söz varlığı, deyim varlığı, terimleri, ad türü kelimelerin 
zenginliği Türkçeyi zengin bir anlatım gücüne kavuşturmuştur. Türkçe 
her devirde dışarıdan alınan kavramları karşılayabilecek bir yapıya sa-
hiptir. Türkçe bir mecaz ve istiare dilidir. Bunun en büyük örneği büyük 
din kitaplarının Türkçeye rahatlıkla tercüme edilebilmesidir. Son derece 
manevi-mücerret kavramlardan meydana gelen geniş bir kadroya sahip 
Budizm’e ait din kitaplarının İslamiyet’ten önce en iyi şekilde Türkçeye 
tercüme edilmesi Türkçenin anlatım gücünün yüksekliğini gösterir. Bin 
seneden beri Kuranı Kerim en iyi ve doğru şekilde, aslına en fazla uygun 
şekilde Türkçeye tercüme edilmekte ve tefsirlerle en iyi şekilde Türkçeyle 
anlatılmaktadır. 

Türkçe Hint-Avrupa dillerinden karmaşık (girişik) cümle anlayışı 
bakımından farklıdır: 

Türkiye Türkçesinde cümle, önce basit ve birleşik diye ikiye ayrılır. 
Daha sonra ilgi zamiri, şart kipi ve iç içe girmiş yardımcı cümlelerin 
oluşturduğu cümleler (ki’li birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, iç içe birle-
şik cümle) birleşik cümle olarak değerlendirilir. Türkçedeki birleşik cüm-
le anlayışında en az iki cümlenin (biri temel, diğeri yardımcı) birleşmesi 
söz konusudur. 

Türkçede isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiiller ile oluşturulan cümleler bü-
yük çoğunluk bakımından basit cümle olarak kabul edildiği halde, dili-
mize Hint-Avrupa dillerinin gramer anlayışı ile bakan bir grup dilci, bun-
ları girişik veya karmaşık kabul ederler.50 Bu yanlış bakış, Hint-Avrupa 
dillerindeki cümle bağlanmaları ile Türkçedeki kelime grupları ve cümle 
öğelerini karıştırmaktan ileri gelmektedir. Türkçede isim-fiil, sıfat-fiil ve 
zarf-fiillerin bulunduğu cümlelerde iki yargı, yani iki hüküm, iki yüklem 
yoktur. Bu isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil grupları Hint-Avrupa dillerinde 
yargı bildiren, bitimli bir hüküm bildiren yan cümleler halinde, yani 
yükleme sahip olan yardımcı cümleler halinde ana cümleye bağlanırlar. 
Sonuç olarak Hint-Avrupa dillerinde karmaşık, girişik cümle adıyla de-
ğerlendirilen cümleler, Türkiye Türkçesinde basit cümledir ve bu bakım-
dan Türkçe diğer dillerden farklıdır. 

Türkiye Türkçesinde cümleler, cümle tahlillerinde, dış yapı bakımın-
dan değerlendirilir. N. Chomsky’nin üretken-dönümsel dilbilgisi yöntemi-
                                                           
49 Günay Karaağaç, Dil, Tarih ve İnsan, s. 23. 
50 Metin Karaörs, Cümle Bilgisinde İsimlendirme, Sınıflandırma ve Tahlil Metotlarının Birliği, 
Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 22-23 Ekim 1993, Türk Dil Kurumu Yay. No: 600, 
Ankara 1995, s. 44-53. 

57



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 20 

ne göre zihindeki iç yapı veya derin yapı kavramlarını göz önünde tuta-
rak cümleyi değerlendirmek, bütün dilleri aynı kalıba sokmak demek-
tir.51 Batı dillerinin ve Türkçenin cümle yapısının farklı değerlendirilmesi 
gerektiğini ve birleşik cümle anlayışını Lars Johanson şöyle açıklamakta-
dır: “Üzerinde durulması gereken önemli bir nokta, Türk dillerinde görülen 
bu adlaştırma (Nominalisierung) yoluyla yan cümle oluşturma işleminin 
Hint-Avrupa dillerindeki adlaştırma ile eş değerde tutulmaması ve kesin-
likle birbirinden ayırt edilmesi gerektiğidir.”52 “Türk dillerindeki bu yapılar, 
cümle hiyerarşisi açısından, Hint Avrupa dillerindeki yan cümle yapıları 
gibi gramatik olarak bağımlı önermelerdir”.53 

3.6. Türkçenin Anlatım Gücü: 

Eski Türkçede, Orhun ve Yenisey Yazıtları’nın dilinin soyut kavramlar 
bakımından gelişmiş bir dil olduğu bütün Türkologlar tarafından kabul 
edilmektedir. 

Türkçe genel kavramlara ulaşabilmiş ayrıntılı bir anlatım dili duru-
mundadır.54 

Anlatım gücünü ikilemeler de artırmaktadır. İkilemeler, aynen, eş an-
lamlı, zıt anlamlı ve ilavelidirler. Uygurca’da hendiadyoinlar55 çok güçlü-
dür. 

Şakayı kaldırmak, salatalık döktü, adam su döktü şeklindeki deyimle-
ri, “seni gidi fındıkkıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü be-
lam, yakalarsam” şeklindeki anlatımları, Japoncada olmayan “bana ne, 
sana ne” sözlerini ve aşağıdaki şiirler, 

Yer beni, 
Yüreğime bir kor düştü  Gidiyorum işte gör 
Gece gündüz yer beni  Hayalde gör düşte gör 
Ben bu dertten ölürsem  Sen beni yar bilmedin 
Kabul etmez yer beni  Bir zalime düş de gör 

başka dilde bulamaz ve bunları başka dile çeviremezsiniz. 

Sonuç 

Batı Türklüğünün 13. yüzyıldaki Anadolu’daki temsilcisi Âşık Paşa ile 
Doğu Türklüğünün 15. asırda Batı Türkistan’daki temsilcisi Ali Şîr Ne-
vâyî kendi ana dilleri olan Türkçeyi sevmiş, benimsemiş, Türkçe ile yaz-
                                                           
51 Zeynep Korkmaz, “a.g.m.”, s. 161. 
52 Birsel Karakoç, Nogayca ve Türkiye Türkçesinde Yüklemleştiriciler, Lars Johanson Arma-
ğanı, Ankara 2002, s. 194. 
53 Birsel Karakoç, “a.g.m.”, s. 194. 
54 Doğan Aksan, Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, Ocak 2005, s. 18. 
55 Saadet Çağatay, Uygurca’da Hendiadyoinler; Aysu Ata, S. Çağatay’ın Yayınlanmış Maka-
leleri, İstanbul 2008, s. 234-270. 
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mış ve Türkçeyi kendi devirlerinde Farsçaya karşı savunmuşlardır. Bu 
iki şahsiyetin duygu düşünce ve çalışmaları, Türkçeyi bırakıp başka dil-
lere hayran olanlara, özellikle günümüzde yabancı dille eğitim yapmak 
isteyenlere asırlar öncesinden seslenen ana dilin olan Türkçeyi bırakma 
ikazıdır. Çünkü Türkçe dünyanın en eski dillerinden biri, dünyanın en 
geniş mekânlarından birine yayılmış dillerinden biri, dünyanın en çok 
konuşulan dillerinden biri, dünyanın en zengin dillerinden biri, (a. Ses 
ve musiki zenginliği bakımından, b. Söz varlığı bakımından, c. Anlatım 
gücü bakımından) dünyanın en mantıklı ve kurallı dillerinden biri duru-
mundadır. 

Türkçeyi iyi öğrenelim, anlayalım ve anlatalım. Bugün Türkçenin so-
runu yoktur. Türkçeyi bilmeyenlerin, anlamayanların, iyi öğrenmeyenle-
rin Türkçe sorunu vardır. 
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Öz 

Çalışmada dillerin doğuşu ile ilgili yeni bir teori ortaya atılmıştır. Bu 

teori seslerle desteklenmiş ve desteklenen sesler; sekiz ana iki de yar-

dımcı sesten oluşan örneklerle verilmiştir. 

İnceleme sonucunda tüm dillerin ortak bir ana kaynaktan çıktığı sa-

vunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Dil, Ses, Dil Sesleri, Seslerin Genetik Yapısı. 

Abstract 

A New View on Voices of Language and Their Genetic Nature 

In this paper a new theory about the birth of languages is proposed. 

The theory is supported by the voices, which are given with examples of 

eight main and two auxiliary vocal sounds. As a result of the review, the 

author claims that all languages came from a joint main source. 

Key words: Language, Voice, Voice Of Languages, Genetic Structure 

Of Voices. 

Günümüzde bilimsel araştırmaların ses üzerindeki çalışmaları sadece 
özel dil sesleri üzerinde yürütülmektedir. Özellikle belirtmek gerekirse 
ünlü sesler ayrı, ünsüz sesler ayrı ele alınır. Bu seslerin her biri kendi 
içerisinde ses bilgisi açısından çeşitli kategorilere ayrılır. Günümüzde 
ses üzerine yapılan araştırmalar ne yazık ki daha derin nitelikleriyle ele 
alınmamaktadır. Dilin ilk doğuşuyla en eski dil ve ses unsurları üzerinde 
                                                           
* Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi Kazak Tarihi ve Dili Fakültesi, Kazak 
Dili Bölümü Öğretim Üyesi. 
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araştırma yapmak için sadece genetik araştırmaların yapılması gerekli-
dir ve bu araştırmaların sayesinde seslerin oluşması netlik kazanacaktır. 
Böyle araştırmalar günümüz dil değişimi doğasının temelini öğrenmek ve 
tanımamız açısından çok önemlidir.  

Bu yüzden biz, “dil sesleri” adlı bilimsel kavramı günümüz dil bakı-
mından ele almayacağız. Dil değişiminin asıl doğasını tanımamızda bu 
yöntemi yetersiz bulduğumuzdan en eski sesli dil devrindeki şekliyle ve 
nitelikleri ile açıklamaya çalışacağız. 

En eski dilde seslerin hem hece hem kelime hem de cümle şeklinde 
kullanılması bilimsel araştırmaların ortak görüşüdür. En eski kelime tü-
retme devrinde insanlar ilişki kurabilmeleri için dil veya ses işaretleriyle 
konuşmuşlardır. Bu devirdeki konuşmalar genelde tek heceli kelime ni-
teliğinde olmuştur. Bize göre dil seslerinin en eski durumu bir ünlüyle 
bir ünsüzün birleşmesinden oluşan GS ya da SG şeklindedir. Bunun gibi 
sesleri biz; “ses sözler” diye adlandırıyoruz.  

Bu şekilleri kaynaklarda anlatıldığı gibi yabanıl insanların dili ya da 
olanakları sınırlı dil şeklinde görmemek gerekir. Sesli bütünlüklerin 
oluşturduğu toplulukların sayı bakımından sınırlı olduğu düşüncesi 
yanlıştır. Onlar genelde el işaretiyle bütün ihtiyaçlarını karşılamışlar-
dır. Dil felsefesi araştırmalarında en eski dil temelini oluşturan ele-
mentler insan aklının çeşitli ve önemli başarılarını önümüze sermekte-
dir. 

SG ve GS dil ve ses birliğinin tarihi şecere sistemini günümüzde kul-
landığımız kelimeler içerisinden ayırmak ve insan dilinin oluşması ve 
gelişmesindeki önemini belirlemek sadece dil seslerinin doğasını açık-
lamak açısından değil genel dil değişiminin felsefi bakımından önemi 
büyüktür. Çünkü bu sesler günümüz dil biliminde ne ses olarak ne de 
özel kelime olarak bilinmektedir. Ses dediğimizde özel dil sesleri bilini-
yorsa, kelime denildiğinde ise günümüz dili açısından “anlamlı” diye bi-
linen tanım söylenmektedir. En eski dil devrinden itibaren insan dilinin 
temelini oluşturan esas başlangıçlar, hem sesli sistem, hem de seman-
tik açısından ne yazık ki günümüz araştırmalarında da ele alınmamak-
tadır. 

Biz araştırmalarımızda en eski dil seslerinin tam gelişmemiş devrin-
de insanların el işaretleri ve değişik sesli birleşmeler (sonradan oluşan 
sesli dilin ilk elementleri) aracığıyla ilişki kurduğunu kanıtlamaya, ay-
rıca eski devir insanlarının sonradan sesli dilin tam gelişmesiyle yedi 
çeşit dil bütünlüğünü kullandığını belirtmeye çalışacağız. Biz bu sesleri 
şu şekilde belirledik: UP, UK, UL, US, UR, UT, UN. Buradaki U o dönem 
dilindeki ünlü seslerin vekili olarak bilinmektedir. Sessiz harfler ise 
kendi alofonuna dönüşebilir. Örneğin: UP aşağıdaki gibi çeşitlemeler 
oluşturmaktadır: 
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 U A Ä E O Ö U (Ұ) Ü I İ 
P up ap äp ep op öp up üp ıp ip 
F uf af äf ef of öf uf üf ıf if 
B ub ab äb eb ob öb ub üb ob ib 
V uv av äv ev ov öv uv üv ıv iv 
M um am äm em om öm um üm ım im 
Y * ay äy ey oy öy uy üy ıy iy 
V * av äv ev ov öv uv üv ıv iv 

Bu örnekte gösterdiğimiz ünlü ve ünsüz (GS) şeklinde yazılan nüsha 
dışında, ünsüz ve ünlü (SG) şeklindeki örneklerde vardır. Böylece UP ses 
sözü yaklaşık 140 civarında kullanılır. Bazı dillerde akraba ünsüz ya da 
ünlüler varsa onlarda çift olarak birleşirler ve bunun gibi çeşitlemeleri 
çoğaltır. Örneğin: (Э) E ünlüsü EP, EF gibi örnekleri karşımıza çıkarır. 
Tablonun ilk satırında yer alan P, F, B, V, M, Y, V sesleri P ünsüzünün 
tarihi çeşitlemesi yani alofonodur. (1) Dildeki K, T ünsüzleri de kendi alo-
fonlarına bu şekilde dönüşebilir. R, L, N sesleri ise tek seslerdir. Bunla-
rın çeşitlemesi bulunmamaktadır. Yukarıda örneğini gösterdiğimiz yedi 
ses sözün hepsi dilde değişime uğrar. 

K. Sartkojaoğlu kendi araştırmalarında bazı Uygur, Tibet doğu dil 
araştırmacılarının (Ş. Luvsanvandan, T. Pagva, D. Tumurtogo) ünlüleri 
“can” ünsüzleri “beden” olarak gösterdiğini, ünsüzle ünlüyü birleştirerek 
bedene canın verileceğini belirtmiştir. (2) Ünlüler ünsüzlerin bir parçası-
dır. Fizik kanunlarına göre hava sahasında hava olmadan ses dalgaları 
dağılamaz. Bu açıdan baktığımızda ünlü sesler ünsüz sesler için hava-
dır, onların hava sahasında dağılmasının, ilişki kurmasının en önemli 
ihtiyacıdır. Sesin bu hizmeti en eski dil devrinde önemli bir yer tutmuş-
tur. O devirde semantik nitelik ünsüz seslerde oluşmuştur. Ünlü sesle-
rin önemli özelliği ise yukarıda belirttiğimiz gibi seslerin söylenişi ve du-
yuluşunu fizik açıdan karşılamak olmuştur. 

Önce ünlüler mi yoksa ünsüzler mi oluştu?, onların hangisi ilk anlama sa-
hip olmuş? şeklindeki tartışmalar bilim dünyasında çeşitli fikirlere yol açmıştır. 

M. Molova, “Ünsüzler geç ortaya çıkmıştır. Bu andan itibaren ünsüzlerin 
esas fonolojik türemesi oluşmuştur. Ünlüler daha fonem olmamıştı. Ünlüle-
rin fonem olarak gelişmesi ünsüzlerle aynı zamanda gerçekleşmemiş hatta 
sonradan gelişmiştir” (3) şeklinde görüşünü bildirmişse, B. Sagındıkoğlu: 
“Ünlüler hiçbir zaman semantik veya gramer anlamdan uzaklaşmamıştır, 
üstelik ünsüzlere yardımcı olmuş gibi görüşler yanlıştır” (4) şeklinde belirt-
miştir. İlk fikirde ünsüzlerin sonradan oluşması üzerindeki görüş net bi-
çimde değildir, bilim adamı bu görüşe örnek vermemiştir. Ancak biz ünlü-
lerin anlama sonradan sahip olduğu görüşüne katılıyoruz. İkinci örnekteki 
görüşe katılmak bizim açımızdan biraz zordur. Biz eski dil devrinde ünlü-
lerin anlam ayırt etme özelliğinin olmadığı kanısındayız. 
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Kısaca özetleyecek olursak ünlülerin günümüz dilimizdeki gibi ses bi-
limi açısından hizmet göstermesi (anlama sahip çıkması) sonraki gelişen 
olaydır. Dildeki ünlülerin sadece bir temele dayandığını buna örnek ola-
rak söyleyebiliriz. Örneğin: Kazakçadaki kim sorusu, Başkurtçada kem 
Özbekçede kim olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu tür değişimler 
kelimenin anlamını değiştirmez. Bunun gibi örnekler hatta aynı dilde de 
bulunur. Bizim tarihi geonoloji araştırmalarımızda günümüzdeki tek dil 
sesleri olarak adlandırılan özel dil sesleri içeriğindeki ünlü seslerin hep-
sinin temelinin sadece bir ses olduğu kanıtlanmıştır. Biz onu en eski ar-
kaik Һу ikili sesten türeyen U ünlüsü olarak kabul ederiz. 

Ünsüzler üzerinde duracak olursak; onları bazı bilim adamlarının örnek-
lerinde gösterdiğimiz gibi sadece cansız vücut şeklinde algılamamamız la-
zım. Çünkü onların içeriğinde çeşitli semantik özellikleri değişik sıfatta nite-
lendiren özel güç vardır. Örneğin: UP içeriğindeki P ünsüzü UP temelinin 
bütün semantik kapsamındaki kavramlarının direğidir. Yukarıda gösterdi-
ğimiz gibi SG veya GS çeşitlemelerinin yanına denk gelen ünlüler bu te-
meldeki sesi yani ünsüzleri kendilerini direk ederler. Biz çalışmamızda 
sadece UP ses sözünün yaklaşık kırık anlamını göstermiştik. Bu ses sö-
zünün sadece bir anlamı aşağıdaki örneklerde çeşitli ses niteliğinde kar-
şımıza çıkmaktadır. Yani günlük dilde kullandığımız üy (eb) kavramını 
yukarıda gösterdiğimiz çeşitlemelerdeki ses tamlamalarının hepsi açıklar. 

Örneğin: mektep, beyit, mola, ipoteka, villa vb. (mektep, mezar, ipotek, 
villa) kelimelerin içeriğindeki me, be, mo, ip, vi üy (ev) anlamını karşılar. 
Bu ses söz om şeklinde Rusça dom kelimesinin içeriğinde de bulunmak-
tadır. Biz hem ünlülerin hem de ünsüzlerin kelime içeriğinde belli bir dil 
kanunu boyunca çeşitli değişime uğradığını görürüz. 

Ses anlamı üzerindeki araştırmalar dil bilimi alanında halen araştırıl-
makta olan bir alandır. Fakat bize göre bu alandaki araştırmalar doğru 
bir bilimsel yönde değildir. Böyle düşünmemizin nedeni; günümüz araş-
tırmacıları tarihi ve doğal açıdan oluşan bütün dil seslerini (GS veya SG 
şeklindeki ses bütünlüğü) ünlü ve ünsüz seslere ayırıp, onların her biri-
ni ayrı ayrı incelemesidir. Bu alandaki bazı çalışmalarda ses anlamı ses 
sembolü, bazılarında ise ses taklidi şeklinde açıklanmıştır. B. Sagındık-
oğlu: “insanoğlu ak ve karayı ayırt edemediği dönemde iç bükünü de ol-
mamıştır. Her anlam için bir ünlü yeterli olmuştur. Örneğin; rüzgârla ilgili 
U ünlüsü kullanılmışsa, duyu yeteneği için A ünlüsü kullanılmıştır. Üşü-
me, ısınma gibi hareketleri İ ünlüsü belirtmiştir” (5) şeklinde açıklamıştır.  
S.V. Voronin, V.K. Juravlev gibi bilim adamları fonosemantik teorisinin 
temelini oluşturmuş ve dil seslerinin her birine ait anlamı vardır diye be-
lirtmiştir. S.V. Voronin: “çeşitli dillerde dudak seslerinin daire, yuvarlak, 
balon gibi, çukur şeklindeki nesneleri bildirmeye hizmet ettiği kaynaklar-
da gösterilmektedir” demiştir. Bunu ağız özellikleri ve dudak değişimle-
riyle anlatması (6) dil doğasını dilbilimi açısından değil fizik ve biyoloji 
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bilimi açısından ele almasından kaynaklanır. Buna benzer görüşleri diğer 
bilim adamları da savunmaktadır. S.V. Voronin’in incelemesindeki oval, 
tümsek gibi kavramları belirtmek için U sesinin kullanılması V.G. Glo-
bin’in dikkatini çekmiştir. Ç. Maksvel ise bu kavramlar için bu, bum, bung 
köklerinin önemli olduğunu belirtmiştir. Anlamı tek dil seslerinde değil GS 
veya SG şeklindeki tarihi doğal bütünlükte aramak daha doğrudur. 

Biz çalışmamızda insanoğlunun düşünce ve dilin oluşması ilişkilerini 
göz önünde bulundurarak yukarıda sözünü ettiğimiz yedi çeşit ses sözün 
de dildeki çeşitli anlamlarını insanoğlunun düşünce açısından inceleyerek 
tanımaya çalışacağız. Bu açıdan baktığımızda örneğin: UP ses sözünü bir-
çok semantik açıdan ayırt etmeye mümkün olduğunu görürüz. Aşağıda 
bu örneklerin bazılarını göstermeye çalışacağız. Dikkat etmemiz gereken 
husus UP ses sözünün anlamları, genel olarak KÂİNAT kavramını bildiren 
küre (kapsam) anlamıyla ilişkili olacaktır. Bu küre (kapsam) kavramı bizim 
düşüncemize göre dildeki birçok kelimenin oluşmasını sağlamıştır. 

UP ses sözünün bildirdiği 
kavramlar 

Kazakça Rusça Türkçe 

Küre kapsam üy, beyit, mola, 
pana, mazar, 
maydan, bölev 
v.b. 

mir, paket, 
palatka, palto, 
papka, parik, 
patron v.b. 

ev, mezar,  
barınak, türbe, 
meydan, kun-
daklamak, âlem, 
paket, çadır, 
kaban, dosya, 
peruk, patron  

Sarmak/dönmek bi, bugav, buvuv,  
baylav, burav, 
bügüv, büktev 
v.b. 

bal, balet, bolt, 
vals v.b. 

kadı, esaret, 
bağlamak, 
bükmek,  
kıvırmak,  
çevirmek, balo, 
bale, vals 

Kuvıs/delik bos, oyık, oymak, 
apan. 

past, pazuha, 
pustoy, polost v.b. 

boş, oyuk, 
yüksük, çukur 

Biz bu örnekte UP temelinde oluşturulan sadece üç çeşit semantik 
anlamı göstermeye çalıştık. Tabloda örneğini verdiğimiz “küre-kapsam” 
anlamı hem düşünce hem dilde “dünya, kâinatı” şekillendiren araç ola-
rak küre-kapsam işaretinin küre şekliyle ilişkili olmasıyla oluşmuştur. 
İnsanoğlu dış görünüşü yuvarlak-sarılı olan nesneleri belirtmek için UP 
ses sözünü kullanmıştır. Örneğin ev kavramı eski devirde mağaralar 
şeklindeki çevrilmiş ortamı belirtmiştir. Bu kavram Rusçadaki mir (âlem, 
dünya) sözüne de, İngilizcede world kelimesine de temel olmuştur. Biz 
âlem sözünü ulıg om ya da ulu abluka şeklinde anlarız. Tablodaki sar-
mak/dolanmak kavramından bi (dans), bugau (esaret), baylav (bağla-
mak), burav (çevirmek) gibi sözler oluşturulmuştur. Çünkü yuvarlak küre 
gibi sarılı nesne dolanır, yuvarlanır. Bunun sayesinde dilde “dolanmak” 
kavramını bildiren sözler yapılır. Yani (bilev) dans etmek bir dolanmak 
hareketidir. Oyuk, delik kavramlarının oluşmasında ise küre gibi sarılı 
nesnenin içinin (ortasının) boş, oyuk olasılığı esasa alınmıştır. 
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Bu yüzden bos (boş), pustoy (boş), apan (çukur) vb. sözlerin yapılışında da 
UP ses sözü kullanılmıştır. Gördüğümüz gibi en eski sesler dediğimiz sadece 
sesler değil onlar ses sözlerdir. Bu ses sözlerin birkaçının sonradan birbiriy-
le birleşmesiyle dilde bir, iki, üç hatta çok heceli sözler oluşmuştur. Biz yu-
karıda UP ses sözünün sadece üç kavramıyla oluşmuş örnekleri verdik. 

Dilde UP ses sözünün kâinat, evren ve Tanrı varlığına ilişkili olduğunu 
gösteren bol kaynak vardır. Biz bunların bazıları üzerinde duracağız. Rusça-
daki Bog (Tanrı) sözünün içeriğinde UP ses sözünün olduğu açık ve nettir. Bi-
ze göre bu kelime iki türlü okunur. 1. Bo (var ya da yok değildir, yaratılmıştır) 
+ og (kı- fiil sözüdür ya da işi yapmak, yaratmak, var etmek); 2. Bo (Dünya, 
kâinat) + og (sahip). Biz bu eski sözü ilk olarak yaratan, var eden, ikincisi kâi-
natın sahibi şeklinde okuruz. Burada net ve kesin bilgi vermek bizim açımız-
dan biraz zordur. Çünkü dildeki ses sözlerin anlamları sadece bir anlamı de-
ğil birkaç anlamı bildirir. Bunun gibi anlamlar bizim araştırmalarımızda zor-
luk oluştursa bile dilin evrensel bir değer olmasına yardımcı olmaktadır. 

Dünyanın bir bütün olduğunu UP ses sözü sanki açıklamış gibidir. Bütün 
kavramı küre gibi sarılı nesnenin bütün biçimiyle gösterilmişse onun birlik, be-
raberliği ise küre gibi sarılı nesnenin ayrı bir nesne olduğunu gösterir. Yaratılış 
ve varlığın VAR olması da bu ses söz sayesinde çıkmış gibidir. Bu kavram 
Rusçada BIT, Almancada WAR, İngilizcede to be şeklinde karşımıza çıkar ve 
bu şekilde örnekler diğer dillerde de vardır. UP temelinde oluşan ses çeşitle-
meleri örneklerini verdiğimiz dillerde ve başka dillerde de bulunmaktadır. 

Genel olarak kavram teorisinde nesnenin kavramı o nesneyle ilgilidir. 
Kavram ise o nesneyi tanıtan belli bir önemli noktasıyla ilişkilidir. Fakat 
nesnenin hangi bölümünün önemli olduğunu ayırt etmek kolay değildir. 
Hatta çoğu durumlarda imkânsızdır. Bu yüzden biz nesnenin isimlendirme-
sini önemli noktasıyla değil, yukarıda bahsettiğimiz gibi küre, kuşatmak gibi 
özellikleriyle ya da bunun gibi özelliklerin belli elementlerle benzerlik olduğu 
kanısındayız. Yukarıda gösterdiğimiz gibi ev sözünün böyle adlandırılması 
onun kâinatta UP (küre- kapsamak) şekline benzerliğinden kaynaklanmıştır. 
Bir sayı sıfatının UP kâinat çevresinin farklı ve bütün biçimiyle ilgilidir. 

Sonuç olarak dil seslerinin genetik doğasını tanımak günümüz bilim ça-
lışmalarında yeterli düzeye gelememiştir. Ya da deney aşamasından geçe-
memiştir. Deney çalışmaları dil seslerinin doğal oluşumunu doğru ve derin 
araştırmada olumsuz etki yaratmaktadır. Sadece dil oluşması ve insanoğlu-
nun düşünce temeli bir arada bulundurularak araştırılırsa hem dil doğasını 
hem insanoğlunun düşüncesini genetik doğal açıdan doğru anlarız. 
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ALTAY DİLLERİNDE DÖNÜŞLÜLÜK EKİ 

Öğr. Gör. Pelin EKŞİ* 

Öz 

Altay dilleri ile ilgili araştırmalara baktığımızda başlıca iki başlık al-

tında toplandığını görürüz. Birincisi ses bilgisi, ikincisi biçim bilgisidir. 

Altaistler Altay dillerinin akrabalığını ispatlamak için bu iki alanda pek 

çok çalışma yayımlamışlardır ve bu yayımlarda bu diller arasında pek 

çok ses ve biçim denklikleri kurmuşlardır. Biçim denklikleri eklerin geli-

şimini içeren bir konudur. Bununla birlikte bazı ekler çok fazla inceleme 

konusu olmamıştır. Dönüşlülük eki bunlardan biridir. Bu çalışmada dö-

nüşlülük ekinin Altay dillerindeki kullanımı ve gelişimi kısaca değerlen-

dirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Dönüşlülük Eki, Altay Dilleri, Morfoloji. 

Abstract 

Altaic Languages Reflective Suffix 

When we look at the studies on Altaic languages, we see two main to-

pics. The first is phonological and second is morphological. Many papers 

have been published on these subjects to prove that Altaic languages co-

me from a common langauage. Altaists have argued that there are many 

parallells within these languages both phonologically and morphologi-

cally. Morphological reletionships within these languages includes the de-

velopment of suffixes. However some suffixes has not been investigated 

thoroughly The reflective suffix is one of them. The agenda of this study is 

therefore, to provide a short analysis of the usage and devolopment of 

this suffix in Altaic languages. 

Key words: Reflective Suffix, Altaic Languages, Morphology. 
                                                           
* Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü. 
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Giriş 

Altay dilleri hakkında yapılan karşılaştırmalı çalışmalara baktığı-
mızda bunların başlıca iki ana başlık altında toplanabileceklerini görü-
rüz. İlk grup, ses bilgisi konularını içerir. İkinci grup ise biçim bilgisi 
konularını işler. Özellikle Altay dillerinin ortak bir ana dilden geliştiğini 
düşünen araştırmacıların, bu görüşlerini ispatlamak için söz konusu 
diller arasında çeşitli ses denklikleri kurduklarını ve çalışmalarını bu 
konuda yoğunlaştırdıklarını, böylece söz konusu dillerin ortak söz var-
lığını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Biçim bilgisinde ise 
ortak kökene dayandığı varsayılan kimi işletme ve türetme eklerinin 
üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazı eklerin diğerlerine gö-
re pek fazla ele alınmadığı görülmektedir. Bunlardan biri de dönüşlü-
lük ekidir. 

Dönüşlülük eki, fiilden fiil türeten eklerdendir. Fakat dönüşlülük ifa-
desinin sağlanması her zaman fiile sadece bir ek ulamak suretiyle ger-
çekleşmemektedir. (krş. Moğ. ġar-iyan oġtaluġsan kümün “kendi elini ke-
sen kimse”; ġar-inu oġtaluġsan kümün “eli kesilmiş kimse1). Bunun yanı 
sıra, dönüşlülük kavramı bütün dillerde aynı biçimde algılanmamakta-
dır. Örneğin Türkiye Türkçesinde kişinin “kendi kendini yönetebildiği ve 
kendisi için olumlu eylemleri ifade eden fiillerde gerçekleşir. Bazı dillerde 
ise fiillerin özne için olumlu olması şart değildir. (krş. Tuvacada bijikten- 
(kendini bıçakla yaralamak)2, Türkçede bıçaklan- (=bıçaklamak eylemine 
konu olmak)”.3 Ayrıca fiilin çatısını değiştirdiği için diğer türetme ekle-
rinden farklı olarak sadece yapıbilgisinin değil, cümle bilgisinin de bir 
unsurudur. Cümle yapısında sebep olduğu anlam farkı nedeniyle anlam-
bilimle de ilgilidir.4 Biz çalışmamızı, onun yapıbilgisel yönden Altay dille-
rindeki durumunu ifade edecek şekilde sınırladık. Anlam itibariyle dö-
nüşlülük ifade eden, ancak asli işlevi bu olmayan ekleri ise sadece be-
lirttik. 

Fiillere ulanan ve dönüşlülük anlamı katan ekin Altay dillerindeki du-
rumunu incelemeden önce; bu ekin, kimi araştırmacılarca söz konusu 
dillerin atası kabul edilen Ana Altaycadaki biçimine değinmekte yarar 
görüyoruz. 

1. Ana Altaycada Dönüşlülük Eki 

Dönüşlülük eki, Altay dil teorisi için elverişli bir malzeme değildir. Yu-
karıda kısaca değindiğimiz gibi semantik ve morfolojik olarak bu dillerde 
                                                           
1 Poppe, Grammar of Written Mongolian, 2. b., (1964:Wiesbaden), s. 129, 169. 
2 Mehmet Ölmez, Tuwainicher Wortschatz, (2007:Wiesbaden), s. 94’de bijikten- “bıçaklan-” 
olarak verilmiştir. 
3 Elvira A. Grunina, “Fiil Çatısı Üzerine”, TDAY Belleten, [2000] 1997, s. 204. 
4 Zeynep Korkmaz, “Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler (Alm. Diathesis, Fr. 
Voix, İng. Voice, Osm. Binâ, Fiil Binâsı)”, TDAY Belleten, [1999] 1996, s. 159-165. 
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dönüşlülük ifadesinin sağlanması için farklı biçimler kullanılmaktadır. 
Sadece Genel Türkçe -n, Moğolca -ni ve Mançu-Tunguzca -n ve -ni dönüş-
lülük eklerinin ortak kökene sahip olduğu yönünde bir görüş vardır. Bu-
na ilk değinen Ramstedt olmuştur. 1903 yılında yayımladığı Über die 
Konjugation des Khalka Mongolischen adlı çalışmada Türkçe, Moğolca ve 
Mançu-Tunguzcada ortak kökenli gösterdiği ekler içinde bu ek yoktur.5 
Fakat Aalto tarafından 1953’te yayımlanan meşhur çalışmasında,6 Türk-
çe -n ve Moğolca -ni’nin aynı tür ekler olduğunu ve ortak bir ekten geliş-
miş olabileceklerini söyler. Tunguzca -ni ise ikincil bir yapıdır, fiil gövde-
sinin genişlemesi sonucu ortaya çıkmıştır; Türkçe ve Moğolca biçimlerle 
ilgilidir. Kitapta şu kelimeler örnek olarak gösterilmiştir: 

ilte- “geçmek”, ilte-ni “kendisi geçmek” (İlk Türkçe il “önde, ileride”, 
Mo. ile “açık, aşikar”, “gözle görülecek biçimde”); ülbü-ni “açlıktan kıvran-
mak”, İ.T. öl- “açlıktan kırılmak, ölmek”, Mo. ölüs- “çok acıkmak”; silgi-ni- 
“titremek”, T. silk-, silkin- “aynı a.” (İ.M. silge-ge-, Kalm. şilge- “kendini 
sallamak”, Tung. Sigi-υυki “heyecan, telaş, ateş basması”, Kor. siruk si-
ruk hą- silluk silluk hą- “sallamak”); Go. sarani-, Mo. sarni “gözden kay-
bolmak, yok olmak” “dağılmak”; Mo. coba-ni-ya “kendi kendine zahmet 
çekmek”, emgeni-ye “çok zahmet çekmek” (emgeni-d “son derece rahat-
sız”, Tü. ämgän- “acı çekmek, ızdırap duymak” ämgäk “ızdırap”.); Tü. 
urun- “kakmak” urunuq- “kaktırmak”, (-n-uq<*ni-gi), Mo. qaniya- “öksür-
mek”, iniya- “gülmek”.7 

Ramstedt, bu örnekleri takiben, dönüşlülük ekinin bir başka ekle bir-
leşmesi suretiyle oluştuğunu düşündüğü bazı Moğolca biçimlere kısaca 
değinmiştir. Bunlar dönüşlülük işlevinde kullanılmadığı için buraya 
alınmamıştır. 

Tunguzcada iki tip -ni vardır. Bunlardan biri dönüşlülük ifade eder. 
Bu yapı maşn-om “avlanmaya gittim” gibi öznenin bir eylemi kendi ken-
dine yaptığını ifade etmek için de kullanılır.8 

Bu örneklerden yola çıkarak, Ramstedt’in Ana Altaycada tasarladığı 
biçimin *-ni- olduğunu söyleyebiliriz. 

Ana Altaycada dönüşlülük eki konusuna değinen bir diğer bilim insa-
nı Poppe’dir. 1923 yılında yayımladığı Die Nominalstammbildungssuffihe 
                                                           
5 Han-Woo-Choi, Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu Tunguzcanın Karşılaştırmalı Biçimbilgisi, 
(II. Kitap) (Yayımlanmamış eser). 
6 Ramstedt, Einführung in die Altaische Sprachwissenschaft II Formenlehre, Haz. P. Aalto, 
(1952:Helsinki), s. 155, 168-169. 
7 Söz konusu kelimelerin etimolojisi çalışmamızı doğrudan ilgilendirmemektedir. Ancak ilte- 
örneğinde verilen İlk Türkçe biçim isimdir. Bugün Türkmencede ve Yakutçada i:l- olarak ya-
şayan bir fiil de var. (Clauson, 125b) Krş. TDS: ilmek [iilmek]: 1. Asılıp, çolaşıp galmak, ya-
pışmak. Yüp şahadan indi. 2. Değmek, düşmek, gapc almak. Gurduñ ağzı guyruğa ilse, artkı 
ayağı hem gurulğı gapana ilyär («Türkmen Halk Ertekiler Yığındısı»). Bir küti kitap onuñ eline 
ildi (A. Govşudov, Saylanan Eserler). Birdenkä onuñ eline Artığıñ gırmızı donı ildi (B. Kerbaba-
yev, Ayğıtlı Ädim). Semantik olarak da İ.T. ve Moğ. biçim yakın görünmemektedir. 
8 a.g.e., s. 168-169, 174, 198. 
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im Mongolischen adlı eserinde Moğolca. -ça, Türkçe -ç isim fiil ekinin ilk 
biçimini *-ça (~*çe) olarak tasarlar. Bu ekin Orhon Türkçesindeki biçimi  
-nç ekinin etimolojisini <-n-ç olarak verir. Buradaki n’nin dönüşlülük eki 
olduğunu belirtir.9 

Yukarıda ele alınanlar dışında, çalışmamın kaynakça bölümünde is-
mi geçen Altay dilleri hakkında yazılmış eserlerin hiçbirinde Ana Altay-
cada dönüşlülük eki konusuna değinilmemiştir. Korece ve Japoncada 
dönüşlülük isim kategorisi içinde yer alan bir kavram olduğu için bu dil-
leri de içeren Altay dillerinin karşılaştırmalı çalışmalarında fiil çatıları ele 
alınırken dönüşlülük için ayrı bir başlık dahi açılmadığı gözlenmiştir. 

2. Türk Dillerinde Dönüşlülük Eki 

Dönüşlülük eki gerek tarihi gerek çağdaş Türk dillerinde ve lehçele-
rinde -n’dir. Edilgenlik eki -l ve işteşlik eki -ş de kendi kendine oluşu gös-
teriyorsa dönüşlü fiiller üretmektedir. Ancak asli olan ek -n’dir. Ünsüzle 
biten kelimelerden sonra araya bağlayıcı ünlü girer. 

Dönüşlülük Türk dillerinde iki kategoriyi gösterir. Birincisi, öznenin 
eyleminin kendisine yönelik olmasıdır: Kız kendini temizledi- Kız temiz-
lendi. İkincisi, özne ile nesne arasındaki iyelik ilişkisine sahip cümleler-
de öznenin eylemi kendisi için yapmasıdır. Örneğin Tuv. Sen ol a’ttı ter-
gelen (atı kendisi için koş- = sen o atı kendine koş).10 

Her ne kadar çalışmamızda bu ekin şekil yönünü ele alıyor olsak da 
dönüşlülük aynı zamanda bir çatı ekidir. Bu açıdan hem cümle bilgisi 
hem anlam bilim açısından özellikle Türkçede çok zengin bir görünüme 
sahiptir. Örneğin ulandığı fiilden anlamca dönüşlü, biçimce geçişsiz fiil-
ler üretmektedir. kaşın- fiilindeki -n-, “kaşınıyorum” cümlesi için dönüş-
lülük ekidir, “avcum kaşınıyor” cümlesinde ise orta çatı eki işlevindedir. 

Ayrıca -lAn fiilden fiil yapma ekinin bünyesinde de bu eki görmekte-
yiz. Temel fiilin sözlüksel anlamına bağlı olarak bu ek de dönüşlülük ifa-
de edebilir. Örneğin yağla-n “yağ sürülmek”de edilgen, yağ-lan- “yağ 
oluşmak”da dönüşlü ve “yağdan kirlenmek” anlamıyla ise orta çatı eki-
dir. 

-lAş eki de benzer biçimde dönüşlü çatı kurabilir. Örneğin güzelleş-.11 
Diğer bazı eklerin dönüşlülük anlamında kimi durumlarda kullanıldı-

ğı gibi, dönüşlük eki de özellikle /l/ ve /lA/ ile biten fiillere ulandığında 
edilgenlik işlevini üstlenebilir. Fakat konumu dönüşlülük kavramıyla sı-
nırladığım için ekin asli görevi olmayan biçimleri buraya almayacağız. 

Genel Türkçede dönüşlülük anlamı katan eklere kısaca değinmiş ol-
duk. Şimdi Tarihi Türk Dillerindeki dönüşlülük ekini inceleyelim. 
                                                           
9 Choi, 147. (krş. OTG, 93-94; OTWF, 275-282). 
10 Grunina, 204. 
11 “a.g.m.”, 205-209. Ayrıca bk. Engin Yılmaz, “Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve 
Bunun Öğretimi İle İlgili Meseleler”, TDAY Belleten, 2001. 

70



PELİN EKŞİ / ALTAY DİLLERİNDE DÖNÜŞLÜLÜK EKİ 5 

2.1. Tarihi Türk Dillerinde Dönüşlülük Eki 

2.1.1. Orhon Türkçesi: -(X)n- 

adr-ın- “ayrılmak” (UYbat II 10, 11) <adır-; alk-ın- “bitmek, tükenmek, 
mahv olmak” (KT G 9, vb) < alk- “bitirmek, tamamlamak” (KT KD); bas-ın- 
“batmak” (IB 46) <bas-; boğuzla-n- “boğazlanmak” (T 26) <boguzla-; it-in- 
“kendine çeki düzen vermek, örgütlenmek” (KT D 10, BK D 9) <it-<*ēt-; kıl-
ın- “yaratılmak, doğmak” (KT D 1, vb.) <kıl- “yapmak, etmek”; kon- “konmak, 
yerleşmek” (BK D 40, vb.) <*ko-; kubra-n- “toplanmak, bir araya gelmek” (T 
4) <*kubra-; öt-ün- “arz etmek, ricada bulunmak” (T 15, vb.) <*öt- (krş. ötüg 
“rica, maruzat” (BK D 39, vb.); sakı-n- “düşünmek” (BK D 2, vb.) <*sâk-; 
säb-in- “sevin-” (BK D 2) <säb- “sevmek, hoşlanmak”, tutu-n- “tutun-” (T 25) 
<tut-; täl-in- “delinmek, çökmek” (KT D 22, BK D 18) <*täl- “del-”; yarat-ın- 
“kendine çeki düzen vermek, organize olmak (BK D 9) <yarat- “yapmak, et-
mek”; yazın- “yanılmak, hata etmek, yoldan çıkmak” (BK D 16) <*yāz vb.12 

2.1.2. Eski Uygurca -(X)n- 

aç-ın- “kıyafetlerini aç-, günahını açmak, ifşa etmek” (OTWF)13; at-lan- 
“atlanmak” (UW)14, amra-n- “sev-” (UW)15; söklün- “sökülmek, çözülmek.” 
(Caferoğlu)16 <sök-(ü)l-(ü)n; kak-ın- “pişman olmak” <kak- (a.y., 131); kör-
ün- “görünmek” <kör- “gör-” (a.y., 90). 

Marcel Erdal, OTWF’da Eski Türkçedeki orta çatı, dönüşlü ve geçişsiz 
fiilleri ayrıntılı biçimde inceler.17 230 fiili etimolojik açıdan değerlendir-
dikten sonra dönüşlülük ekinin biçimbilgisel özelliklerini anlatır. Tespit-
leri şunlardır: 1) -(X)n, /ş/ ile biten fiillere eklenmez. (yahşın-, yapşın- is-
tisnai örneklerdir. umşun-<*um-uş olmalıdır, Ancak umuş- fiili hiçbir me-
tinde geçmemektedir.) 2) -(X)n eki asli işlevi dışında eklendiği fiilleri ettir-
gen ve edilgen de yapabilir: Örneğin agtın-, arıtın- 3) -(X)n, sıklıkla isim-
den -lA ile türemiş gövdelere eklenir. 4) Dönüşlülük eki almış fiillerin ge-
niş zaman çekimlerinde ve zarf fiil almaları durumunda bağlayıcı ünlü 
/U/ olur. Erdal, dönüşlülük ekini, cümleye kattığı anlam yönünden de 
ele almıştır. A Grammar of Old Turkic adlı kitabında nadiren -(X)d ve -(X)k 
eklerinin de dönüşlülük işlevi üstlendiklerini söyler.18 Gabain -(X)k’ı19 ve 
Tekin -(X)d’ı20 kuvvetlendirme işlevinde bir orta çatı eki olarak ele alır. 
                                                           
12 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, (2000:Ankara), 95-96. 
13 Marcel Erdal, Old Turkic Word Formation II, (1991:Boston), 584. 
14 K. Röhborn, Uigurisches Wörterbuch, Lieferung, 4, Wiesbaden, 269. 
15 UW, 2, 121. 
16 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygurcanın Sözlüğü, İstanbul, 1968, 161. 
17 OTWF, 583-642. 
18 M. Erdal, A Grammar of Old Turkic, (2004:Boston), s. 228. 
19 Gabain, 59. 
20 OTG, 95. 
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2.1.3. Karahanlı Türkçesi -(X)n- 

aşu-n- “örtün-” <aşu-n “örtün-”; anun- “hazırlanmak” (KB) <anu- “ha-
zır olmak”; çav-lan- “ünlenmek” <çav “ün, şan” (KB); avla-n- “avlanmak” 
<av-la- (MK); elge-n- “(kendisi için) elemek” <elge- (MK), sew-in- “sevin-
mek” (AH).21 

2.1.4. Harezm Türkçesi -(X)n- 

alda-n- “aldanmak” (HŞ)22; sıg-ın- “sığınmak” (NF)23; ört-ün “örtün-
mek”; öwkele-n “öfkelenmek” (KE)24; sı-n- “kırılmak, bozguna uğramak” 
(KE); tökl-ün- “dökülmek” <tökül-<tök- (KE); töşe-n- “döşenmek” (KE). 

2.1.5. Kıpçak Türkçesi -(X)n- 

boya-n “boya-” <boya- (TDF, 92); yuv-un- “yıkan-” <yuv- “yıka- “(TDF, 
92). 

2.1.6. Çağatay Türkçesi -(X)n- 

J. Eckmann, Çağatay Türkçesinde bu ekin özellikle -lA eki ile fiilleşen 
isimlere geldiğini ve bu ara biçimlerin çoğunlukla kullanılmadığını belirt-
miştir.25 Örnekleri şunlardır: çalın- “acı içinde yerde yuvarlanmak <çal- 
“çarp-, vur-”; kör-ün- “görün-”; külçe-n “güçlen-”; örte-n “yanmak, alev-
lenmek” <örte- “yak-; saġı-n “düşün- <sakı- “düşün-”; sıġ -ın- “sığın-”; ti-
le-n “dilen-”; yasa-n “düzenlen-, hazırlan-, geliş-” <yasa- “düzenle-, ha-
zırla-”; yırakla-n- “uzağa çekilmek”; yüzle-n “ayrıl-, uzaklaş-”. 

2.1.7. Eski Anadolu Türkçesi -(I)n- 

nikahla-n “nikahlanmak”; soy-ın- “soyun-”; yu-n- “yıkan-, temizlen-”; 
göri-n “görün-”, nurla-n-dur- <nurla-n “nurlanmak”26; beze-n “bezen- süs-
len-” (SN); yaz-ın “kendi kendine çöz-” (SN); dep-in- “tepin-” (SN); yud-ın 
“zoraki yut-” (SN). 

2.2. Çağdaş Türk Dillerinde Dönüşlülük Eki 

2.2.1. Çuvaşça -(Ĭ)n 

ĭsĭn- “ısın-”; kur ĭn- “görün-”; pül- ĭn “bölün-”; tura-n “taran-”; av-ĭn 
“eğil-”; hup- ĭn- “kapan-”. 
                                                           
21 R.R. Arat, Atebetü’l-Hakayık, (1992:TDK, Ankara.) 
22 N. Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, (1992:Eskişehir). 
23 S. Tezcan-H. Zülfikar, Nehcü’l-Ferâdis Cennetlerin Açık Yolu I-II (Metin), çeviri yazı J. Eck-
mann, (1995:TDK Yayınları), Ankara. 
24 Aysu Ata, Rabgûzî Kısasü'l-Enbiyâ I (Giriş-Metin-Tıpkıbasım), (1997:Türk Dil Kurumu). 
25 J. Eckmann, Chagatay Manual (1966:Indiana Unv., Bloomington). 
26 Örnekler G. Gülsevin’in Eski Anadolu Türkçesinde Ekler adlı kitabından alınmıştır. (TDK, 
1997). 
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2.2.2. Yakutça -(X)n. 

Eklendiği fiilin son uzun ünlüsü kısalır ve y düşer. 
aağın- “kendisini bir şey saymak” <aax- “say-”, kisten- “gizlen-” <kiste- 

“gizle-”, tahın- “taşın-” <taş- “taşı-”. 

2.2.3. Tuvaca -(X)n, -DXn, -ttXn. 

Son iki biçim birbiri yerine kullanılabilir. -ttXn, geçişlilik eki -t ile dö-
nüşlülük eki -DXn birleşmesi sonucu oluşmuştur. çingirtilen- “yanıp sön-” 
<çingirtile-n-; karazı-n- “şüphelen-” <karazı- “şüphelen-” Türk Lehçeleri 
Gramerinde ikinci ve üçüncü biçimler için verilen örnekler Mehmet Ölmez 
tarafından hazırlanan sözlükte yoktur. O yüzden buraya alınmamıştır. 

2.2.4. Hakasça -(I)n, -(Ĭ)n 

açı-n “acın-”; taya-n- “dayan-”; çid-ĭn- “yardıma git-”, teb- ĭn- “tepin-”. 

2.2.5. Altayca -(X)n 

koşto-n- “yüklen-; eklen-” <koşto- “yükle-, ekle-”; silk-in- “silkin-”, ırak-
ta-n- “uzaklaş-”. 

2.2.6. Kumukça -(X)n 

hazırle-n- “hazırlan-”; giy-in- “giyin-”. 

2.2.7. Karaçay-Malkarca -(X)n 

toy-un- “doy-”; cuv-un- “yıkan-”. 

2.2.8. Kırım Tatarcası -(X)n 

kör-ün “görün-”; bükle-n “bükül-” <bük-ül- 

2.2.9. Başkurtça -n, -ın, -ĭn, -(Ŭ)n 

bizä-n- “bezen-”; başla-n “başla-”; tǚrǚ-n “bürün-”. 

2.2.10. Tatarca -(X)n 

Düz geniş ünlülü biçimleri de vardır. 
kiy-ĕn- “giyen-, tab-ın- “tapın-”, tĕle-n “dilen-”; aġar-ın- “ağar-”. 

2.2.11. Nogayca -(I)n 

yuv-ın “yıkan-”; töse-n “döşen-”; aşuvlan- “öfkelen-” <aşuv “öfke”. 

2.2.12. Karakalpakça -(I)n 

as-ın “bir şeyi beline asmak, takıp takıştır-”; ayan- “çekin-, sakın-” 
<aya- “acımak, esirge-”. 

2.2.13. Kırgızca -(X)n 

tara-n- “taran-”; cuu-n- “yıkan-”; süy-ün- “süyün-”. 
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2.2.14. Kazakça -(X)n 

kiy-in- “giyin-”; ajarla-n “bezenmek, güzelleşmek<ajar “güzel çehre, se-
vimli yüz; katta-n- “katlan-” <katta- “katla-”. 

2.2.15. Yeni Uygurca -(X)n 

küçü-n “zorlan-”; aġrı-n “hastalan-”; söy-ün- “sevin-”. 

2.2.16. Özbekçe -n, -(i)n 

äylä-n- “dolan-”; tut-in- “tutun-”; yul-in- “yolun-”. 

2.2.17. Türkmence -(X)n 

asın- “kendisi için as-”; sap-ın- “kendisi için sap-”. 

2.2.18. Gagavuz Türkçesi -(I)n 

baar-ın- “kendi kendine bağır-”; sar-ın- “sarınmak, sarılmak”. 

2.2.19. Azeri Türkçesi -(X)n 

gey-in- “giyin-”; dara-n- “taran-”; ovlan- “avlan-”. 

2.2.20. Türkiye Türkçesi -(X)n 

tara-n, süsle-n, acı-n- 

3. Moğolcada Dönüşlülük Eki 

Ramstedt, Moğolcada dönüşlülük ekini daha önce değindiğimiz gibi -ni- 
olarak verir.27 

Moğolca üzerine pek çok çalışması olan Poppe’nin Grammar of Written 
Mongolian ve Introduction to Mongolian Comparetive Studies adlı iki ese-
rinde dönüşlülük, fiil çatıları içinde ele alınmaz. Moğol yazı dilinde et-
ken, edilgen, ettirgen ve işteş çatı vardır. Moğolcada dönüşlülük, Hint 
Avrupa dillerinde görüldüğü gibi adıllar veya ekleşmiş adıllar yoluyla 
gerçekleşmektedir. Eylemin özneye yönelik olduğu ya da söz konusu ey-
lemin öznenin kendisi tarafından gerçekleştirildiği anlamına gelir. Örne-
ğin: ed-iyen quriyan abuġsan kümün “kendi mal ve mülkünü haczetmiş 
kimse.” 

Poppe’ye göre dönüşlülük ve iyelik eki, dönüşlülük-iyelik zamiri 
*öβen’den gelişmiştir. Bu zamirin Tunguzcadaki karşılığı mện (krş. Bar-
guzin Tung. mệnẹkện “kendisi” (küçültme eki kện ile) Poppe bu biçimi Ko-
rece mōm<*mện “vücut, kişi” ile de karşılaştırır. Dagurcada *öβen’den ge-
lişen *ben>ện olur. 

Yazılı Moğolcada daima -bēn biçimi görülen ek, Orta Moğolcada ünlü 
uyumuna tabidir. 
                                                           
27 Ramstedt, 155. 
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Bu ek, İlk Moğolcada zamirdi. (*öβen) Genel Moğolcada ise ünlülerden 
sonra *iβen, ünsüzlerden sonra *-βen’di.28 

4. Mançu Tunguz Dillerinde Dönüşlülük 

Ramstedt’e göre Tunguzcada iki tip -ni eki vardır ve bunlardan biri 
dönüşlülük ifade etmektedir. Öznenin eylemi kendi kendine yaptığını 
gösterir. 

Benzing ise Tunguzcada dönüşlülük ekinin * p olabileceğini düşün-
mektedir. Diğer Altay dilleriyle şu denkliği kurmaktadır: Tng. * p= Ma. Ø, 
Go.-p, Udh. -p-, Lam. -b-.29 

Örneğin: Tung. calu-p- “kendisi doldurmak” = Ma. calu- (part.perf. 
caluka<calup-ka). 

5. Japoncada Dönüşlülük 

Japoncada da dönüşlülük dönüşlü zamir yoluyla ifade edilir. Fiile ait 
bir kategori değildir. Talat Tekin’in Japonca ve Altay Dilleri çalışmasında 
bu konuya yer verilmemiştir. Diğer araştırmacılar da Japoncada fiil ta-
banlarına eklenen ve dönüşlülük anlamı katan bir ekten söz etmemişler-
dir. Sadece Miller, edilgenlik eki -l’nin Japoncada -r olduğunu ve bunun 
kimi durumlarda dönüşlülük ifade ettiğini iddia etmiştir. G.T. l = J. r 
denkliği Altay dil teorisini destekleyenler tarafından kabul görmüş bir 
denkliktir. 

6. Korece’de Dönüşlülük 

Ramstedt’in gramerinde ve diğer çalışmalarda fiil kategorisi içinde dö-
nüşlülük ele alınmamıştır.30 

7. Sonuç 

Bu çalışmada, tarihi ve çağdaş lehçeleri de göz önüne almak suretiyle 
Türkçede, Moğolcada, Mançu Tunguz dillerinde, Japonca ve Korece’de 
“dönüşlülük” sağlayan yapılar biçim bilgisel açıdan ele alınmıştır. Dö-
nüşlülük ekinin fiil kategorisi içinde ve çatı eki olarak sadece Türkçede 
görüldüğü tespit edilmiştir. Japonca ve Korece’de fiil kategorisinde dö-
nüşlülük eki tespit edilememiştir. Moğolca üzerine yapılan çalışmalara 
baktığımızda, dönüşlülük ekinin bu dilde de bir çatı eki olarak değerlen-
                                                           
28 Çalışmamda fiil kök ve gövdelerine eklenen ve dönüşlü çatı kuran ek veya ekleri tespit et-
meği amaçladığım için bu, adıldan gelişen ve isim soylu kelimelere eklenerek özne ile nesne 
arasında iyelik ilgisi kuran ek için daha fazla ayrıntı vermeyi gerekli görmüyorum. Söz ko-
nusu ek için bk. Introduction to Mongolian Comparetive Studies, 231-238. 
29 J. Benzing, Die Tungusischen Sprachen, Versuch einer vergleichenden Grammatik, (1955: 
Wiesbaden), 122. 
30 Korece ve Korece yapılar için bk. Ramsted, A Korean Grammar (Helsinki:1939); Korean 
Etymology (Helsinki:1949); çev: İlhan Çeneli, “Kore Dilinin Yeri Üzerine”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 29, Nisan 1984, s. 41-51. 
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dirilmediği görülmektedir. Buna göre dönüşlülük eki için, bu diller ara-
sında denklik var demek mümkün görünmemektedir. 
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KİTÂBU’L-İDRÂK Lİ-LİSÂNÜ’L ETRÂK’IN 
SÖZ VARLIĞININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ 

AĞIZLARINDAKİ İZLERİ 

A. Mevhibe COŞAR* 

Öz 

Tarihi Türk söz varlığının Kıpçak kolunu teşkil eden dil malzemesi için 

Memlûk-Kıpçak sözcükleri önemli kaynaklardır. Bu çalışmada, Kıpçak 

Türkçesi sözlüklerinden Kitâbu’l-İdrâk Li-Lisânu’l Etrâk’te (KİLLE) yer 

alan 2514 kelimeden 220 tanesi Türkiye Türkçesi Ağızları Derleme Sözlü-

ğü’nden takip edilmiş, söyleyiş ve anlam özelliğine göre bunların dağılımı 

belirlenmiştir. Bu dağılım, Kıpçak Türkçesi söz varlığının hatırı sayılır bir 

bölümünün Türkiye Türkçesi ağızlarında devamına kaynaklar aracılığı ile 

işaret etmektedir. Dağılımın coğrafi güzergâhı da hayli dikkat çekici olup 

Türkiye Türkçesi ağızlarında Kıpçak etkisine ilişkin vurguları haklı çıka-

racak gibi görünmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kitabû’l-idrâk li-lisânü’l-idrâk, Türkiye Türkçesi 

Ağızları, Söz Varlığı. 

Abstract 

Traces of the Vocabulary of the Kitâbu’l-İdrâk li-Lisânü’l Etrâk 

in the Dialects of Turkey Turkish 

Memluk-Kipchak dictionaries are very important resources for the lan-

guage material representing Kipchak branch of historical word prosperity. 

In this study, 220 out of 2514 words which are in Kitâbu’l-idrâk li-lisâ-

nu’l Etrâk (KİLLE) have been revised through Turkey Turkish Accents 

Compiled Dictionary and they have been classified into articulation, se-

mantic features subtitles. This classification specifies in the light of the re-
                                                           
* Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Trabzon 
   mcosar@ktu.edu.tr 
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sources that recordable number of word prosperity of Kipchak Turkish co-

me into use in Turkey Turkish. Geographical effect is also worth conside-

ring, as it gives clues about the emphasis done on the relationship betwe-

en Turkey Turkish and Kipchak accent. 

Key words: Kitabû’l-İdrâk li-lisânü’l-idrâk, Turkey Turkish Dialects, 

Vocabulary. 

Giriş 

Türk milletinin değişik coğrafyalarda varlık göstermesi, Türkçenin ta-
rihî gelişimini Türk tarihinin akışı ile sürekli olarak ayrılmaz bir ilişki 
içine sokmuştur. Dilin dış tarihini belirleyen farklı coğrafyalar, bu coğ-
rafyalara göçlerin sürekliliği ve buralarda karşılaşılan yeni kültürlerle et-
kileşim sonucu ortaya çıkan değişiklikler gibi çerçeve olaylar, söz konu-
su aşamalara temel teşkil etmiştir. 

Farazi olarak Türk dilinin kaynağı sayılan Ana Türkçe döneminden 
sonra gelen ve Türkçenin yazılı metinlerle bilinen en eski devresi, Eski 
Türkçe olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem, Türkçenin işlek bir yazı di-
li olarak kullanıldığının belgelendirilebildiği en eski dönemdir.1 Öyle ki 
döneme ait yazılı veriler yazı dili tarihinin, edebî dil olarak çok eskilere 
gittiğine tanıklık etmektedir.2 

Türk dünyasında kuzey-doğu ve batı Türkçesi olmak üzere iki yazı di-
linin ortaya çıkışı, 12. ve 13. yüzyıllara tarihlenen değişikliklerle ilgili-
dir.3 Türk boylarının kitleler halinde karışıp kaynaşmaları ve batıya uza-
nan göçleri, dilde bir ayrışma ve dallanmaya yol açar. Ayrılan Türk kitle-
lerinin kendi dil özelliklerine dayalı yazı dilleri 12.-13. yüzyıllar itibarıyla 
oluşmuş, bu süreçte yeni yazı dillerine Harezm ve ona bağlı bölgeler be-
şiklik etmiştir.4 
                                                           
1 Ahmet Buran, daha Eski Türkçe döneminde Türkçenin beş ayrı lehçesi olduğunu söyleyen 
A.V. Gabain’e katılmaz. Bu dönemde görülen değişikliklerin boylardan kaynaklanan, aynı 
yazı dili içindeki ağız ayrılıkları olduğunu söyler. Ahmet Buran, “Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi 
İçinde Türk Şivelerinin Ortaya Çıkışı ve Azeri Türkçesi Örneği”, Savunma Hizmetleri ve Koor-
dinasyon Dergisi, 1992, S. 10, s. 10. Öte yandan Tekin ve Ölmez de bu devri, biri Orhun di-
ğeri Uygur olmak üzere en az iki diyalekti olan bir dil olarak gösterirler. T. Tekin-M. Ölmez, 
Türk Dilleri-Giriş, Simurg Yay., İstanbul 1999, s. 18. 
2 Doğan Aksan, En Eski Türkçenin İzlerinde, Simurg Yay., Ankara 2004. Ayrıca bk. F. Sema 
Barutcu Özönder, “Eski Türklerde Dil ve Edebiyat”, Türkler, C. III, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara 2002, s. 481-501; Semih Tezcan, “En Eski Türk Dili ve Yazını”, Bilim, Kültür ve Öğre-
tim Dili Olarak Türkçe, TTK Yay., Ankara 1978, s. 271-323; Zeynep Korkmaz, “Yazılı Devir-
lerdeki Gelişmelere Göre Eski Türkçenin Yaşı”, TDAY-Belleten 1989, TDK Yay., Ankara 
1994, s. 353-370. 
3 Muharrem Ergin, dilin dış tarihini belirleyen ve Eski Türkçeyi takiben birden fazla yazı di-
linin oluşmasına yol açan üç sebep gösterir; Orta Asya’daki Türklük âleminin parçalanarak 
büyük kütleler halinde Hazar Denizinin kuzeyinden ve güneyinden batıya yayılması, yeni kül-
tür merkezlerinin meydana gelmesi, İslam kültürünün Türkler arasına gittikçe kuvvetli bir 
şekilde yerleşmesi. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 1990, s. 12-13. 
4 Zeynep Korkmaz, “Eski Türk Yazı Dilinden Yeni Yazı Dillerine Geçiş Devri Özellikleri”, 
Türk Dili Üzerine Araştırmalar I, Ankara 1995, TDK Yay., s. 296-303. 
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Oldukça uzun bir süreci kapsayan bu dönem, tarihi tasnif denemele-
rinde Orta Türkçe dönemi adıyla anılır.5 

Türk toplulukları Orta Asya steplerinden çıkarak Avrasya ve ön Afrika 
coğrafyasına yayılmışlardır. Ogurlar ve Kıpçaklar, Kıpçak bozkırlarına 
(Deşt-i Kıpçak) ve Mısır-Suriye bölgesine; diğer eski Türk toplulukları ba-
tıya, Avrasya derinliklerine; Uygurlar güneye, Şincan’a; Oğuzlar ise gü-
neybatıya, İran, Anadolu ve Balkanlara yönelmişlerdir. Türk dili de bu 
kanallarla Avrasya ve Afrika coğrafyasına yayılmıştır.6 

Kıpçaklar ve Kıpçak Türkçesi (13.-16. yy.) 

Tuncer Gülensoy, Kıpçak adına ilk defa Şine Usu (760) kitabesinde 
rastlandığını söyler.7 Tarih sahnesinde Kuman, Kıpçak ve Polevets gibi 
adlarla anılan bu topluluk 8.-9. yüzyıllarda Türkistan’a dağılmış vaziyet-
te yaşıyordu.8 XIII. yüzyılda Avrasya’yı etkileyen Moğol istilası, Karade-
niz’in kuzey kıyılarında oturan Kumanları yurtlarından çıkarmış, bir kıs-
mını Macaristan’a, bir kısmını köle olarak Mısır’a sürmüştür. Mısır’a sü-
rülmüş olanlar sonraları siyasi hâkimiyeti ellerine geçirerek Kölemen İm-
paratorluğu’nu kurmuşlardır. 

Kıpçakların geniş sahalara yayılmaları, tarihî Kıpçak Türkçesinin bir-
den çok kolda, birbirinden nispeten uzak coğrafyalarda, farklı dil ve kül-
tür çevrelerinde gelişmesine neden olmuştur. Söz konusu dil, 13.-16. 
yüzyıllar arasında güney Rusya steplerinde ve Mısır-Suriye olarak sınır-
ları çizilebilen, Ön Asya’da yaşayan bir dildir.9 
                                                           
5 Bu dönemde sınırların çoğu zaman iç içe geçtiği yazı dilleri şu şekilde sıralanmaktadır: 1. 
Karahanlı Türkçesi (11.-13. yy); 2. Harezm Türkçesi (14. yy.); 3. Kıpçak Türkçesi: a) Altın 
Orda Kıpçak Türkçesi (13.-16. yy.), b) Memlûk Kıpçak Türkçesi (14.-16. yy.), c) Ermeni Kıp-
çakçası (16.-17. yy); 4. Eski Anadolu Türkçesi (13.-15. yy.); 5. Çağatay Türkçesi (15-19. yy.). 
Melek Özyetgin, “Tarihten Bugüne Türk Dili Alanı”, www.turkoloji.cu.edu.tr, 10.10.2009. Or-
ta Türkçe döneminin aşamalarını gösteren bu tasnif az-çok değişmekle birlikte, en çok ka-
bul gören Caferoğlu tasnifinden kaynaklanan örneklerden biridir. Türk dilinin tarihi dönem-
lerine ilişkin tasniflerle ilgili değerlendirmeler için bk. F. Sema Barutçu Özönder, “Türk Dili-
nin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz”, Türkbilig, S. 3, 2002, s. 203-210. 
6 Melek Özyetgin, “a.g.m.”, www.turkoloji.cu.edu.tr, 10.10.2009. 
7 Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yay., Ankara 2000, s. 161. Ayrıntılar için ayrıca 
bk. S.G. Klyaştornıy, (Çev. Eşref Bengi Özbilen), “Runik Abidelerde Kıpçaklar”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 89, Nisan 1994, s. 31-42. 
8 Kıpçak kelimesi, Kıpçakların yayılma sahaları ve diğer topluluklarla ilişkilerine dair değer-
lendirmeler için bk. Yusuf Gedikli, “Kuman Adının Kökeni ve Anlamı”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 153, Aralık 2004, s. 149-180; Salih Yılmaz, “Kıpçak Türkleri ve Yayıl-
dıkları Sahalar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 140, Ekim 2002, s. 53-64. 
9 Kıpçak Türkçesi, Güney Rusya, Kırım, Orta Asya’nın batı bölgeleri; Mısır ve Suriye’deki 
Memlûk devletinin yöneticileri ve Ukrayna’da yaşayan Türkleşmiş Ermenilerin konuştuğu 
dil olarak kabul edilmektedir. Kıpçakça metinlerin dili, Türk Dili sınıflamalarında kesin bir 
yere konulamamıştır. Kıpçakça üzerine ilk bilgileri veren Kaşgarlı Mahmut, çok zaman 
Oğuzca ve Kıpçakçayı birlikte anmaktadır. Bu da söz konusu lehçenin birbirinden çok farklı 
özellikler göstermediğine delil sayılabilir. Oğuz ve Türkmenlerin güney ve kuzey yönlerinde 
ayrılmaları bugünkü lehçe farklılıklarını doğurmuş olmalıdır. Melek Özyetgin, Ebû Hayyan, 
Kitâbu’l-İdrâk li Lisâni’l-Etrâk, Fiil: Tarihî-Karşılaştırmalı Bir Gramer ve Sözlük Denemesi, 
Köksav, Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Dizisi: 3, Ankara 2001, s. 31-64. 
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Konuşucularına ve coğrafi dallanmaya bağlı olarak üç Kıpçak ağzın-
dan / diyalekt söz edilebilir: 

1- Kuman Lehçesi / Türkçesi10 (13.-16. yy.) 
2- Memlûk Kıpçakları / Kıpçakçası (14.-16. yy.) 
3- Ermeni Kıpçakçası11 (16.-17. yy.) 

Memlûk-Kıpçak Türkçesi 

Memlûk Kıpçak Türkçesi, çeşitli siyasî ve sosyal sebeplerle Ön Asya’ya, 
Mısır-Suriye bölgesine göç ederek Mısır ve Suriye’de yaklaşık 300 yıl (1250-
1517) boyunca iktidarı elinde bulunduran Kıpçak Türklerinin resmî yazı di-
lidir.12 Bu yazı dilinin en önemli özelliği, Arap dilinde Türkçe için yazılmış 
çok önemli sözlük ve gramer kitaplarında işlenmiş olmasıdır. Bugün Mem-
lûk-Kıpçak Türkçesinde kaleme alınmış edebî eserler gibi13 sözlük ve gra-
merler de Türk dili tarihî için önem arz etmektedir. Bu gramerler genellikle 
Arap dilciler tarafından Arap gramer anlayışına göre düzenlenmiştir.14 

Dil Malzemesinin Niteliği 

Tarihi Türk söz varlığının Kıpçak kolunu teşkil eden dil malzemesi için 
Memlûk-Kıpçak sözlükleri önemli kaynaklardır. Akartürk Karahan, Mem-
lûk-Kıpçak sözlüklerini değerlendirdiği çalışmasında zengin bir söz varlığı-
na işaret eder. Memlûk-Kıpçak sözlüklerinde dönemin ve bölgenin stan-
dart dili yanında, çeşitli Türk boylarına ait diyalektolojik malzeme bulun-
duğunu, eserlerde çoğunlukla bölgenin dil yapısını oluşturan Kıpçak ve 
Türkmen boy adlarının da kelimelere kayıt olarak düşüldüğünü, böylece 
devrin dilinin kapsamlı bir biçimde sözlüklere yansıtıldığını ifade eder.15 
                                                           
10 Kıpçak dili ürünlerinden hareketle bu dönemi Tuncer Gülensoy “Altınordu Kıpçakça-
sı” olarak adlandırmaktadır. Tuncer Gülensoy, a.g.e., s. 119-128. 
11 Tarihi Kıpçak Türkçesinin geç dönemdeki bir başka kolu Türk soylu olmayan başka bir 
millete, Ermenilere aittir. Kafkaslardan Kırım’a ve Doğu Avrupa’ya geçen bazı Ermeni grup-
lar Kıpçakçayı kullanmaya başlamışlardır. Dönemin (15.-17. yy.) bir tür karma dili olan Er-
meni Kıpçakçası, Ermeni alfabesiyle yazıya geçirilmiştir. Tarihî Kıpçak dil malzemesi arasın-
da 16.-17. yy.’da Türkiye, Kırım, Moldovya, Romanya, Polonya ve Ukrayna’da Ermeni harfle-
riyle kaleme alınmış birçok Kıpçakça metin vardır. N. Demir-E. Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, 
Grafiker Yay., Ankara 2003, s. 74-75; Tekin ve Ölmez, a.g.e., s. 46-48. 
12 Tekin ve Ölmez, a.g.e., s. 44. 
13 Mısır Memlûk Kıpçak sahasında sözlük ve gramerler dışında Ali Fehmi Karamanlıoğlu ta-
rafından 1974’te yayınlanan Seyf-i Sarayî’nin Şeyh Sâdi’den çevirdiği Kitâbu Gülistân bi’t-
Türkî (Gülistan Tercümesi) gibi edebi, Mustafa Uğurlu’nun 1987’de yayınladığı Munyetü’l-
Guzat gibi askerlikle, Recep Toparlı’nın yayınladığı İrşadü’l-Mülûk ve’s-Selâtin (Ankara, 
1992) gibi dini-ahlaki konularla ilgili eserler verilmiştir. 
14 13. yüzyıldan başlayarak Mısır Memlûk Devleti’nde yaşayan Arap, Çerkez ve Türk tebaa-
nın birbiriyle anlaşmasını sağlamak için yazılmış gramer-sözlüklerin başlıcaları şunlardır: 
Kitâbu Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mogolî ve Farsî; Kitâbü’l-İdrâk li-Lisânü’l-Et-
râk; Et-tuhfetü’z-Zekiyye fi-Lûgâti’t-Türkiyye; Kitâbü Bülgâtü’I-Müştak fi-Lûgati’t-Türk ve’l-
Kıpçak; El-Kavâninü’l-Külliye li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiye; Ayrıntılar için bk. Jale Demirci, 
“Cumhuriyet’in 80. Yılında Türkiye’de Memlûk-Kıpçak Türkçesi Çalışmaları”, 
www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler, 15.10.2009. 
15 Akartürk Karahan, “Memluk Türkçesi Söz Varlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme”, 
Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı: 20, Güz 2006, s. 120. 

82



MEVHİBE COŞAR / KİTÂBU’L-İDRÂK Lİ-LİSÂNÜ’L-ETRÂK’İN SÖZ VARLIĞI 5 

Arapça temelinde yazılan Kıpçak sözlük ve gramerlerindeki Arapça 
söz varlığının daha çok Mısır ve Suriye lehçesine ait özellikler taşıdığı gö-
rülmüştür. Bu bağlamda söz konusu sözlükler Türkçe kelimelerin 13.-
14. yüzyıllardaki şekil ve anlam/kullanılış özelliklerinin tespitini sağla-
yan kaynak özelliği göstermektedir.16 Memlûk sahasında yazılmış Kıp-
çakça eserlerin Türkoloji ilmi için zengin sözlük malzemesi vermeleri ya-
nında Kıpçakça ve Oğuzca (Türkmence) unsurları bir arada bulundur-
maları da önem arz eder.17 Öte yandan bu eserler, Türkiye Türkçesi ağız-
ları üzerinde yapılacak çalışmalarda Kıpçakça unsurların tespiti ve kar-
şılaştırılması için ses, şekil özellikleri ve söz varlığı bakımından çok de-
ğerli verileri barındırır.18 

Türkiye Türkçesi Ağızlarına Yansıyan Kıpçakça Özellikler 

Bugün Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılan çalışmalar, temelde 
Oğuzca’ya dayanan ağızlarda birtakım farklılıkları ortaya koymaktadır.19 Bu 
farklılıkların açıklanmasında bazı araştırmacılar Kıpçakçayı işaret etmek-
te,20 bazı araştırmacılar da bu farklılıkların her zaman Kıpçakçayla açıklan-
masını tereddütle karşılamaktadır.21 Bu durum, fonetik (söyleyiş) ya da söz-
                                                           
16 Paşa Yavuzarslan, “Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser: Et-Tuhfetu’z 
Zekiyye fi-Lügati’t Türkiyye”, TDAY-Belleten 2004, C. I, TDK Yay., s. 153. 
17 Omeljan Pritsak, Kıpçakça, Tarihi Türk Şiveleri, (Çev. Mehmet Akalın), Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara 1988, s. 120. 
18 Paşa Yavuzarslan da söz konusu eserlerin Türk dilinin etimoloji çalışmalarında sözcükle-
rin tarihlendirilmesi açısından önemine dikkat çeker. Türkçenin söz varlığında yer alan bazı 
birimlerin ilk kaynakları sayılmalarına da işaret eder. Paşa Yavuzarslan, “a.g.m.”, s. 154. 
19 XI. yüzyıldan beri bölgeye Oğuzlarla birlikte gelen diğer grupların (Kıpçak, Çiğil vs.) Oğuz-
laştığını, dillerinin de Oğuzcalaştığını söyleyen Gürer Gülsevin, son bir-iki yüzyıl zarfında 
gelen bazı boyların lehçelerinin ise bazı ufak değişikliklere rağmen hâlâ devam ettiğini (Van’-
daki Ulupamir Kırgızları; Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki Karaçaylar, Nogaylar; Konya’daki 
Özbekler vs.) anlatır. Sonra da bu farklılıkları dört temel nedene bağlamaya çalışır: “1. Yerle-
şim dönemlerindeki boysal (Kınık, Avşar, Çepni; Kıpçak vs.) başkalıklara dayanan tarihi fark-
lılıklar ortaya çıkabilir. 2. Farklı bölgelerde farklı dönemlerde harekete geçen fonetik eğilimle-
rin sonucunda bazı ayrılıklar oluşabilir. 3. Farklı bölgelere göçmek durumunda kalan aynı hal-
kın dalları, gittikleri ortamda ilişkide bulundukları dil, ağız ve kültürlerin etkisiyle / katkısıyla 
farklı özellikler de kazanabilir. 4. Bazı ağız farklılıklarında, bu nedenlerin birkaçı iç içe geçmiş 
bir biçimde etken olabilir” der. Gürer Gülsevin, “Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler 
ve Çepni Ağızları Üzerine”, Turkish Studies, C. 4/3, Bahar 2009, s. 1068-1080, 
www.turkishstudies.net, 15.10.2009. 
20 Türkiye Türkçesi Ağızları Üzerinde Kıpçakça izlerine değinen çalışmalar için bk. Necati 
Demir, “Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Kıpçak Türkçesi Özelliği”, IV. Uluslararası Türk Dili 
Kurultayı Bildirileri I, TDK Yay., Ankara 2007, s. 417-424; Gürer Gülsevin, “Türkiye Türkçesi 
Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 2: (ç>ş Değişmesi), Turkish Studies, Bahar 
2008, C. 3/3, s. 379-387; Can Özgür, “Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespit-
ler”, Trabzon Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Trabzon Belediyesi Yay., Trabzon 2002, s. 189-
194; Mustafa Tanç, “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Çağdaş Kıpçak Lehçeleriyle Ortaklık Gös-
teren Kimi Ses Olayları ve Söz Varlıkları Üzerine”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 
18, Yaz 2004, s. 89-102; Fatma Özkan, Osmaniye Tatar Ağzı, TDK Yay., Ankara 1997, s. 61, 
ilh. 
21 Gülsevin, Türkiye Türkçesi ağızlarında Kıpçakça olarak gösterilen unsurları; g > v; ç > ş; 
Ø- > h-; o > u; 5. ŋ > y (ñ > y); s- > h- şeklinde hatırlatarak bunların her hal ve şartta Kıp-
çakçayı temsil edeceği görüşünü tamamıyla mümkün görmemektedir. Gürer Gülsevin, “Ana-
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cük düzeyinde görülebilmektedir. Öyle ki bazen aynı anlamı ifade için birbi-
rinden farklı sözcüklerin bir ağızda ve bir arada, bazen de ağızlar arasında 
farklı şekillerde kullanıldığını görmek mümkündür. Sözcük düzeyindeki 
farklılıkların belirlenmesi ve açıklanması, söyleyişteki ayrılıkların açıklan-
masında da yol gösterici olacaktır. Nitekim, aynı ağızda kullanılan ve biri 
yazı dilinin biri konuşma dilinin malzemesi olan, hatta biri kalıp sözlerde di-
ğeri yazı dilinde kullanılan bazı sözcüklerin çift kullanışlılığındaki süreklili-
ğin açıklanması ayrı bir değerlendirme konusu olarak görülmektedir.22 

Bu çalışmada Kıpçak Türkçesi Sözlüklerinden Kitâbu’l-İdrâk Li-Lisâ-
nü’l Etrâk’te (KİLLE) yer alan 2514 kelimeden 220 tanesi Türkiye Türk-
çesi Ağızları Derleme Sözlüğü’nden takip edilmiştir. Burada sözcüklerin 
söyleyiş ve anlamca ortak (157 tane), söyleyişçe ortak-anlamca farklı (30 
tane), söyleyişçe farklı-anlamca ortak (25 tane) ve söyleyiş ve anlamca 
farklı (8 tane) olmak üzere dağılımı belirlenmiştir. 

Bu dağılım, Kıpçak Türkçesi söz varlığının hatırı sayılır bir bölümü-
nün Türkiye Türkçesi ağızlarında devamına kaynaklar aracılığı ile işaret 
etmektedir. Dağılımın coğrafi güzergâhı da hayli dikkat çekici olup, Tür-
kiye Türkçesi ağızlarında Kıpçak etkisine ilişkin vurguları haklı çıkara-
cak gibi görünmektedir. Oğuz boylarının Kıpçaklarla ortak yaşam alanla-
rını paylaştığı, daha Divanü Lügati’t-Türk’te işaret edildiği üzere, benzer 
dil özellikleri taşıdıkları düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değildir. Anadolu’-
da takip edilecek bu dağılım, hem tarihin çok eski dönemlerine dayanan 
ortak yaşantı ve tecrübeler hem de tarihi süreç içindeki karşılaşmalarla 
açıklanabilir. Kıpçaklara oranla daha yoğun bir şekilde Anadolu’yu yurt 
tutan Oğuzların dilindeki bu devamlılıkta, önce gelenlerle karşılaşmala-
rın etkisi de gözetilmelidir. Zira Anadolu’nun çeşitli bölgelerine çok eski 
dönemlerde Kıpçak göçleri olduğu tarihi kayıtlarla malumdur.23 

İncelenen kelimelerde Kıpçak Türkçesine nispetle söyleyiş farklılıkları 
çoğu zaman anlam ortaklıkları ile giderilmektedir. Aynı söylenişe sahip 
sözcüklerdeki anlamca ayrılıklar ise zaman zaman yan anlamlar veya 
anlam değişmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır (arı: temiz, pak/saf, iyi; 
bardak: testi/su içme aracı; bibi: abla/hala gibi). Bu ayrılıklar ise bir di-
lin ağızları arasında rastlanabilecek türdendir. Hatta denilebilir ki bu ay-
rılıklar Türkiye Türkçesi ağızları içinde tespit edilecek ayrılıklar kadardır. 
                                                                                                                                        
dolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine”, Turkish Studies, C. 4/3, 
Bahar 2009, s. 1069, www.turkishstudies.net, 15.10.2009. 
22 A. Şamil Hüseyinoğlu, “Çifte Sözlerin Yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk Ağızlarının 
Rolü”, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (Urfa 2007) Bildiri Özetleri, 
www.tdk.gov.tr, 13.10.2009. 
23 Kıpçakların bugünkü Türkiye sınırlarına hem Balkanlar hem Kafkaslardan farklı zaman-
larda geldikleri bilinmektedir. Kafkaslar üzerinden gelen Kıpçakların çoğunluğu Doğu Kara-
deniz ve Doğu Anadolu’nun çeşitli bölgelerine; kalan kısmı da Orta Anadolu’nun bazı bölgele-
rine göç etmiştir. XIII. yüzyıl Altınorda Devleti ve Mısır Memlûkluları arasındaki köle ticareti 
Anadolu’ya birçok Kıpçak köle getirilmesine yol açmıştır. Rasonyi, Tarihte Türklük, s. 154 ve 
Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 310-312’den aktaran Salih Yılmaz, “a.g.m.”, s. 58. 
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Hem söyleniş hem anlamca ayrılık görülen sözcükler çok sınırlı olup 
anlam ayrılıkları yukarıda zikrolunduğu gibidir. Öyle ki Kıpçak Türkçe-
sinde genel bir anlamda kullanılan sözcük Türkiye Türkçesi ağızlarında 
daha dar manada kullanılabilmekte ya da tersi olabilmektedir (bäl: bir 
şeyin ortası, bel: tarlanın ortası; bärtindi: vücudun bir azası yerinden oy-
nadı, bertin-: incin-, burkul- gibi). 

KİLLE’nin söz varlığının Anadolu’daki dağılımı da geniş bir bölgeye 
yayılmaktadır. Bu bölgeyi kuzey-doğuda Artvin; doğuda Kars-Ardahan; 
güney-doğuda Urfa, Diyarbakır; güneyde Adana, Mersin; İç Anadolu’da 
Ankara, Kayseri, Yozgat, Niğde, Nevşehir; kuzey-batıda Bolu, Zonguldak; 
batıda İzmir, Manisa; güney-batıda Muğla ve en batıda Edirne temsil 
edebilmektedir. Böylesi bir harita 1321’de Mısır topraklarında yazılmış 
bir sözlüğün Anadolu’ya yansıyan söz kadrosunun coğrafyasını çizmek-
tedir. 

KİLLE’de yer alan Arapça-Farsça kaynaklı sözcükler için de benzer 
bir takip, alıntı öğelerin ortaklıkları ve sürekliliği bakımından manidar 
değerlendirmelere imkân verecektir. 

Tarihi eserlerin gösterdiği söz varlığı, devir dilini içerdiği unsurlar iti-
barıyla ortaya koyarken bugün Anadolu sahasına taşınan sözcükler üze-
rinden yorumlar çeşitlenebilir. Belki bugün Mısır-Suriye bölgelerinde ile-
tişim ortamında Türkçenin izlerinin Kıpçakça üzerinden incelenmesi 
kayda değer verilere ulaşılmasını sağlayacaktır. 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN 
9. ORDU KITAAT-I MÜFETTİŞLİĞİNE TAYİNİ 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SEMERCİ* 

Öz 

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra, Sam-

sun ve çevresinde asayişin bozuk olması nedeniyle, Calthorpe ve Amet 

Osmanlı Hükümetine şikâyette bulundular. 

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da Ali Fuat Paşa ile yaptığı görüşmede: 

Anadolu’da “Milli Mukavemet Harekâtı”nın esaslarına tespit ettiler. “Milli 

Mukavemet”in Anadolu’dan idare edilmesi hususunda anlaştılar. Musta-

fa Kemal Paşa Anadolu’ya geçeceğini bildirdi. 

Dâhiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Sadrazam Damat Ferit Paşayı bölge-

de asayişin düzeltilmesi için bu bölgeye geniş yetkili bir müfettişin gönde-

rilmesini önerdi. Bu şahsın Mustafa Kemal olacağını bildirdi. 

Damat Ferit Paşa, Harbiye Nazırı Şakir Paşaya, Mustafa Kemal Pa-

şa’nın, 9. Ordu Kıtaat-ı müfettişliğine tayin edilmesi emrini verdi. 

9. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliğine tayin hakkındaki irade 30 Nisan 1919’-

da çıkarıldı. 17 Mayıs 1919’da müfettişlik yönergesi bakanlar kurulunda 

kabul edildi. 

Dokuzuncu Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği karargâhı, Mustafa Kemal Paşa 

dâhil olmak üzere 19 kişiden teşekkül ediyordu. 

Mustafa Kemal Paşa İstanbul’da, Genelkurmay Başkanlığında, Cevat 

ve Fevzi Çakmak Paşalar ile Anadolu’da bir milli idare vücuda getirilmesi 

konusunda anlaştılar. 16 Mayıs 1919’da Sultan Vahdettin ile görüştü. Aynı 

gün Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a gitmek üzere ayrıldı. 

Anahtar kelimeler: Mondros Mütarekesi, Samsun, Osmanlı Hükü-

meti, Anadolu, Mustafa Kemal Paşa, Cevat Paşa, Fevzi Çakmak Paşa. 
                                                           
* Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

General Mustafa Kemal’s Appointment of the Nineth Troops 

Being Inspector 

After signing of Mondros Ceasefire Truce On 30 th of October, Calthor-

pe and Amet dropped a dime on government of Ottomon Empire about di-

sorders of public order. 

They agreed on that fact that the control of the the development of Na-

tional Resistance should be monitored from Anatolia. General Mustafa 

Kemal declared that he would go to Anatolia. 

The Minister of Interior, Mr. Mehmet Ali, offered Grand vizier General 

Ferit to send an inspector with full of power in order to arrange the peace 

in that area. He informed that this person would be Mustafa Kemal. 

The General Damat Ferit gave an order to General Şakir -The Minister 

of War- to be assigned General Mustafa Kemal to the 9th Army Inspector-

ship. The decision about the assignation of the 9th Army Inspectorship 

presented on April 30th 1919. 

On May 17th, 1919 the inspectorship policies were accepted in the ca-

binet. The 9th Army Inspectorship was formed with 19 people included 

General Mustafa Kemal. 

In the General Staff Building, General Mustafa Kemal, General Cevat 

and General Fevzi Çakmak agreed on forming a National Will in Anatolia. 

On May 16th 1919 he had a meeting with Sultan Vahdettin. On the same 

day he left Istanbul by Bandırma Ship to go to Samsun. 

Key words: Mondros Ceasefire, Samsun, The Ottoman Government, 

Anatolia, Mustafa Kemal Pasha, Cevat Pasha, Fevzi Çakmak Pasha.  

Samsun ve Çevresinde Durum 

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra, İtilâf 
Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye’yi yer yer işgal etmişler ve 
Türkiye’deki azınlıkların devlet kurma yolundaki çalışmalarını ve zulüm-
lerini desteklemişlerdi. 

İstanbul Rum Patrikhanesinde teşekkül eden Mavri Mira Heyeti’nin 
vilayetlerde çeteler teşkil ederek propagandalar yapmakta, Yunan Kızıl-
haç Teşkilatı ve Resmi Göçmen Komisyonu, Mavri Mira Heyeti’nin çalış-
malarını kolaylaştırmak için hizmet etmektedir. 

İstanbul’daki merkeze bağlı olan, Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz 
sahillerinde kurulmuş bulunan Pontus Cemiyeti de zararlı faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Megalo ideası ile Anadolu’da gözü olan Yunan ordusu 15 Ma-
yıs 1919’da İtilâf Devletlerinin uygun bulmasıyla İzmir’e çıkarılmıştır.1 

Aynı şekilde Samsun ve çevresinde “Umumi Harb” esnasında meyda-
na gelen asayişsizlik adi eşkıyalık olayları bahanesi ve Mondros Mütare-
                                                           
1 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C. I, Milli Eğitim Basımevi, Birinci Baskı, İstanbul 1973, s. 
1-3; Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, C. 4, Ankara 1991, s. 23. 
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kesinin imza edilmesi ile birlikte İtilâf Devletleri bu bölgeye müdahale et-
tiler. Olaylar siyasi bir hüviyet kazandı. İtilâf Devletleri’nin işgalinin 
amacı, “Samsun dolaylarında Rum ahali arasından Pontus Hükümeti ku-
rulmasını teşvik ederek Türk vatanının parçalanmasını sağlamaktı”.2 

Samsun ilindeki karışıklıklar sebebiyle Calthorpe** ile Amet*** 1918 yı-
lı Kasım sonlarında mütarekenamenin henüz uygulama alanına konul-
maması sebebiyle Müslüman ahalinin, Hıristiyanları öldürmek için si-
lahlandığından şikâyet ettiler.3 

Calthorpea 17 Ocak 1919 tarihinde Samsun’da bulunan American 
Tabacco Company şirketinden bir rapor aldı. Raporda; “Batum Müslü-
manlarının ve bilhassa köylülerin silahlandırılacağı” bildirilmektedir. 
Calthorpea, 11 Ocak 1919 tarihli bu raporu Londra’ya yolladı (Foregn 
Office). Yabancı bürodan 8 Şubat 1919 tarihinde gelen cevapta; “Gemi ve 
subay gönderildiği takdirde durumu düzeltebilmek için gerekli tedbirleri 
alabilir misiniz?” diye sorulmaktadır. 

Webb,4 13 Şubat 1919 tarihli raporunda; “...Normal şartlara dönüş 
bütün bölgenin tamamıyla silahtan tecridi ile mümkündür ki … ancak bü-
yük askeri kuvvetlerle … yapılabilir” diyor ve 17 Şubat 1919 raporunda 
da, “Başkumandanlıktan çıkması muhtemel kargaşalığı önlemek için Sam-
sun ve Trabzon’a, Amasya, Sivas ve Kayseri de durmaları şartı ile asker 
gönderilmesini” istiyordu.5 

Bunun üzerine Milne**** Samsun’a 200 kişi gönderdi. İngiliz askerleri-
ne refakat eden Rawlinson, askerlerin Rumlar tarafından sevinçle karşı-
landığını yazar. Calthorpea’ın, 4 Mayıs 1919’da gönderdiği A.C. Elliot, 
Capt. (Samsun) 29 Mart 1919 tarihli raporunda “Hindli Subay ile 50 Raj-
put ve Hindli Müslüman ayın 25’in (Mart) de Samsun’dan Merzifon’a hare-
ket ettiler, yerlerine ayın 28’inde varınca … Amerikan … Amerikan misyo-
nerlerine ait 12 binanın boşaltılmasını emrettim … Türkler bu emre acele 
itaat ettiler”6 demektedir. 
                                                           
2 Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu’da, I, 1919-1921, 2. Basım, Ekim 1981, s. 90; Zekeriya 
Türkmen, “Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıt’aları Müfettişi Olarak Samsun’a Çıkışı ve Meyda-
na Gelen Gelişmeler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 124, İstanbul 2000, s. 78-79. 
** Calthorpea, Sir Arthar Somerst Gough (Yüksek Komiser). 
*** Amet, Amiral (Fransız Yüksek Komiseri). 
3 Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 1971, s. 102-103; Tevfik Bıyıklıoğlu, a.g.e., s. 88; Ömer Osman Umar, “Atatürk’ün 
Cumhuriyetçilik İlkesinin Tarihi Temelleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 152, 
İstanbul 2004, s. 126. 
4 Webb, 30 Aralık 1918’de bilfiil vazifede bulunan Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Ric-
hard Webb. 
5 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 103; Ömer Osman Umar, “Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesi-
nin Tarihi Temelleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 152, İstanbul 2004, s. 126.  
**** Milne, Sir George; Karadeniz Ordusu Başkumandanı (general). 
6 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 103; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki Ye-
ri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, İstanbul 2008, s. 61-62. 
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“9 Mart 1919’da 200 kişilik bir İngiliz Müfrezesi’nin Samsun’u ve 30 
Mart’ta Merzifon’u işgal etmeleri Pontus’çu çetelerin tecavüzlerini artırdı”7 
demektedir. Milne’nin İstihbarat Bürosu’nun birçok raporları da bunu 
doğruladılar. “Çoğu Rum asıllı asker kaçakları… Samsun Sancağı’nda 
takriben 300 kişi… Çarşamba askeri kumandanı tarafından silahlandırı-
lan Türk köylüleri ile çatışma halinde bulunuyorlar. Rumlar; Türkler de 
aynı suretle hareket ettikleri, şahsi masuniyet garantisi verdikleri takdir-
de silahlarını bırakacaklar”8 demektedir. 

Suffolk alayından Teğmen J.S. Perring*****, 20 Mart 1919 tarihli rapo-
runda, 13 Mart’ta Samsun’a geldim. “Asayişi iyi buldum. Merzifon’u, 15 
Mart’ta Amasya’yı ziyaret ettim”, diyordu. 

Yüzbaşı L.H. Hurst******, yardım subayı 24 Mart ve 4 Nisan tarihli ra-
porlarında da Bafra ve Vezirköprü hakkında bilgi vermiştir. Webb ve 
Calthorpea bu raporları Foreign Office gönderdiler. Bu raporlar aynı za-
manda bilgi edinilmesi ve gereken tedbirlerin alınması ricasıyla Osmanlı 
Harbiye Nezaretine gönderildi.9 

İşte Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine tayinini hazırla-
yan olaylar bu asayiş meselesi idi. Asayiş meselesini, yukarıdaki bilgileri 
mahalli kaynaklarda doğrulamaktadır. 

Merzifon’da, o günleri yaşayan Fevzi Sarman hatıralarında, 

“1919 yılının Şubat ve Mart aylarında, Samsun’a çıkarılan (İngiliz) 

askeri birliklerinden bir müfreze Solter isimli bir subayın nezaretinde 

bir Cuma günü Merzifon’a geldi. Hükümet önündeki Türk bayrağını 

indirdi. İngiliz bayrağını çekti. Halkın tepkisi sonucu İngiliz bayrağı 

indirildi. Halk işgali nefretle karşıladı” 

demektedir. 
Merzifonlu Rıza Sıryeli ise hatıralarında; 

“Rumlar Pontus Hükümeti Teşkilatı için çalışıyorlardı. İngilizlere gü-

venerek Türk köylerini tecavüze başladılar. İki gece de bir Türk köyü-

nü, silah, para, eşya ve erzak almak suretiyle soydular, köylüler du-

rumu hükümete şikâyet ettiler. Fakat İngilizlerin yardımı ile köylüle-

rin yalan söylediği şeklinde mesele değiştirildi. Köyün İslam eşkıya-

lar tarafından taarruza uğradığı kabul ettirildi.” 

Rumlar çok şiddetli hareketlere başladılar. Türkler ise ümitsizlik için-
de karşılık veriyorlardı. “Merzifon’dan Bafra’ya kadar bütün dağlarda, 
                                                           
7 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 103; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki Ye-
ri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, İstanbul 2008, s. 63-67. 
8 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 103; Ömer Osman Umar, “Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesi-
nin Tarihi Temelleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 152, s. 127. 
***** Perring, J.S., Samsun’da bulunan Britanyalı Subay. 
****** Hurst, Yzb. L.H., Samsun’da Yardımcı Subay. 
9 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 103-104. 
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ovalarda her gece çeşitli vakalar harp halinde devam ediyordu. İşte bu sı-
ralarda, Mustafa Kemal Paşa’nın müfettiş olarak Havza’ya geldiğini öğ-
rendik”10 demektedir. 

Kazım Karabekir Paşa ise İstanbul’dan Erzurum’a giderken Karadeniz 
Bölgesinde asayiş konusu hakkında şu bilgileri vermektedir. 

“7 Nisan (1919) da Samsun’a geldim. Umumi Harb’de emekliye sevk 

edilmiş, fakat bugün göreve alınmış olanlardan bir “Divan-ı Harb He-

yeti” kurulmuş. Samsun’da bir Hint bölüğü ve limanda bir İngiliz Tor-

pido Muhribi mevcuttur. Rumlar ise kırk, ellişer kişilik çeteler halinde 

kasabaya kadar tehdide başladılar. Trabzon’a gittiğimde ise Sam-

sun ve yöresinde asayişin bozuk olması sebebiyle Üçüncü Kolordu’-

nun Müfrezesini Samsun’a göndermeyi uygun buldum”11 

demektedir. 
A. Calthorpea’nın, Türkiye Hariciye Nezaretine 9. Türk Ordusunun si-

lahtan tecridinin yetersizliği hakkında yazdığı 21 Nisan 1919 tarihli 
mektubuna, Hariciye Nezareti, (29 (?) Nisan tarihli sözlü notaya cevaben 
diyerek) 25 Mayıs 1919 tarihinde bir cevap yazmıştır. (Herhalde 21 Ni-
san tarihli mektup içeriği sözlü olarak Hariciye Nezaretine iletilmiş olma-
lıdır.) 

İşte Türkiye Hariciye Nezaretinin verdiği cevapta; 

“9. Türk Ordusunun silahtan tecridinin yetersizliğinin sebepleri anla-

tılmış, tüfekler sökülmüş, topların kamaları alınmış ve aynı durumda 

bulunan makineli tüfekleri İstanbul’a nakledilmiştir. Asayişle ilgili 

olarak da; Samsun’da büyük sayıda Rum çeteleri hırsızlık yapmak-

tadır. Doğu Vilayetlerinde siyasi nitelikte hiçbir olay olmamıştır. Eşkı-

yalık olaylarına rastlanmamıştır. Eşkıyalık yapacak hiçbir teşkilat 

mevcut olmadığı gibi kurtuluş halinde dahi böyle bir teşkilat mevcut 

değildir, diyordu. Devamla asayişle ilgili alınacak tedbirler içinde İm-

paratorluk Hükümeti asayişin herhangi bur suretle bozulmasını önle-

mek için Yıldırım Orduları eski Kumandanı Tuğgeneral Mustafa Ke-

mal Paşa’yı bu yörede Osmanlı Kıtalarına Umumi Müfettiş tayin et-

miştir”12 

diyerek, kendi düşüncelerini de şu şekilde ifade etmiştir.  

“Bütün suçlamalar ve çıkarılan bütün gürültüler Ermenilerin eserleridir; 

bunlar barış konferansının kararlarından hayal kırıklığına uğramış ol-
                                                           
10 Cem Vehbi Aşkun, Kurtulan Merzifon, Balıkesir, Türk Dili Matbaası, 1956, s. 13-18. 
11 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 103-104; Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 182, İstanbul 2009, s. 12. 
12 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 104-106; Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 182, s. 12; Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C. I., 
Milli Eğitim Basımevi, Birinci Baskı, İstanbul 1973, s. 5-16. 
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mak korkusuyla hedeflerine ulaşmak için entrikalar çevirerek huzur-

suzluk uyandırmaya çalışmaktadırlar. Aslı esası olmayan şikâyetler 

evvelce tasarlanmış olan planların bir kısmını teşkil etmektedir”13 

diyordu. 

Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine Tayini******* 

Mustafa Kemal Paşa İstanbul’da iken Milli Cemiyetlerin çalışmalarını 
görüyor, bunları birleştirerek bir elden yürütmek istiyordu.14 

Mustafa Kemal 11 Nisan 1919’da İstanbul’da Kâzım Karabekir ile Şiş-
li’deki evinde yaptığı görüşmede, Kâzım Karabekir’in ona doğuda “Milli 
Hükümet esaslarını kurduktan sonra” Mustafa Kemal’in batıya yönelme-
sini, kendisinin doğuda işleri halledeceğini, onun da, Erzurum’a gelme 
vaadinde bulunduğunu söylemiştir.15 

Kurmay Albay Refet Bele (General Bele): 3. Kor. Kumandanı. 
Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (General Kâzım Dirik): Müfet-

tişlik Kur. Bşk. 
Dr. Albay İbrahim Tali Bey (Öngören): Müfettişlik Sağlık Bşk. 
Kurmay Yarbay Mehmet Arif Bey (Ayıcı): Kurmay Bşk. Yrd. 
Kurmay Bnb. Hüsrev (Gerede) Bey: Karargah Erkân-ı Harbiyesi İs-

tihbarat ve Siyasiyat Şubesi Müdürü. 
Topçu Bnb. Kemal (Doğan) Bey: Müfettişlik Topçu Komutanı. 
Dr. Bnb. Refik (Saydam) Bey: Bşk. Yrd. 
Yzb. Cevat Abbas (Gürer): Müfettişlik Başyaveri. 
Yzb. Mümtaz (Tümay): Kurmay Mülhakı. 
Yzb. İsmail Hakkı (Ede): Kurmay Mülhakı. 
Yzb. Ali Şevket (Öndersev): Müfettişlik Emir Subayı. 
Yzb. Mustafa Sabri (Süsoy): Karargâh Komutanı. 
Ü.tğm. Hayati: Kurmay Bşk., Emir Subayı, Müfettişlik Kalem Amiri. 
Ü.tğm. Arif Hikmet (Gerçekci): Kurmay Mülhakı, sonra 3. Ordu K. 

Yaveri. 
Ü.tğm. Abdullah: İaşe Subayı. 
Tğm. Muzaffer (Kılıç): Müfettişlik İkinci Yaveri. 

                                                           
13 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 106; Ömer Osman Umar, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 182, s. 13-14. 
******* Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişliğine tayin edildikten sonra, müfettişliğin adı o 
Amasya’da iken 15 Haziran 1919 tarihinde, 3. Ordu Müfettişliği olarak değişecektir. Bu ta-
rihten sonra yazışmalar 3. Ordu Müfettişi olarak geçer. 
14 Tayyip Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 78; 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, s. 78-79. 
15 Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Türkiye Yayınevi, 2. Baskı, Yaylacık Matbaası, İstan-
bul 1969, s. 17-18; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, İstanbul, s. 68-71; Utkan Kocatürk, Kaynak-
çalı Atatürk Günlüğü, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, s. 77-78. 
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Birinci Sınıf Katip Faik (Aybars): Dördüncü Sınıf Katip Memduh 
(Atasev) Şifre Katibi Yardımcısı.16 

Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy’a Amasya’da (19 Haziran 1919) ko-
nuşmalarında şu bilgileri verir. Kâzım Karabekir’in, doğuda çeşitli isimler 
altındaki cemiyetleri önce Erzurum’da birleştirerek bir tehlike anında “mil-
li bir hükümetin esasları”nın kurulması gerektiğini, Kâzım Karabekir Pa-
şa’nın, Batı Anadolu’da mukavemet ve teşkilatlanma çalışmalarına geçildi-
ğinde “İstanbul’la irtibatın” kesilmesinden endişe ettiğini anlatmıştır.17 

Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa ile İstanbul’da yaptığı görüşmelerde 
Anadolu’da bir “Milli Mukavemet Harekâtı”nın esaslarını tespit etmişler.18 

Bunlar arasında “Terhis”in durdurulması, “silah, cephane ve teçhiza-
tın düşmana” verilmemesi söylenebilir. Ayrıca bu görüşmelerde “Milli Mu-
kavemetin Anadolu’dan idare edilmesi hususunda anlaşmışlar ve Musta-
fa Kemal Paşa’da Anadolu’ya geçeceğini” bildirmiştir.19 

İstanbul’da İngiliz temsilcilerinden Calthorpe 21 Nisan 1919’da Harbiye Ne-
zaretine sunduğu mektubunda, Samsun ve dolaylarında asayişin bozuk oldu-
ğunu ve tedbir alınmasını istemiştir. Bu konu ile ilgili raporlarda sunmuştur.20 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışını hazırlayan olayların başın-
da asayiş meselesi gelmiştir. Nitekim İstanbul’da bulunan işgal kuvvetle-
ri komutanlığı Sadarete de asayişle ilgili rapor vermişler. Damat Ferit Pa-
şa, Mehmet Ali Bey ile görüştükten sonra meseleyi o’na açtı. Burada 
asayişin bir an evvel temini için ne yapması gerektiğini sordu. O da bu 
bölgeye, geniş yetkili bir müfettişin gönderilmesini, bu şahsın Mustafa 
Kemal Paşa olabileceğini söylemek suretiyle etkilemiş oldu.21 

Sadrazam, Cercle d.Orient Serkldoryan’da Mustafa Kemal Paşa’ya bir 
öğle yemeği verir. Mustafa Kemal Paşa, Damat Ferid Paşa’nın üzerinde 
olumlu bir intiba uyandırdı. “Ertesi gün Harbiye Nazırı Şakir Paşa’ya” 
Mustafa Kemal Paşa’nın müfettişlik görevine tayin edilmesi emrini verdi.22 
                                                           
16 Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, TTK Yay., Ankara 1988, s. 7.  
17 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 43-45; 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, s. 79-87; Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C. I., 4. Bas-
kı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1969, s. 361-363. 
18 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 35-41; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki 
Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 174, İstanbul, s. 71-73. 
19 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 38; Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 101; Yusuf Hikmet Bayur, 
a.g.e., C. V, s. 283-284; Zekeriya Türkmen, “Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıt’aları Mü-
fettişi Olarak Samsun’a Çıkışı ve Meydana Gelen Gelişmeler”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 124, s. 96-101. 
20 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 104-106; Zekeriya Türkmen, “Mustafa Kemal Paşa’nın 9. 
Ordu Kıt’aları Müfettişi Olarak Samsun’a Çıkışı ve Meydana Gelen Gelişmeler”, Türk Dünya-
sı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 124, s. 79-83. 
21 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 103; Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 61-62. 
22 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 108; 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, s. 78-80. 
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Şakir Paşa’nın, Damat Ferid Paşa’nın yan imzalarını taşıyan “9. Ordu 
Kıtaat-ı Müfettişliğine” tayini hakkındaki irade 30 Nisan 1919’da çıkarı-
lır.23 Harbiye Nezareti 5 Mayıs’ta Erkân-ı Harbiye-ı Umumiye’ye yaptığı 
tebligatta Mustafa Kemal Paşa’nın iradeyi aldığını, gerekli işlemin yapıl-
masını istedi.24 Böylece Mustafa Kemal Paşa, Erkân-ı Harbiye-i Umumi-
ye 2. Başkanı Kâzım (İnanç) Paşa ile 9. Ordu Müfettişliği talimatını ha-
zırlamış, Harbiye Nazırı Şakir Paşa talimatnameyi imza etmemiş fakat 
mührünü basmıştır.25 

Harbiye Nazırı 6 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği 
2690 sayılı yazıda; “Vazife-i Alileri Hakkında Meclis-i Vükelâca Led-et te-
zekkür kaleme alınan bir kıta talimatname sureti merbuttur”******** denile-
rek acele yola çıkması istenmiştir.26 

Harbiye Nazırı Şakir Paşa, 7 Mayıs 1919 tarihinde Sadarete ve Dâhili-
ye Nezaretine yazdığı 2714 sayılı yazıda27 mülki makamlara ve gereken 
yerlere emir verilmesini istemiştir.28 Aynı tarihli (7 Mayıs) yazıyı Harbiye 
Nezareti 13. ve 15. Kolordu Komutanlığına bildirilmiştir.29 7 Mayıs’ta Sa-
darete gönderilen 2714 sayılı tezkerenin 17 Mayıs’ta “Meclis-i Vukelâ da 
Ledel Kirae zikrolunan talimatname mündericatı muvafık görülmüş” ve 
Dâhiliye Nezaretine tebliğ edilmiştir.30 

Mustafa Kemal talimatnameyi31 aldıktan sonra, duygularını şöyle ta-
rif eder: “Tarih bunu öyle uygun şartlar ile hazırlamış ki Nezaretten çıkar-
ken, heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafesi açılmış 
önünde geniş bir âlem, kanatlarımı çırparak, uçmaya hazırlanan bir kuş 
gibiydim”32 demektedir. 

Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine hazırlıklarını tamamlamış ve ka-
rargâhını şu şekilde teşekkül ettirmiştir. 
                                                           
23 Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 109; Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 61-62. 
24 Tayyip Gökbilgin, a.g.e., C. I, s. 80; Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 110; HTVD, Yıl: 1, Ves. 
No: 2. 
25 Falih Rıfkı Atay, 19 Mayıs, s. 20; Yusuf Hikmet Bayur, a.g.e., C. I, s. 294.         
******** “Yüce görevleri hakkında konuşulduğu zaman kaleme alınan Bakanlar Kurulu’nca 
(kabul edilen) bir kısım yönetmelik örneği ilişiktedir.” 
26 HTVD, Yıl: 1, Ves. No: 4. 
27 HTVD, Yıl: 1, Sayı: 1, Vesika 7. 
28 HTVD, Yıl: 1, Sayı: 1, Vesika 7; Yusuf Hikmet Bayur, a.g.e., s. 295. 
29 HTVD, Yıl: 1, Sayı: 1, Vesika 5; Yusuf Hikmet Bayur, a.g.e., s. 295. 
30 HTVD, Yıl: 1, Sayı: 1, Vesika 8; M. Tayyib Gökbilgin, a.g.e., s. 81; Yusuf Hikmet Bayur, 
a.g.e., s. 295; 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, s. 83-86. 
31 HTVD, Yıl: 1, Sayı: 1, Vesika 3; Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921 Tarihleri Arası-
na Ait 106 Belge), Ankara 1982, Belge No: 21-23; Yusuf Hikmet Bayur, a.g.e., s. 297; Falih 
Rıfkı Atay, a.g.e., s. 21; Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, Dördüncü Baskı, İstanbul 1968, 
s. 212-213. 
32 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 22; Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 114; Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 
1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 174, İstanbul, s. 79. 
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Bu arada İstanbul’da, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesinde, Ce-
vat33 ve Fevzi (Çakmak) Paşalar 15 Mayıs 1919’da aralarında şu önemli 
kararı aldılar. “Üç Ordu Müfettişliğinin … teşkili … silah ve mühimmatın 
Anadolu’da toplanması, İtilâf Devletlerine teslim edilmemesi… Anadolu’da 
bir Milli İdare vücuda getirilmesi … Kuvay-i Milliye Teşkili … düşmanlar … 
üzerine karşı taarruza geçilmesi.” 

Veda için Genelkurmaya gelen Mustafa Kemal Paşa da bu kararlara 
katıldı. Kendisinin zaten Anadolu’ya bu kararları tahakkuk için gittiğini, 
kendisine verilen emirleri dinlemeyeceğini, Türk Milletine güvendiğini 
söyledi.34 

Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 günü Yıldız Sarayına gitti. Sultan Vah-
deddin ile görüştü.35 Bu usulen veda ziyaretidir.36 Mustafa Kemal Paşa 
Bandırma Vapuruna binmek üzere37 Galata rıhtımından ayrıldı.38 Hare-
ket vaktindeki vapurda İtilaf Devletlerinin arama yapmasına karşı, arka-
daşlarına “Ahmaklar biz kaçak eşya veya silah götürmüyoruz, bunlar bir 
milletin istiklâl aşkını ve mücadele azmine takdir edemezler. Bütün güven-
dikleri maddi kuvvetlerdir”39 demişti. 

Sonuç 

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi, Türk Milleti için 
yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. İtilaf Devletleri tarafından işgal 
edilen ve yüzyıllarca Türk egemenliği altında bulunan toprakların birer 
birer elden çıkmasından sonra, böylece sıra Anadolu’ya gelmiştir. Bütün 
bu kötü şartlara rağmen Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde esaret al-
tında kalmadığını ve özgürlüğü için milletçe ölmeyi, hatta yok olmayı ter-
cih edecek kadar onurlu olduğunu dünyaya bir kez daha “Ya İstiklal Ya 
Ölüm” kararı ile hatırlatmasının zamanının geldiğine inanmıştı. 

Ancak bu sefer Türkleri tarihe gömdüklerini inanan İtilaf Devletleri, 
13 Kasım 1918 günü savaş gemileriyle, İstanbul sularına demir atmış, 
karaya asker çıkararak Osmanlı başkentinin önemli görülen yerlerini iş-
gal etmişler ve bu işgaller ile Anadolu’nun birçok bölgesini denetim altı-
na almaya çalışmışlardı. 
                                                           
33 Fevzi (Çakmak) Paşa’nın yerine Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisliğine tayin olunan Cevat 
(Çobanlı) Paşa. 
34 Yusuf Hikmet Bayur, a.g.e., s. 301-302; Paul Dumont, Mustafa Kemal, Ankara 1994, s. 
23-25. 
35 Yusuf Hikmet Bayur, a.g.e., s. 303; Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, C. 4, 
Ankara 1991, s. 31. 
36 Ziya Şakir, Atatürk, Büyük Şef’in Hususi, Askeri, Siyasi Hayatı, 2. Basım, 1938, s. 193. 
37 Yakın Tarihimiz, C. III, s. 12-17; Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Ata-
türk’le Beraber, I. Cilt, İTK Yay., Ankara 1988, s. 12. 
38 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 29; Jorge Blanco Villalta, Atatürk, (Çev. Fatih Özsu), Ankara 
2000, s. 209-221. 
39 Yusuf Hikmet Bayur, a.g.e., s. 304. 
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Bu durum karşısında İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa “Geldikleri 
Gibi Giderler” sözüyle kalmamış derhal harekete geçmiş ve çareler ara-
mıştır. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, 11 Nisan 1919’da Ali Fuat Paşa ile 
İstanbul’da yaptığı görüşmelerde Anadolu’da Milli Mukavemet Harekâtı-
nın esaslarını tespit etmiş, askerin terhisin durdurulması, silah, cepha-
ne ve teçhizatın düşmana verilmemesi; ayrıca Milli Mukavemetin Anado-
lu’dan idare edilmesi hususunda anlaşmıştı. 

Mustafa Kemal Paşa’nın 9’uncu Ordu Kıtaları Müfettişliği’ne tayin ka-
rarı, Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey’in, Samsun ili ve çevresinde asayişin 
düzeltilmesi için, geniş yetkiye sahip bir müfettişin bu bölgeye gönderil-
mesini, bu şahsın Mustafa Kemal Paşa olabileceğini bildirmişti. Bu du-
rumda Sultan Vahdeddin tarafından uygun bulunmuş ve 30 Nisan 
1919’da 9’uncu Ordu Müfettişliği görevine atandığı bildirilmişti. 

Mustafa Kemal Paşa’da Anadolu’ya geçeceğini bildirmişti. Mustafa 
Kemal bu fırsatı İstanbul’da İngiliz temsilcilerinden Calthorpea, 21 Nisan 
1919’da Harbiye Nezaretine sunduğu mektubunda, Samsun ve dolayla-
rında asayişin bozuk olduğuna ve tedbir alınmasını istemesi ile ortaya 
çıkmıştı. Yani Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışını hazırlayan 
olaylar bu asayiş meselesi ile gerçekleşmişti.  

Neticede; 9’uncu Ordu Müfettişliği ile görevlendirilen M. Kemal Paşa, 
Anadolu’da başlatacağı Milli Mücadele kadrosunu oluşturmaya çalışmış-
tır. 

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı günden itibaren, vatanın 
bütünlüğü ve Türk Milletinin istiklâli için çalışmış, başta İngilizler ve 
onun etkisi altında bulunan İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal Paşa’-
nın liderliğinde gelişen ve teşkilatlanan milli harekâtı durdurmak, orta-
dan kaldırmak için her türlü, siyasi, idari, askeri tedbirleri almışlar ve 
icraatların gerçekleştirmeye çalışmışlardır. 

Samsun’a çıkan Mustafa Kemal 21-22 Haziran 1919’da yayımla-
nan Amasya genelgesi ile; “milletin istiklâlini yine milletin azim ve ka-
rarı kurtaracaktır” cümlesi ile Türk milletinin istiklâl mücadelesinde 
kendinden başka hiçbir güce güvenemeyeceğini, istiklâlin, milletin 
kendi azim ve kararı ile mümkün olacağına kesin inancını ifade et-
miştir. 

Erzurum kongresinde, 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 varmış-
lar ve yurttaki tüm yerel direniş örgütleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiş ve tam bağımsızlık hedefiyle 
Kurtuluş Savaşı’nın esaslarını ortaya koymuştur. 
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İNGİLİZ MANDASI DÖNEMİNDE FİLİSTİN’E 
YAHUDİ GÖÇLERİ 

Doç. Dr. Ömer Osman UMAR* 

Öz 

Bu çalışmada İngiliz mandası döneminde Filistin’e yapılan Yahudi 

göçleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Osmanlı son dönemlerinde II. Ab-

dülhamid’in aldığı tedbirler sonucunda Yahudilerin Filistin’e göçleri engel-

lenmiştir. İttihatçılar iktidara geldiklerinde ilk etapta II. Abdülhamid dö-

neminde Filistin’e yerleşmeyi engelleyen yasakları kaldırmışlarsa da kı-

sa süre sonra Yahudilerin gerçek amaçlarını anlayınca tekrar bu yasak-

ları yürürlüğe koydular. 

Birinci Dünya Savaşının getirdiği fırsattan yararlanan Yahudiler İngi-

lizlerle beraber hareket ederek, Balfour Deklarasyonunun ilanın sağladı-

lar ve böylece Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulmasının desteğini aldılar. 

Savaş sonrası Filistin mandaterliğini alan İngiltere Filistin’de uyguladığı 

siyasi, ekonomik, askeri ve nüfus politikaları ile Yahudi göçlerini kolay-

laştırmıştır. İngiliz manda idaresi döneminde Filistin’e planlı bir Yahudi 

göçü gerçekleşmiştir. Yahudiler İngiltere’nin desteğiyle siyasi, iktisadi, 

eğitim, nüfus ve askeri bakımdan gerekli kurumsallaşmayı sağladıktan 

sonra 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’ni kurdular. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Yahudi, İngiltere, İsrail, Filistin. 

Abstract 

The Jewish Emigration into Palestina in the Period of the 

English Mandatory 

This study explores the Jewish emigration into Palestinian territory in 

the period of English mandatory. Abdulhamid II stopped the Jewish emig-

ration into Palestine with taking some measures. When Unionists obtain-
                                                           
* Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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ned the government, they firstly cancelled the prohibiting that keeps Je-

wish peoples out Palestine, but just then replaced the forbidden after 

they discerned the real aims of Jews. 

Since Jews got actions together with English in the period of the 

World War, they had opportunities to give the declaration of Balfour and 

so had the support to found the Jewish State in Palestinian territory. Af-

ter the World War, Palatine under the English mandatory had easily a lot 

of Jewish emigrants with the English politics including the economic, po-

pulation, military and administrative areas. Simply in the period of the 

English Mandatory the Jewish emigrants were set in the Palestinian terri-

tory planed. Jews founded their state named Israel on 14 May 1948 after 

they had established the foundations with English support regarding ad-

ministration, economy, education, population and military. 

Key words: Ottoman Empire, Jew, England, Israel, Palestina. 

Giriş 

Yahudiler M.Ö. 586 tarihinde Babil’e sürülmüşler ve II. ve IV. asırlar-
da Romalılar ve Hıristiyanlar tarafından ikinci kez ülkelerinden kovul-
muşlardır.1 Yahudiler memleketlerinden sürüldükten sonra Asya, Avru-
pa ve Afrika kıtalarına dağılmışlar ve gittikleri ülkelerde ikinci sınıf va-
tandaş olarak görülmüşlerdir. Tarihi dönemler içinde gittikleri yerlerde 
de baskı ve sürgünler yaşadıklarından dolayı pek çok Yahudi Doğu Av-
rupa’ya ve bilhassa da Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır.2 

Osmanlı Devleti tüm unsurlara olduğu gibi Yahudilere karşı da hoş-
görülü olmuş ve Yahudiler bu ortamdan faydalanarak yıllarca Osmanlı 
Devleti idaresinde huzurlu bir şekilde yaşamışlardır.3 

II. Bayezid döneminde 1492 yılında İspanya’dan gelen Yahudiler İs-
tanbul ve Selanik şehirlerine yerleşmişlerdir.4 İspanya’dan kaçarak Os-
manlı Devleti’ne sığınan Yahudileri Osmanlı Devleti çok iyi karşılamıştır. 
Osmanlı topraklarına sığınan bu Yahudiler üç yıl her türlü vergiden mu-
af tutulmuştur. Osmanlı topraklarına yerleşen Yahudiler zaman içerisin-
de Osmanlı ticaretini kontrollerine geçirerek, Osmanlı akçesinin değerini 
düşürmüşlerdir.5 Yahudiler 1840’lı yılların başından itibaren para ile il-
gili konularda önemli noktalara gelmişler ve darphane nazırlığı, sarraflık 
ve mültezimlik gibi konularda Osmanlı idaresinde sayı bakımından 
                                                           
1 Mehmet Salih Arı, “II. Abdülhamid Döneminde Yahudilerin Filistin’e Yerleşim Çabaları”, 
Akademik Araştırmalar Dergisi, S. 24, Ankara, (Şubat-Nisan), 2005, s. 109. 
2 Bayram Kodaman-Nedim İpek, “Yahudilerin Filistin’e Yerleştirilmeleriyle İlgili Olarak II. 
Abdülhamid’e 1879’da Sunulan Layiha”, Belleten, C. LVII, S. 219, Ankara 1994, s. 565. 
3 Gülnihal Bozkurt, “Osmanlı-Yahudi İlişkilerine Genel Bir Bakış”, Belleten, C. LVII, S. 219, 
Ankara 1994, s. 541. 
4 Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, İstanbul 1995, s. 23. 
5 Celal Tevfik Karasapan, Filistin ve Şark’ül-Ürdün, C. II, İstanbul 1942, s. 31. 
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önemli yekûn oluşturmuşlardır.6 Zamanla Osmanlı Devleti’ndeki Yahudi 
nüfus artmaya başlamıştır. 1770’lerde Filistin’de 5.000 Yahudi bulunur-
ken, 1845’te bu sayı 12.000’i bulmuştur. 1881 yılında ise bu sayı 
25.000’e ulaşmıştır.7 

19. yüzyıldan itibaren Rusya, İngiltere ve Fransa, Filistin’in dini özel-
liğini istismar ederek, Osmanlı Devletini yıpratmaya çalışmışlardır. Ayrı-
ca kutsal topraklarda her devlet kendi dini ve siyasi nüfuzunu oluştur-
maya çalışmıştır.8 

II. Abdülhamid Dönemi Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri 

1881-1882 yıllarında Doğu Avrupa ve Rusya’da yükselsen anti-semi-
tizm hareketi sonucunda pek çok Yahudi kendilerine karşı girişilen kat-
liamlar nedeniyle Rusya’dan Amerika ve Filistin’e gitmeye başladılar. Os-
manlı Devleti bu durum karşısında hemen Yahudilerin Filistin’e yerleş-
mesini önleyecek tedbirler aldı. Osmanlı Devleti kendi vatandaşlığını ka-
bul etmek şartıyla dağınık olarak Filistin dışında diğer ülke topraklarına 
Yahudilerin yerleşmelerine izin verdi. Bu sırada Osmanlı Devleti Yahudi-
lerin toplu halde bir yerde toplanarak ileride bağımsızlık veya özerklik is-
teyecek bir duruma geleceklerinden endişe duymaktaydı.9 

Osmanlı Devleti’nin aldığı tedbirlere rağmen bazı Yahudiler kapitülas-
yonlardan faydalanmak için Amerika vatandaşlığına geçip, Amerika ko-
rumasından yararlanarak zaman zaman bu yasağı delebilmişlerdir.10 

Rusya’nın baskısı sonucunda 1892 yılında Yahudiler toplu göçe baş-
lamışlar ve 1880 ile 1914 yılları arasında Amerika’ya göç eden Yahudile-
rin sayısı 3.000.000’u bulmuştur. Aynı tarihler arasında 300.000 kadar 
Yahudi de İngiltere, Kanada ve Güney Afrika’ya yerleşmiştir.11 

II. Abdülhamid Filistin’e yapılacak Yahudi göçlerini engellemek, koru-
mak ve oradaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla Kudüs San-
cağını direk olarak Babıâli’ye bağlamıştır.12 

II. Abdülhamit bir taraftan Siyonizm’in diğer devletler tarafından be-
nimsenmesini önlemeye çalışırken, diğer taraftan da Yahudilerin Kudüs 
ve çevresine yerleşmesini önleyecek tedbirler alarak ileride bu bölgede 
bir Yahudi devletinin kurulmasını engellemeye çalışmıştır. Devletin ba-
şında zaten bir Ermeni sorunu varken bir de Yahudi sorunu çıkmasına 
                                                           
6 Mahir Aydın, “Osmanlı Dünyasında Yahudi Kira Kadınlar”, Belleten, C. LXV, S. 243, An-
kara 2002, s. 623. 
7 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 32. 
8 Mehmet Salih Arı, “a.g.m.”, s. 110. 
9 Özlem Tür, “Türkiye ve Filistin 1908-1948: Milliyetçilik, Ulusal Çıkar ve Batılılaşma”, An-
kara Üniversitesi SBF Dergisi, S. 62(1), Ankara (Ocak-Mart), 2007, s. 225-226. 
10 Gülnihal Bozkurt, “a.g.m.”, s. 554. 
11 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 37. 
12 Refik Şakir en-Nedşe, Sultan II. Abdülhamid ve Filistin, (tercüme: Necmeddin Gevri), İs-
tanbul 2004, s. 147. 
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fırsat vermemiştir. Ayrıca Yahudileri Osmanlı vatandaşlığına geçirerek 
kontrol edip, verecekleri zararları asgariye indirmek istemiştir. 

Osmanlı Devleti, Yahudilerin Filistin’e girmesini engelleyince bu sefer 
de Yahudiler kendilerine hacı süsü vererek Filistin’e girmişler ve izlerini 
kaybettirmişlerdir. Bu durumu fark eden Osmanlı Dâhiliye Nezareti 
1887 yılında alınan tedbirle Filistin’e girecek Yahudi hacıların sadece bir 
ay kalmasına izin vermiştir.13 Bu sırada Avrupalı devletler ise azınlıkları 
koruma ile kendi Yahudi vatandaşlarının haklarını arama bahanesi ile 
Osmanlı Devleti’nin uygulamalarını engellemeye çalışmışlardır. 1892 yı-
lında Osmanlı Devleti çıkardığı bir kanunla Osmanlı vatandaşı olan Ya-
hudiler de dâhil olmak üzere Filistin’de Yahudilere toprak satılmasını ya-
sakladı.14 

Osmanlı Devleti, maliyesini düzeltecek kredileri sağlama yönünde 
tedbirler aldığında Herzl, Osmanlı Devleti’ne yapılacak olan bu yardımla-
rı engellemek için hemen girişimlerde bulunmuştur. Bu yolla Osmanlı 
Devleti’nin zor durumda kalmasını sağlayarak, Filistin’i para karşılığı al-
mayı düşünmüştür.15 

Theodor Herzl, Newlinsky’yi II. Abdülhamid’e göndererek, Osmanlı 
borçlarına karşılık olarak Filistin’in Yahudilere verilmesini istemiştir. 
Newlinsky 19 Haziran 1896’da II. Abdülhamid ile görüşmüştür. II. Ab-
dülhamid bu teklife kızarak şöyle demiştir: 

“Mösyö Herzl eğer, senin bizim dostumuz olduğun gibi arkadaşın ise, 

ona söyle bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi ol-

sa toprak satamam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim 

bu imparatorluğu kan dökerek kazandı ve kanları ile mahsuldar kıl-

dı. O bizden kopup uzaklaşmadan tekrar kanlarımız ile örteriz. Suri-

ye ve Filistin alaylarımın erleri Plevne’de şehit düştüler, birisi dahi 

geri dönmeden hepsi muharebe meydanlarında kaldılar. Binaena-

leyh imparatorluk bana ait değil milletindir. Ben onun hiçbir parçası-

nı veremem, Yahudiler bırakalım milyarlarını saklasınlar ve impara-

torluğum parçalandığı zaman onlar Filistin’i hiç karşılıksız ele geçire-

bilirler. Fakat ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına mü-

saade edemem, bizim ancak cesetlerimiz taksim edilebilir”.16 

Sultan Abdülhamid’in bu yöndeki sözlerini Newlinsky, Herzl’e iletti-
ğinde Herzl’in ümidi sarsılmıştır. Bir süre pasif bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürmüştür.17 
                                                           
13 Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar, İstanbul 1991, s. 85-92. 
14 Refik Şakir en-Nedşe, a.g.e., s. 184-186. 
15 Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl’in Hatıraları ve Sultan Abdülhamid, (Türkçesi: Ergun 
Göze), İstanbul 2002, s. 117. 
16 Vedii Evsal, Ortadoğu’da Savaş, İstanbul 1975, s. 259-261. 
17 Yaşar Kutluay, Siyonizm ve Türkiye, Ankara 1973, s. 109. 
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1897 yılında Theodor Herzl, İsviçre’nin Basel kentinde Dünya Siyonist 
Kongresini topladı.18 Kongrede Filistin’de bir Yahudi milli yurdu kurul-
ması kararı alındı.19 Theodor Herzl, Yahudilerin Filistin’de bir devlet kur-
maları ile birlikte sorunlarının biteceğine inanıyordu. Siyonist Kongre-
sinde de Filistin’in bir milli yurt edinilmesi için organize olmaya karar 
verildi.20 Basel’de verilen karar üzerine Papalık harekete geçerek Ortado-
ğu’daki Hıristiyanları koruyarak böyle bir şeye izin vermeyeceğini ilan et-
miştir. Herzl ise hemen Roma’daki Kardinallere, devlet adamlarına, im-
paratorlara mektuplar yazarak, bir Yahudi devletinin kurulmasının kim-
seye zarar vermeyeceğini anlatmıştır.21 

Theodor Herzl, Almanya İmparatoru II. Wilhelm’in Ekim 1898’de Os-
manlı Devleti’ni ziyareti sırasında onunla görüşerek, Filistin’e yerleşme 
konusunda yardımını istedi. Wilhelm konuyu II. Abdülhamid ile görüşe-
ceğini söylemesine rağmen böyle bir konuyu gündeme getirmemiştir.22 

Padişah II. Abdülhamid Avrupa’nın kendi topraklarından kovduğu 
Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne yerleşmelerine hakları olmadıkları ve or-
tada bir Ermeni sorunu varken bir de Yahudileri kabul etmenin devlet 
için büyük tehlike oluşturacağını düşünmüştür.23 Dahiliye nezareti 21 
Kasım 1900 tarihinde hac için gelen Yahudilerin Filistin’e yerleşmesini 
engellemek amacıyla “İbrani Misafirler İçin Mukaddes Topraklara Duhuli-
ye Şartları” adı altında yeni önlemler almıştır.24 Böylece Filistin’i ziyaret 
edecek Yahudiler burada üç aydan fazla kalamayacaklardı.25 

Ayrıca sadece Filistin’e sızmayı başarmak amacıyla yabancı bir devle-
tin vatandaşlığını seçenlerin de Filistin’e yerleşmelerine izin verilmedi. 
Daha önceden de vurguladığımız gibi Yahudiler bu yolla kapitülasyonlar-
dan faydalanarak, bu topraklara yerleşmeye çalıştılar. Ayrıca Osmanlı 
Devleti, Amerika ve Avrupa devletlerini sırf Filistin’e yerleşmek amacıyla 
milliyetlerine geçmek isteyen Yahudileri himaye etmemeleri yönünde 
uyardı.26 

Filistin’de toprak alımını gerçekleştirmek amacıyla Yahudiler Basel’de 
Aralık 1901 tarihinde yaptıkları Beşinci Siyonist Kongresinde, Yahudi 
Ulusal Fonu’nu bir vakıf olarak kurdular. Bu vakıf 1905 yılında Filistin’-
de 5.600 dönüm toprak almıştır.27 
                                                           
18 Erdal Şimşek, Türkiye’nin Ortadoğu Politikası, İstanbul 2005, s. 50. 
19 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 227; Gülnihal Bozkurt, “a.g.m.”, s. 555. 
20 Türel Yılmaz, Uluslararası Politikada Ortadoğu, Ankara 2009, s. 34-35. 
21 Yaşar Kutluay, a.g.e., s. 170-171. 
22 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 36. 
23 Mehmet Salih Arı, “a.g.m.”, s. 112. 
24 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 93. 
25 Refik Şakir en-Nedşe, a.g.e., s. 192; Gülnihal Bozkurt, “a.g.m.”, s. 557. 
26 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 95. 
27 Walter Lehn, “Yahudi Ulusal Fonu: Bir Ayrım Aracı”, Siyonizm ve Irkçılık, Ankara 1982, s. 87-88. 
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Theodor Herzl, 1901 ve 1902 tarihlerinde iki defa II. Abdülhamid nez-
dinde yaptığı görüşmelerde Filistin’de Yahudilere bir yurt verilmesi ha-
linde Osmanlı borçlarının Yahudi bankerler tarafından ödeneceğini teklif 
etmişse de Osmanlı Devleti bu teklifi reddetmiştir.28 

II. Abdülhamid’in Theodor Herzl’in teklifini reddetmesinde, takip ettiği 
Panislamist politikanın yanı sıra Arapların tepkilerinden çekinmesi de 
etkili olmuştur.29 Ayrıca Hıristiyanların ve Müslümanların kutsal yerlere 
bakış açısından dolayı birtakım tepkilerin ortaya çıkacağından endişele-
nilmiştir. Milliyetçilik hareketlerinin devleti tehdit ettiği bir dönemde ay-
rılıkçı bu tür hareketlere pirim verilmemiştir.30 

Banker Rothschild gibi bazı Yahudi bankerleri Şam, Beyrut ve Ku-
düs’te toprak satın alarak, Rusya ve diğer ülkelerden Yahudileri getirip 
buralara yerleştirmişlerdir. Osmanlı Devleti bu tür faaliyetleri engelleme-
ye çalıştığı sırada da Osmanlı müttefiki Almanya da dâhil olmak üzere 
büyük devletler Osmanlı yöneticileri üzerinde baskı kurmaya çalışmış-
lardır.31 

Theodor Herzl 1902 yılında İngiltere Sömürgeler Bakanı Joseph 
Chamberlein ile görüşerek Sina Yarımadası’ndaki El-Ariş’in Yahudi yer-
leşim yurdu olmasını istemiştir. Çünkü El-Ariş, Filistin’e sınır idi. Ancak 
İngiltere hem Osmanlı Devleti’ni hem de Mısır’ı karşısına almamak için 
bu teklifi kabul etmedi. İngiltere Herzl’i 1903 yılında Londra’ya davet 
ederek, milli yurt olarak Uganda’yı teklif etti. Herzl bu teklifi kabul et-
mek zorunda kalmışsa da 1904 yılında yapılan Yedinci Siyonist Kongre-
si’nde Uganda Yahudi milli yurdu olarak kabul edilmeyerek, Filistin dı-
şında başka bir yerin kabul edilmeyeceği kararı alındı.32 Çünkü Siyonist-
ler 1903’teki kongrede Uganda’ya karşı çıkmışlar ve hatta Rusya Siyo-
nistleri toplantıyı terk etmişlerdi.33 

Herzl 26 Ocak 1904’te Papayı ziyaret ederek, Filistin’e Yahudilerin 
yerleşmesi ile ilgili onun desteğini almak istemişse de Papa bunu kabul 
etmeyeceğini açıklamıştır.34 Herzl sömürgeci devletlerin desteğini almak 
için onların emellerini göz önüne alarak “Yahudi Devleti” adlı kitabında 
şöyle demektedir: “Biz orada Avrupalılar için, Asya’ya karşı bir kale bur-
cu ve aynı zamanda uygarlığın barbarlığa karşı ileri karakolu olacağız”.35 
                                                           
28 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Bursa 2008, s. 
117. 
29 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 227. 
30 Yusuf Besalel, Osmanlı ve Türk Yahudileri, İstanbul 1999, s. 49. 
31 Mehmet Salih Arı, “a.g.m.”, s. 115. 
32 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 37-38. 
33 Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl’in Hatıraları ve Sultan Abdülhamid, (Türkçesi: Ergun 
Göze), s. 327. 
34 Yaşar Kutluay, a.g.e., s. 373. 
35 Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası, (Çev: Nezih Uzel), İstanbul 1983, s. 80. 
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II. Abdülhamid Yahudilerin Filistin’e yerleşme çabalarına karşı istik-
rarlı bir politika takibinin yanı sıra onların ülke içerisinde ve dışarıdaki 
faaliyetlerini sıkı takibe almıştır. Tüm alınan önlem ve tedbirlere rağmen 
1908 yılına gelindiğinde Filistin’deki Yahudi nüfusu 1876 yılına göre üç 
kat artarak 80.000’e yükselmiştir. Bu dönem içerisinde Siyonistler 
40.000 dönüm toprak satın almayı ve 33 yerleşim merkezi kurmayı ba-
şarmışlardır.36 

İttihat ve Terakki Dönemi Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri 

İkinci Meşrutiyet dönemine kadar Araplarla Yahudiler arasında bü-
yük bir anlaşmazlık ve çatışma söz konusu olmamıştır. Araplar verimsiz 
topraklarını bazı Yahudi yerleşimcilere değeri üzerinde satmaktan mem-
nun oldukları gibi bu topraklarda işçi olarak çalışmak da işlerine gel-
mekteydi. Ancak ticaretle uğraşan kesim Yahudilerin kendi mesleklerini 
ellerine alacaklarından tedirginlik duymaktaydılar. II. Meşrutiyetle bir-
likte Filistin’e artan göçe paralel olarak Yahudi düşmanlığı da artmaya 
başlamıştır.37 1908’de meşrutiyetin ilanını sevinçle karşılayan Siyonistler 
İttihat ve Terakki içerisinde yer alarak hedeflerini daha kolay gerçekleşti-
receklerine inandılar. Emanuel Karaso Siyonist taraftarı olup, Nesim Ru-
so ve Nesim Mazliyah’ı da ikna ederek, Yahudi amaçları için çalıştılar.38 
Hahambaşı Naum Efendi’nin İttihat ve Terakki ile arasının iyi olması Ya-
hudilerin hükümetle ilişkilerinin iyi olmasını sağlamıştır.39 

İttihatçılar kısa zaman içerisinde Yahudilerin asıl maksatlarını öğre-
nince 20 Haziran 1909’da durumu değerlendiren idari kabine Kudüs ve 
Filistin’de yabancılara toprak satışını yasaklamıştır. 28 Eylül 1909’da ise 
Talat Bey, II. Abdülhamid döneminde uygulanan yasakların tekrar yü-
rürlüğe konmasını isteyerek, böylece “kırmızı tezkere” usulü yeniden yü-
rürlüğe girmiştir.40 

Hafız Said Bey 1909 yılında Meclisi Mebusan’da Siyonist göçmenler 
ve Siyonist tehdidini dile getirmiştir. 1910-1911 yıllarında Filistin’de Ya-
hudilere yapılan toprak satışları yeniden gündeme gelmiştir. Meclisin 16 
Mayıs 1911’de yapılan oturumunda Kudüs milletvekilleri Ruhi Halidi, 
Hafız Said Bey ile Şam mebusu Şükrü El-Aseli Filistin’de Yahudilere top-
rak satışının engellenmemesini eleştirmişlerdir.41 

II. Meşrutiyet döneminde Siyonistler tarafından merkezi Yafa’da olan 
bir Filistin Ofisi açılmış ve bu kuruluşun girişimiyle de Filistin Toprak 
                                                           
36 Mehmet Salih Arı, “a.g.m.”, s. 112-123. 
37 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 227. 
38 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 129. 
39 Gülnihal Bozkurt, “a.g.m.”, s. 559. 
40 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 136-137. 
41 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 228. 
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Geliştirme Şirketi kurulmuştur. Bu şirketin başındaki Dr. Arthur Rupin, 
Filistin’deki kolonizasyon faaliyetlerini yönlendirmiştir. 

Filistin’deki Yahudilerin faaliyetleri Beyrut Ticaret Okulu Müdürü Re-
fik Temimi ve Yardımcısı Behçet Bey’in dikkatini çekerek her tarafa Ya-
hudilerin İbrani damgasını vurduklarını dile getirmişlerdir. Yahudilerin 
bu faaliyetleri asıl yerli Arap halkı olan Filistinlileri endişelendirmeye 
başlamıştır.42 Osmanlı Devleti, Yahudi göçüne karşı aldığı tüm tedbirlere 
rağmen bazı gizli yollarla ve Batılı temsilcilerin desteğiyle Filistin’e yer-
leşmeye devam etmişlerdir.43 Ayrıca tüm yabancı temsilciler Osmanlı 
Devleti’ne gönderdikleri nota ile Suriye ve Kudüs’teki yabancı Yahudilere 
yönelik sınırlamaların kaldırılmasını istemişlerdir. Osmanlı Devleti ise 
bunun kendi iç meselesi olduğunu vurgulamıştır. Osmanlı Dahiliye Na-
zırı Halil Bey 24 Nisan 1911’de gazetelerde yayınlanan demecinde; “Siyo-
nizmin Osmanlılığa karşı olduğunu, Osmanlı Hükümetinin siyonizme say-
gı gösteremeyeceğini ve bu tür propagandayı onaylamadığını” vurgula-
mıştır.44 

Ruhi Halidi, Dahiliye Nezareti bütçesi mecliste tartışılırken söz alarak 
“Siyonistlerin Irak ve Suriye’ye Musevileri iskan ederek, bu ülkelerde Ku-
düs başkent olmak üzerse bağımsız bir Yahudi Krallığı kurmak” istedikle-
rini söyledi.45 Onun için 1912 yılında Osmanlı Devleti Filistin’de yaban-
cıların toprak satın almalarını yasaklamıştır. Yahudiler Filistin’deki şe-
hirlerden Hayfa ve Yafa’ya da yerleşmeye büyük önem vermişlerdir.46 

Eylül 1913’te Viyana’da toplanan On Birinci Siyonist Kongresi’nde Dr. 
Rupin, Arapların tepkilerini çekmemek amacıyla Müslümanların örf, 
adet ve geleneklerini bilen ve Arapça konuşan Yahudilerin Filistin’e yer-
leştirilmesi kararını aldı. Bu nedenle de Yemen Yahudilerinin Filistin’e 
iskânına öncelik verildi.47 

Siyonist Teşkilat ilk kurulduğu 1897 yılında 78.000 üyeye sahipken, 
1905’te bu üye sayısı 200.000’e ulaşmıştır. Ancak aralarında çıkan gö-
rüş farklılıklarından dolayı 1913’teki kongre toplantısı sırasında üye sa-
yısı 130.000’ne düşmüştür.48 

Musevilerle Arapların aralarının düzelmesi Paris Arap Kongresi sıra-
sında Arapların Yahudi göçlerine sıcak bakmaları üzerine Dahiliye Nazırı 
Talat Bey ortaya çıkan suiistimalleri de ortadan kaldırmak amacıyla 24 
Eylül 1913’te Kırmızı Tezkere sistemini kaldırdı.49 Böylece Yahudilerin 
                                                           
42 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 164-165. 
43 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 228. 
44 Gülnihal Bozkurt, “a.g.m.”, s. 560. 
45 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 173. 
46 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 39. 
47 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 186. 
48 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 41. 
49 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 189. 
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Filistin’e göçleri ile burada arazi almaları hakkında konulmuş olan sınır-
lamalar hafifletilmiş oldu.50 

Her ne kadar Balkan Savaşları sonrası bozulan Osmanlı ekonomisini 
düzeltmek amacıyla Yahudilerle bir ara iyi geçinilmeye çalışılmışsa da bu 
dönem de kısa sürmüş ve Talat Bey Siyonizme destek vermelerinin 
mümkün olmadığını açıklamıştır.51 

Yahudiler Filistin’e bir devlet kurmak amaçlı olarak yerleşmeye başla-
dıklarını ve Osmanlı vatandaşlığına geçmediğini gören İttihatçılar yeni-
den Abdülhamid dönemindeki yasakları uygulamaya başladılar. Kudüs 
Mutasarrıfı 18 Haziran 1914 tarihli bir mektupla kaymakamlara Yahudi-
lerin giriş ve çıkışlarının defterlere kaydedilmeleri ve üç ay sonunda Fi-
listin dışına çıkarılmaları yönündeki Dâhiliye Nezaretinin isteğini iletti.52 

Birinci Dünya Savaşı Döneminde Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri 

Almanya savaş sırasında Musevileri kendi tarafına çekerek Ortado-
ğu’da bir nüfuz kurmak amacıyla Musevilerin Filistin’e yerleşmelerine sı-
cak bakarak onları desteklemeye başladı. Bunun Osmanlı Devleti lehine 
de olacağını düşünüyordu.53 

Osmanlı Devleti savaşa girdiğinde bir kısım Yahudi Filistin’de kala-
rak, Osmanlı Devleti yanında savaşmayı savunmuştur. Bu kişiler ara-
sında Siyonist dilbilimci Eliezer Ben-Yahuda ve daha sonra kurulan İs-
rail Devleti’nin ilk Başbakanı David Ben-Gurion da vardır. Ben-Gurion, 
Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağını ve Yahudilerin de Osmanlı Dev-
leti’ne bağlılıklarından dolayı otonom bir idare kazanacaklarını düşün-
müştür. Bu amaçla da Osmanlı Devleti ordusu içerisinde bir Yahudi bir-
liğinin kurulmasını teklif etmiştir. Yahudiler arasındaki diğer bir grup 
ise savaşı İngilizlerin kazanacağını düşündükleri için İngiliz ordusu içeri-
sinde bir Yahudi birliği kurulmasını teklif etmişlerdir. Bir süre sonra 
Ben Yahuda ve Ben-Gurion Filistin’deki faaliyetlerinden dolayı buradan 
çıkarıldılar. Bu iki şahıs Amerika’ya giderek, Siyonist faaliyetlerini bura-
dan sürdürmeye devam ettiler.54 

Siyonistler, İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı’nda başarılı olabilmesi 
için İngiltere’ye diplomasi, para ve asker yardımı yaptılar. Çanakkale Sa-
vaşı sırasında Siyonistler İngiltere Ordusuna yardım etmek amacıyla 600 
kişilik gönüllü bir birlik gönderdiler. Siyon Katır Alayı denilen bu birliğe 
Albay Henry John Patterson komuta etti. Siyonistler İngiltere’nin zaferini 
kendilerinin zaferi olarak görüyorlardı. Sina Filistin cephesine de 5000 
kişide oluşan ve Güney Filistin’in işgalinde İngiltere’ye büyük yardımları 
                                                           
50 Refik Şakir en-Nedşe, a.g.e., s. 141. 
51 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 228. 
52 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 196. 
53 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 244. 
54 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 230. 
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olan bir askeri birlik gönderdiler. General Allenby komutası altında 38, 
39, 40 ve 41. adlarıyla anılan bu alaylara “Kral Askerleri” deniliyordu.55 

Ortadoğu’nun paylaşılması anlaşması görüşmelerini İngiltere adına 
yürüten Sykes, Yahudilerin ekonomik ve basın yönünden güçlü olduğu-
nu düşünerek, kendilerine karşı herhangi bir tavır almamaları için onla-
rı kazanmaya çalıştı. Onun için de Yahudilere Filistin’de bir arazi şirketi 
vermeye taraftar olup, bunu İngiltere Dışişleri Bakanlığına sormuştur. 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Sykes’tan uzmanı olmadığı konulara ka-
rışmamasını istemiştir.56 

Yahudi liderler 1916 yılı Ekim ayında İngiltere Hükümetine Filistin’de bir 
Yahudi idaresinin kurulması ve göçün sağlanması ile ilgili isteklerini bildir-
mişlerdir. Ancak İngiltere bu teklife hemen cevap vermemiştir. Bu sırada 
Rusya ve Amerika’daki Yahudilerin desteğini kazanmak amacıyla İngiltere, 
Yahudileri tarafına çekmek yönündeki gayretlerini hızlandırmıştır.57 

Cemal Paşa savaş sırasında Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak iste-
yen öğelere karşı mücadele etmiştir. İngiliz-Filistin Bankasını kapatmış-
tır. Yahudiler için bekçilik yapan Haşomer dağıtılmış ve Tel-Aviv’deki so-
kak ve dükkânlara İbranice isimler verilmesi yasaklanmıştır.58 

Cemal Paşa’nın Almanya gezisi sırasında Almanya Dışişleri Bakanlığı-
nın çabaları ile Cemal Paşa ile Siyonist Lichtheim 28 Ağustos 1917’de 
görüştüler. Cemal Paşa bu görüşme sırasında kendisinin Yahudilere iyi 
davrandığını ancak Yahudilerin İngiltere güdümünde olduklarını dile ge-
tirdi. Cemal Paşa Osmanlı Devleti’nin yeni bir milliyet meselesine de ta-
hammülü olmadığını vurguladı.59 

Yafa’nın İngilizler tarafından bombardıman edilmesi üzerine Cemal 
Paşa buradaki Yahudilerle birlikte tüm halkın Yafa’yı boşaltmasını iste-
di. Bunu fırsat bilen İtilaf devletleri bunu Yahudilere karşı yapılmış bir 
hareket olarak dünya kamuoyuna lanse etmeye çalıştılar.60 Ayrıca bu sı-
rada Filistin’deki bazı Yahudiler İngilizler lehine casusluk faaliyeti göste-
rerek, Yafa sahillerindeki İngiliz gemilerine haberler verdikleri ortaya çık-
mıştır.61 Cemal Paşa, Ben Sivi ve Ben Gurion gibi Siyonist elebaşlarını 
tutuklatmış, savaş sırasında rahat durmayan Siyonistlerin bir kısmı İs-
tanbul’a gönderilirken bir kısmı da sınır dışı edilmiştir.62 
                                                           
55 Süleyman Kocabaş, Tarihten Günümüze Türkiye’yi Parçalama ve Paylaşma Planları, İs-
tanbul 1999, s. 309. 
56 David Fromkin, Barışa Son Veren Barış Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? 1914-1922, 
(Çev: Mehmet Harmancı), İstanbul 1993, s. 190. 
57 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 44. 
58 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 229. 
59 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 249. 
60 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 345-346; Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 230. 
61 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 47. 
62 Yaşar Kutluay, a.g.e., s. 387. 
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Osmanlı tebaası Yahudilerin çoğu Osmanlı Devleti’ne ihanet etmemiş-
tir. Ancak tarım bilimcisi Aaron Aaronsohn’un başında bulunduğu grup 
ise Osmanlı aleyhine faaliyetlerde bulunmuştur.63 

Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı Chaim Weizmann, savaş sırasında 
asetondan patlayıcı yapması nedeniyle İngiltere Hükümeti nezdindeki iti-
barı arttı. Bu nüfuzundan faydalanarak, İngiltere’ye Filistin’de bir Yahu-
di yurdu kurulması fikrini yavaş yavaş kabul ettirmeye başladı.64 

Birinci Dünya Savaşı Yahudilere bekledikleri fırsatı vermiştir. Bu sa-
vaşta Yahudiler İngiltere ile birlikte hareket ederek, dış desteğe sahip 
olurken, İngiltere ise kendi çıkarlarını bölgede koruyacak bir müttefike 
sahip olmuştur. İngiltere 1917 yılında yayınladığı Balfour Deklarasyonu 
ile Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulmasına destek vermiştir.65 Böylece 
bu deklarasyon sonrası Yahudiler İngiltere’yi desteklemeye başladılar. 

30 Kasım 1917’de Beyrut’u ziyaret eden Cemal Paşa savaş taktiği ola-
rak Yafa, Lut ve Ramallah’tan çekildiklerini, Kudüs’ü ne pahasına olursa 
olsun elde tutacaklarını ve kaybedilen yerlerin tekrar geri alınacağını 
söyledi.66 

Amerika savaş sırasında Yahudileri desteklediği için Başkan Wilson, 
Henry Morgenthau İstanbul’a büyükelçi olarak atadıktan sonra Yahudi-
lerin haklarının korunması konusunda uyarıda da bulundu. Morgen-
thau göreve geldikten sonra Yahudilerin katledildiği propagandasını yap-
tıysa da Amerika daha bağımsız kaynaklardan haber alma yoluna gide-
rek, Filistin’deki durumun iddia edildiği gibi olmadığını tespit etti.67 

İngiltere, Siyonistlerin dünya kamuoyu ve ekonomik güçlerinin far-
kında olduğu için Yahudileri destekleme yönüne gitti. Ayrıca İngiltere, 
Rusya’daki Siyonistlerin Rusya’yı savaşta tutacağına ve Amerika’nın da 
Siyonistlerden dolayı kendi saflarında savaşa gireceğini düşündü.68 

Balfour bu konuda şöyle demiştir: “Filistin’deki Filistinlilerin umut ve 
isteklerini görmezlikten geldik. Bu eski topraklarda oturan 700.000 
Arab’ın istek ve düşüncelerinden daha önemli olan şey, bizce Siyonizm’-
dir”. Balfour Deklarasyonunun hazırlanması iki yıl gibi bir süre almıştır. 
Deklarasyon yazılırken Siyonist örgütlerin de önerileri dikkate alınmıştır. 
Daha sonra da Yahudiler bu bildiriyi İngiltere’nin Yahudilere bir devlet 
kurmaları için taahhütte bulunduğu biçiminde yorumlamışlardır.69 

Macar asıllı İngiliz yazarı ve gazeteci Arthur Koestler, Balfour Dekla-
rasyonunu şöyle yorumlamıştır: 
                                                           
63 David Fromkin, a.g.e., s. 204. 
64 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 40. 
65 Tayyar Arı, a.g.e., s. 119. 
66 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 231-232. 
67 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 253-257. 
68 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 269. 
69 Tayyar Arı, a.g.e., s. 122. 
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“Balfour beyannamesi bir milletin azamet içinde, ikinci bir millete, bir 
üçüncü milletin ülkesini vermesi olayıdır”.70 

Balfour Deklerasyonu Siyonizme olan desteğin artmasına neden oldu. 
Amerika’daki Yahudilerin Siyonizme desteği artarak, Siyonist Federasyo-
nun üye sayısı 1919’da 175.000’e ulaşacaktır.71 Balfour Deklarasyonuna 
tüm dünyadaki Yahudiler çok sıcak baktılar. Rusya’daki Yahudiler çek-
tikleri telgraflarda, “bize bundan daha sevindirici bir haber ulaşamaz” de-
diler. Kudüs’ün Allenby tarafından alınmasından dolayı İngiltere Yahudi-
leri komutan Allenby’e çektikleri telgrafta memnuniyetlerini şöyle ifade 
etmişlerdir: “İngiliz Yahudileri Filistin’den gelen şanlı haberlerle heyecan-
landılar”.72 

Kudüs’ün düşmesinden sonra Osmanlı Devleti Sadrazamı Talat Paşa 
yaptığı açıklamada, anti-semitik hareketin olmadığı tek ülkenin Osmanlı 
Devleti olduğunu vurgulamıştır. Daha sonra Berlin’e giden Talat Paşa 
Yahudi Milletvekili Karasu’yu da buraya çağırarak, kendisine Yahudi so-
runu ile ilgilenmesi için tam yetki vermiştir. Osmanlı Hükümeti’nin yap-
tığı girişimler sonucunda Hahambaşı Haim Naum Eylül 1918’de Hollan-
da ve İsveç’e giderek burada Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün 
korunması yolunda girişimlerde bulunmuştur. Osmanlı-Yahudi yakın-
laşmasından tedirgin olan İngiliz idareciler “Türkler en sonunda Yahudi-
lerin gücünün farkına vardı” şeklinde yorumlar yapmışlardır.73 

İngiliz diplomat Sykes bu sırada Araplarla Yahudilerin arasını bulma-
ya çalışmıştır. Sykes tarafından Faysal’a gönderilmiş olan 3 Mart 1918 
tarihli bir mektupta şöyle denilmektedir: 

“Size bu hususu büyük bir samimiyetle yazıyorum… Arapların Yahu-

dilerden nefret edip onlara lanet yağdırdıklarını biliyorum. Ama ihti-

ras, prens ve insanların enkazıdır… Unutmayınız ki bu insanlar, ne 

topraklarınızı elinizden almak ne de Arapları Filistin’den kovmak is-

tiyorlar. İstedikleri şey, başka yerde yapmadıklarını burada gerçek-

leştirip atalarının topraklarına dönmek ve bu toprakları kendi elleriy-

le ekip yeniden çiftçi olabilmektir. Bu, Yahudilerin ruhunda yatan 

asil bir düşüncedir. Zenginlik ya da güç peşinde değiller… Bunlar 

2000 yıldan beri dolaşan insanlar olup, güç ve zenginliğin elde ede-

meyeceği şeyi arıyorlar. O da onları taşıyan arzın toprağıdır”.74 

Siyonistler Filistin’deki amaçlarını gerçekleştirmek için Araplara tehli-
ke oluşturmadıklarını vurguladılar. Akabe toplantısından önce Weiz-
                                                           
70 Vedii Evsal, a.g.e., s. 278. 
71 David Fromkin, a.g.e., s. 297. 
72 H.V.F. Winstone, Ortadoğu Serüveni 1898-1926 Yılları Arasında Ortadoğu’daki Siyasi ve 
Askeri İstihbaratın Öyküsü, (Tercüme: Fuad Davudoğlu), İstanbul 1999, s. 418-419. 
73 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 233. 
74 H.V.F. Winstone, a.g.e., s. 431-432. 
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mann, Balfour’a şunları dedi: “Biz onun (Faysal’ın) komşuları olacağız. 
Ona bir tehlike arz etmiyoruz”.75 Weizmann-Faysal görüşmesi sırasında 
Faysal’ın İngiliz danışmanı Yarbay Joyce da beraberinde bulunmuş ve 
kendi görüşü olarak, Faysal’ın Yahudi işbirliğini iyi karşıladığını ve bunu 
Arap emellerinin gerçekleşmesi için gerekli gördüğünü bildirmiştir.76 

İngiltere Mandası Döneminde Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri 

İkinci Dünya Savaşına Kadar Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere Balfour Deklarasyonunu 
uygulamaya koymaya başladı. Bu konuda Balfour, Wingate’e şunları 
söyledi: 

“Kasım 1917’de İngiliz Hükümeti, Filistin’in Yahudi halkı için milli bir 

vatan olması hususunda bir deklarasyon yayınlamıştır. Ayrıca bu 

gayenin gerçekleşmesi için elinden gelen her gayreti gösterecektir. Bu 

deklarasyon, İngiltere’nin yalnızca Filistin’de bulunanları ihtiva etme-

yip, dünya üzerindeki bütün Siyonist Yahudileri desteklemektedir”.77 

Savaş sonrası ilk etapta Araplarla Yahudiler arasındaki uyum bir sü-
re devam etti. Faysal, Londra’da Times gazetesine verdiği demeçte, her 
iki milletin kendi hedeflerine Paris Barış Konferansı’nda ulaşacaklarını 
ümit ettiğini açıkladı. 

31 Ağustos 1918’de Amerika Başkanı Wilson, ABD baş hahambaşısı 
Dr. Stephen Wise’a Balfour Bildirisini destekleyen bir açıklama yaptı. 
Cumhuriyetçi Parti lideri Theodore Roosevelt, Filistin’in Musevilere veril-
mesini, Ermeni ve Arapların ise Türk yönetiminden kurtarılmalarını Ba-
rış Konferansı’nda istedi. 17 Aralık 1918’de Amerika Musevi Kongresi’ne 
katılan Amerika Siyonistleri İngiltere himayesinde bir Musevi yurdu ku-
rulmasını kabul ettiler.78 

Faysal, Yahudilerle olan işbirliği arayışını 1918 yılında da devam et-
tirmiştir. Paris’teki Yahudi Delegasyonunun başında olan Hakim Felix 
Frankfurter’e Faysal tarafından gönderilen mektupta işbirliği yapmak is-
teği aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 

“Amerikan Siyonistleri ile nihai temasımdan faydalanarak, geçmişte 

Dr. Weizmann’a sık söylediğim şeyleri burada tekrarlamak istiyo-

rum. Arap ve Yahudilerin ırk olarak akraba olduklarını, bizden daha 

güçlü ellerde aynı baskılara maruz kaldığımızı düşünüyoruz… Biz 

Araplar, bilhassa aramızdaki aydınlar, Siyonist hareketi sempati ile 

karşılıyoruz… Yahudileri içten karşılayacağız… Kendi liderimiz ile si-
                                                           
75 H.V.F. Winstone, a.g.e., s. 435. 
76 David Fromkin, a.g.e., s. 321. 
77 David Fromkin, a.g.e., s. 321. 
78 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 310-382. 
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zinkilerden daha bilgisiz ve mesuliyetsiz insanlar, Arap ve Siyonistle-

rin işbirliğini göz ardı ederek, harekâtımızın ilk safhalarında Filistin’-

de doğabilecek mahalli farklılıkları kışkırtıyor…”.79 

Osmanlı Devleti’nin Filistin’de çekilmesinden bir yıl sonra 1918 tari-
hinde Filistin’de 650.000 Müslüman ve Hıristiyan Arap ve 60.000 Yahu-
di nüfusu vardı. Bu tarihten itibaren Yahudi nüfusu hızlı bir şekilde göç-
ler ile artmıştır.80 

Dr. Wezimann, Yahudilerin Filistin’e göçlerinin Araplarla olan işbirli-
ğini arttıracağı, bölge halkının elinden bir şey alınmayacağı sadece kulla-
nılmayan toprakları işleteceklerini vurguladı. Yahudilerin sadece Filis-
tin’e değil tüm Ortadoğu bölgesine ekonomik yönden faydalar sağlayaca-
ğını dile getirdi.81 

İngiltere Ocak 1919’da Şerif Hüseyin’i Balfour Deklarasyonu konu-
sunda haberdar ederek, Filistin’e yerleşecek olan Yahudileri destekleye-
ceğini şöyle ifade etmiştir: “Siyonizm hareketinin liderleri, Siyonizmin ba-
şarısını Araplarla dostluk ve işbirliği yaparak sağlamaya kararlıdırlar ve 
böyle bir teklif de bir kenara atılacak teklif değildir”. İngiltere Arap-Yahu-
di işbirliğini 3 Ocak 1919’da Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal ile Weizmann 
arasında imzalanan bir antlaşma ile sağladı. Yahudilerle Araplar arasın-
da beklenen işbirliği gerçekleşmeyerek Şam’da yapılan kongrede Filis-
tin’in Suriye’nin bir parçası olduğu ve Yahudi yerleşmesine karşı çıkıla-
cağı kararı alındı.82 

Lord Curzon, Yahudilerin Filistin’de bir devlet kurarak, Arapları da 
kendi hâkimiyetleri altına almak istediklerini 26 Ocak 1919’da şöyle ifa-
de etmiştir: 

“Size Weizmann bir şey söylediği zaman ve siz, Yahudi milli vatanı 

düşündüğünüz sırada o bambaşka bir şeyler düşünüyordu… O’nun 

gözünde bir Yahudi devleti ve bu devlete teslim olmuş Yahudiler tara-

fından yönetilen bir Arap halkı vardı… Perde arkasında ve büyük 

Britanya’nın garantisi altında gerçekleştirmek istediği buydu”.83 

6 Şubat 1919’da Paris Barış Konferansı’nda Yahudi meselesi görüşül-
dü. Sokolow ve Weizmann Filistin’de İngiltere himayesinde bir Yahudi 
yurdu kurulmasını gündeme getirdiler. Weizmann her yıl 70-80.000 Mu-
sevi göçünün Filistin’e yapılmasını ve zamanla Filistin’de Yahudilerin ço-
ğunluğa ulaşması ile bağımsız bir Yahudi Hükümetinin kurulacağını dile 
getirdi.84 
                                                           
79 H.V.F. Winstone, a.g.e., s. 473. 
80 Vedii Evsal, a.g.e., s. 279. 
81 David Fromkin, a.g.e., s. 444. 
82 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 42. 
83 Roger Garaudy, a.g.e., s. 67; Tayyar Arı, a.g.e., s. 123. 
84 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 385-386. 
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Filistin’deki nüfusa baktığımızda, İngiltere resmi belgesine göre 31 
Mart 1919’da Filistin’deki Yahudi nüfus aşağıdaki şekilde tahmin edil-
mektedir: 

Müslüman  515.000 
Yahudi      65.300 
Hıristiyan      62.500 
Diğer                 5.050 

olmak üzere toplam 647.850 kişiydi.85 

Siyonistler Paris Barış Konferansı’nda, Ürdün Irmağı’nı Suriye ve 
Lübnan’daki başlangıç noktalarını, Beka Vadisinin güneyini, Havran’ı 
Suriye’nin güneyindeki Der’aa’dan başlayarak Amman üzerinden Güney 
Ürdün’deki Maan’a kadar Hicaz demiryolu ile Akabe Körfezi’nin kontro-
lünü istemişlerdir.86 

Yafa’daki “Müslüman-Hıristiyan Komitesi” Şubat ayında Paris’e gön-
derdiği telgraflarda, Filistin’de Yahudi yurdu kurulması düşüncesi ile 
Yahudi göçlerini istemediklerini bildirdi. Kudüs merkezli Filistin Umumi 
Meclisi tarafından da benzer protestolar Barış Konferansı’na iletildi.87 

Yahudi delegasyonu 15 Temmuz 1919’da İngiltere’den, manda idaresi 
ile Filistin’de kendi kendini yöneten bir cumhuriyetin kurulmasını, Filis-
tin’de daimi bir Yahudi konseyinin oluşturulması, ulusal Yahudi vatanı 
ilkesinin desteklenmesi, Yahudi göç ve kolonizasyonunun kolaylaştırıl-
ması ve İbranicenin Filistin’de resmi dil olmasını istemiştir. Özetle Yahu-
diler Filistin’de kurulan manda idaresinden bir Yahudi devleti kurulma-
sını sağlayacak alt yapının oluşturulmasını istemişlerdir.88 

Fransa’nın Suriye’yi işgali ve İngilizlerin Balfour Deklarasyonundan 
dolayı Filistinli Araplar Osmanlı Devleti idaresini tekrar arar duruma 
gelmişlerdir. Filistin Yüksek Komitesi Hayfa’daki Amerikan temsilcisine 
gönderdiği 27 Kasım 1917 tarihli mektupta Osmanlı idaresini arar duru-
ma geldiklerini şöyle ifade etmiştir: 

“Zayıf Arap milletinin en büyük düşmanı olması gereken Türkiye bile 

bizi böyle bir yavaş ölüme mahkûm edecek kadar baskıcı olmamıştı. 

O zaman nasıl olur da Yakın Doğu’daki zaferlerine Arap katkısını be-

lirten dostumuz müttefikler bize bunu yapabiliyorlar? Biz Türklere 

karşı ayaklandıysak haklarımızı savunmak içindi. Eğer işbirliğimizin 

ülkemizin bölünmesine ve kolonileşmesine neden olacağını bilseydik. 

Türklere karşı düşmanlığımızı ilan etmezdik”.89 
                                                           
85 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 19. 
86 Erdal Şimşek, a.g.e., s. 52. 
87 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 387. 
88 Tayyar Arı, a.g.e., s. 201. 
89 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 234-235. 
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King-Crane Komisyonu Filistin’de yaptığı incelemede Yahudilerin böl-
geye kazandırdıklarını vurgulamakla birlikte Arapların Yahudileri iste-
mediklerini ve onların hassasiyetlerine dikkat etmelerini istemiştir. Ayrı-
ca Filistin’in Suriye’ye ilhakını, Yahudi göçünün sınırlandırılmasını ve 
Siyonist programın yeniden yapılandırılması ile Balfour bildirisinin tör-
pülenmesini Barış Konferansı’na tavsiye etmiştir.90 Raporda, Hıristiyan-
ların da Yahudilerin Filistin’e yerleşmesine şiddetle karşı çıktıkları belir-
tilmiştir.91 

Filistinli Araplar Yahudi göç ve isteklerine karşı 1920 yılında protesto 
ve gösteri hareketlerinde bulundular.92 

Yahudi İş Federasyonu, Yahudi işverenlere Arap işçilerin çalıştırılma-
ması yönünde baskıda bulunarak, Arapların çalıştırılmasını önlemiştir. 
Arapların Yahudi topraklarını işletmesi de Yahudiler tarafından engel-
lenmiştir.93 

1920 yılı Martında Suriye Ulusal Kongresi tarafından Balfour Dekla-
rasyonuna tepki gösterilerek, Filistin’in bir Yahudi yurdu olmasının ka-
bul edilemeyeceği açıklanmıştır.94 1920 yılı Nisan ayında Yahudi göçleri-
ne karşı Filistinliler karşı çıkarak Kudüs’te karışıklıklar çıkarıp Yahudi-
lere saldırmışlardır. Filistinlileri İngilizler askeri kuvvet kullanarak etki-
siz hale getirdiler. Bu sırada Yahudilerden 5 kişi ölmüş ve 211 kişi yara-
lanmıştır. Araplardan ise 4 kişi ölmüş ve 21 kişi yaralanmıştır. Bu olay-
lar sırasında Araplar bağımsızlıklarını isteyerek, Yahudi göçlerine karşı 
olduklarını dile getirmişlerdir.95 

1920 yılı Nisanında San Remo’da toplanan Müttefikler Yüksek Konse-
yi tarafından Suriye ve Lübnan Fransız mandasına, Filistin ve Irak ise 
İngiltere mandasına verilmiştir.96 

İngiltere 30 Haziran 1920 tarihinde Filistin’e Yüksek Komiser olarak 
Herbert Samuel’i atamıştır.97  

Halbuki Samuel Siyonist bir kişiydi. Bu da İngiltere’nin kasıtlı olarak 
bu kişiyi Filistin’e atadığını göstermektedir. Tedrici bir şekilde Filistin’e 
göçlerin yapılması fikrinde olan Samuel fikirlerini Sömürgeler Bakanlığı-
na hemen iletmiştir.98 
                                                           
90 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 390. 
91 Roger Garaudy, a.g.e., s. 66. 
92 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 399. 
93 Sami Hadawi-Walter Lehn, “Siyonizm ve Filistin Toprakları”, Siyonizm ve Irkçılık, Ankara 
1982, s. 75. 
94 Tayyar Arı, a.g.e., s. 140. 
95 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 147-148. 
96 Yaşar Canatan, “20. Yüzyıl Başlarında Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan Bölgelerinde 
Türk Aleyhtarı Batı Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 112, İstanbul (Şu-
bat), 1998, s. 20; Tayyar Arı, a.g.e., s. 142. 
97 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 235. 
98 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 396. 
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Yahudi lideri Weizmann, Samuel’in atanması ile ilgili olarak şunları söy-
lemiştir: “Sir Herbert Samuel’in Filistin’e atanmasından başlıca olarak ben 
sorumluydum. Sir Herbert Samuel, dostumuzdur. Ricamız üzerine bu zorlu 
görevi kabul etti. Onu bu mevkie biz getirdik. O, bizim Samuel’imizdir”.99 

Görüldüğü gibi İngiltere San Remo Konferansı ile kendisine verilmiş 
olan Filistin mandaterliğinde askeri yönetim yerine sivil bir yönetim kur-
du. Daha önceden askeri yönetim Yahudiler tarafından Yahudilerin 
amaçlarına hizmet etmemekle ve düşmanca bir politika takip etmekle 
suçlanmaktaydı. Sivil idarede görev alanların çoğu Yahudi idi. Göç Dai-
resi Müdürü Albert Hyamson ve aynı dairede görevli Denis Cohen, Hü-
kümet Sekreteri Baş Yardımcısı Max Nurock, Ticaret ve Endüstri Müdü-
rü Ralph Harari, Levazım Denetçisi Harold Solomon da Yahudi görevliler 
arasındaydı.100 

Filistin’de resmi dil olarak İngilizce, Arapça ve İbranice olmak üzere 
üç dil kabul edilmiştir.101 Manda idaresi tarafından Siyonist Komisyona 
ülkede dolaşma ve gelişmeleri planlama izni verilmiştir.102 Böylece İngil-
tere’nin Balfour Deklarasyonunu uygulamaya koymasının yolu açılmış 
oldu.103 

1 Temmuz 1920’den itibaren sivil idarenin başlaması ise birlikte Filis-
tin’e Yahudi göçü de başlamıştır. İlk yıl için Filistin’e yapılacak Yahudi 
göçü İngiltere ile Siyonist Teşkilatı antlaşmasına göre 16.500 idi. Ancak 
Arapların tepkileri üzerine Yafa’daki isyan büyüyünce Yahudi göçünde 
hedeflenen miktara bu yıl içerisinde ulaşılamamıştır.104 Sivil idarenin gi-
rişimi ile Toprak Sicil Dairesi Ekim ayında tekrar yeniden açılarak, Ya-
hudilerin toprak edinmelerini kolaylaştırmaya çalışmıştır.105 Filistin’deki 
hükümet, Yahudi Ulusal Fonu’nun toprak almasını kolaylaştıran adım-
lar attı. Bu fırsatı değerlendiren Yahudi Ulusal Fonu toprak alımlarını 
hızlandırdı. Yahudi Ulusal Fonu 1920’de 22.363 dönüm toprağa sahip 
iken 1930’da 278.627 dönüme, 1940’ta 515.950 dönüme ve Mayıs 
1948’de ise 936.000 dönüm araziye sahip olmuştur. Yahudi Ulusal Fonu 
toprak alımları vasıtasıyla tarımsal kolonizasyonla bir Yahudi devletinin 
kurulmasının uzun süreç alacağını görünce bu sefer alımlarında strate-
jik ve ulusal siyasi amaçları ön plana çıkarmıştır.106 

Siyonistler mümkün mertebe Filistin’de nüfus çoğunluğunun sağlan-
ması için hızlı bir göçün sağlanmasına çalıştılar. Bu amaçla da militan 
                                                           
99 Tayyar Arı, a.g.e., s. 203. 
100 Sami Hadawi-Walter Lehn, “a.g.m.”, s. 71-72. 
101 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 4. 
102 Sami Hadawi-Walter Lehn, “a.g.m.”, s. 71. 
103 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 394. 
104 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 48. 
105 Sami Hadawi-Walter Lehn, “a.g.m.”, s. 72. 
106 Walter Lehn, “a.g.m.”, s. 89-94. 
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bir şekilde çalıştılar, hatta Samuel’i Yahudi davasına ihanetle suçladı-
lar.107 

1921 yılında Yahudiler arasında Bolşevik grubu ile Yahudi Ortodoks 
İşçi Partisi taraftarları arasında çıkan mücadelenin tahrikiyle Yafa’daki 
Araplar şehirde ve civardaki beş Yahudi kolonisine karşı saldırı hareke-
tinde bulundular. Bu mücadeleler sırasında Araplar Yahudilerden 47 ki-
şiyi öldürürken 146 kişiyi de yaralamışlardır. Araplardan da 48 ölü ve 
73 yaralı olmuştur. İngiltere, Arapların bu faaliyetlerinin siyasi ve iktisadi 
sebeplerin tesiri altında Arapların Yahudilere karşı duydukları husumet-
ten geldiğini tespit ederken, Yahudiler ise Arapların bu hareketlerinin Ya-
hudilerden çok İngiltere idaresine karşı yapıldığını iddia etmişlerdir.108 

Ortadoğu’daki Fransız Katolik misyonerliklerini temsil eden Oeuvre 
des Ecole d’Orient, Yahudi milli yurdunu İngilizlerin Fransızların bölge-
deki durumlarını sarsmak için kullandıkları bir araç olarak gördüler. 
Ecole d’Orient dünyadaki Yahudi komplosunun tüm Hıristiyan dünyası-
nı yok etmeyi amaçladığını düşünmekteydi. Fransa’nın Suriye’deki poli-
tik çıkarlarını takip eden Robert de Caix, Filistin’e gelen Siyonistlerin 
Bolşevizm fikrinde olduklarını dile getiriyordu. Ecole d’Orient Başkanı 
Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs’ün Yahudilerin kontrolüne geçme-
sine taraftar değildi. Fransa, Filistin’de İngiliz aleyhtarı Edebiyat Cemiye-
ti adındaki bir siyasi kulübe para yardımında bulunmaktaydı.109 

İngiltere, Filistin’deki yüksek memurluklara genelde önceden subay 
olarak görev yapan İngilizleri atamıştır. Arapları ve Yahudileri alt düzey 
memurluk ve görevlerde kullandılar. Filistinli Araplar arasında bir birlik-
telik yoktu. En önemli köklü aileler olan Hüseyniler ile Neşaşibiler ara-
sında ananevi rekabetlerden dolayı çekişme vardı. 

İngilizlerin Filistin’deki manda idaresine gelince, Yahudiler hemen 
eğitimde dil olarak İbraniceyi temel alan bir eğitim sistemi kurarken, 
Araplar da Arapçayı esas alan bir eğitim dili oluşturdular. Ancak Yahu-
diler bu konuda daha etkindiler. Müslüman kesimin eğitimini İngiltere 
direk kontrol ederken, Yahudiler İngiltere kontrolü altında olmakla bera-
ber kendi cemaatleri tarafından da doğrudan doğruya kontrol edilmek-
teydi.110 

1921 yılında Filistinliler, Sömürgeler Bakanı Churchill’e Filistin’deki 
isteklerini bildirdiler. Ancak Churchill ise Filistin meselesi gibi bir soru-
nun olmadığını iddia ederek istekleri reddetmiştir. 

Filistinliler Mayıs 1921’de Dördüncü Arap Konferansı’nı Kudüs’te top-
layarak, Filistin davasının Avrupa’da takip edilmesi kararı aldılar. Bu 
                                                           
107 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 401. 
108 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 147-148. 
109 David Fromkin, a.g.e., s. 339-440. 
110 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 27, 145. 
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konferansta alınan karar gereğince Londra’ya gönderilen Filistin heyeti 
Balfour Bildirisini iptal ettirmeye çalışmışsa da İngilizler bildiriyi tartış-
ma konusu yapmaya dahi yanaşmadılar. Heyet 12 Ağustos 1921’de 
Churchill’e sunduğu raporda, Yahudi yurdu kurulması ile Yahudi göçü-
nün önlenmesini istedi. Ancak bir sonuç çıkmayınca heyet Filistin’e geri 
döndü.111 

Filistinliler eski Osmanlı Devleti idaresini arar konuma geldiler. Mus-
tafa Kemal Paşa liderliğindeki Milli Mücadele hareketinin başarılı olarak 
Filistin’in tekrar Türk idaresi altına girmesini beklemeye başladılar. Tür-
kiye, Filistin’in Milletler Cemiyeti tarafından İngiltere mandasına veril-
mesini kınayarak, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetmeleri hakkını 
savunmuştur.112 

İngiltere’nin Kudüs Müftülüğüne getirdiği Hacı Emin Efendi El-Hü-
seyni 1922 yılında yapılan seçimde Yüksek İslam Şeri Meclisi Reisliğine 
de tayin edilmiş ve Yahudilere karşı mücadelede gittikçe artan bir rol oy-
namıştır.113 

Filistin’in İngiltere mandasına verilmesinden sonra manda şartlarını 
tespit eden Manda Şartnamesi 24 Temmuz 1922’de Londra’da imzalan-
mıştır. Bu imzalanan vesikada bulunan aşağıdaki madde ile de Filistin’-
de bir Yahudi milli yurdu kurmanın alt yapısı hazırlanmış olup bu mad-
de şöyledir: 

“Mandater devlet, başlangıçta tasrih edildiği üzere, Yahudi milli yur-

dunun kurulmasını temin edecek şekilde memleketi siyasi, idari ve 

iktisadi şartlarla teçhiz etmekten, kendi kendini idare kurumlarının 

inkişafından ve ırk ve din farkı gözetilmeksizin Filistin’in bütün seke-

nesinin medeni ve dini haklarını korumaktan mesul olacaktır.” 

4. maddede ise Yahudi haklarının korunması için iktisadi, siyasi ve 
içtimai alanlarda hükümetle işbirliği yapmak amacıyla kurulacak olan 
Yahudi Ajanlığı’nın mandater devlet tarafından tanınacağı kabul edilmiş-
tir. Altıncı madde ile Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerinin önü açılarak, 
Yahudi göçlerinin kolaylaştırılacağı, boş topraklara yerleşmelerinin sağ-
lanacağına işaret edilmiştir. 7. maddede ise Filistin’e yerleşen Yahudile-
rin vatandaşlık kazanmalarının kolaylaştırılması benimsenmiştir.114 İn-
giltere manda yönetimi Filistin’de Araplarla Yahudiler arasında işbirliği 
sağlamaya da çalışmıştır.115 

Filistinliler Türk yönetimini İngiliz yönetimine tercih ederek, tekrar 
Türklerin Filistin’i almaları yönündeki istekler çoğalmıştır. Türk kuvvet-
                                                           
111 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 403-404. 
112 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 429-430. 
113 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 149. 
114 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 5-6. 
115 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 44. 
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lerinin İzmir’e girişi Filistin’de de sevinç gösterileri ile karşılanmış olup, 
Kudüs Mustafa Kemal Paşa’nın resimleriyle süslenmiştir. Nablus’ta pen-
cerelere Türk bayrakları asılmış ve camilerde dualar okunmuştur. 1922 
yılı sonunda Kudüs’ün ileri gelenleri hem İstanbul’da hem de Lozan’da 
Türk Hükümeti yetkilileri ile görüşerek, Filistin’in kendi yönetimini ken-
disinin sağlamasına ve Türk manda fikrini görüşmek için girişimlerde 
bulunmuşlardır. Lozan antlaşması öncesinde Türkiye’de yaşayan Yahu-
dilerden de Filistin’de Türk mandasının kurulmasını isteyen teklifler gel-
miştir.  

TBMM’ne gelen ve bir grup Musevi’nin imzasını taşıyan 10 Kasım 
1922 tarihli mektupta, Filistin’de tekrar önceden olduğu gibi Araplarla 
Museviler arasındaki ahengin sağlanması için Filistin’deki mandanın 
Türk devletine verilmesini istemişlerdir.116 

Amerikan Kongresi 21 Eylül 1922’de aldığı bir kararla Filistin’de bir 
Yahudi yurdu kurulmasını kabul etmiştir. Amerika’nın kabul ettiği bu 
karar metni Balfour Deklarasyonunun aynısıdır.117 

Birleşmiş Milletler Filistin’deki İngiliz mandasını 29 Eylül 1922’de 
onaylamıştır. İngiltere Filistin’de tam bir sömürge siyaseti takip etti. 
Arap halkından aldığı vergilerle Filistin’in Siyonistleşmesine hizmet etti. 
Manda dönemi boyunca Filistin’in Siyonistleşmesi için İngiltere gerekli 
her türlü tedbiri aldı. Yüksek Komiser yaptığı uygulama ve yasalarla ilgi-
li olarak Yahudilerin görüşlerini alıp, o doğrultuda gerekli siyasi, huku-
ki, askeri, idari ve ekonomik düzenlemeleri yapmıştır. Dünyadaki Siyo-
nist örgütler de Filistin’deki gelişmeleri takip etmişlerdir.118 Manda idare-
si Filistin’de Yahudilerin toprak satın almalarını kolaylaştıracak ortamı 
oluşturmuştur. İngiltere sürekli Yahudiler lehine olacak düzenlemeler 
yapmıştır.119 

İngiltere mandater devlet olarak Filistin’in bir Yahudi milli yurdu hali-
ne getirilmesine verdiği önemden dolayı Filistin’de bir Muhaceret ve İs-
kân Dairesi kurarak, başına ise Muhaceret ve İstatistik Komiseri unva-
nıyla bir İngiliz memur atamıştır. İngiltere kurduğu tapu kadastro daire-
si vasıtasıyla da Filistin’i bir göçmenler memleketi haline getirmek istedi-
ği için kısa süre içerisinde Filistin topraklarının ölçülmesini tamamlaya-
rak Filistin’in haritasını çıkardı.120 Bunlar yapılırken bu sırada her şey 
Yahudi yerleşmesini sağlamaya yönelik olduğu için Filistinlilerin istekleri 
göz önüne alınmadı.121 
                                                           
116 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 235-236. 
117 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 44. 
118 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 397-398. 
119 Stefan Goranov, “Irkçılık: Siyonizm’in Temel Bir İlkesi”, Siyonizm ve Irkçılık, Ankara 
1982, s. 33. 
120 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 15. 
121 Sami Hadawi-Walter Lehn, “a.g.m.”, s. 69. 
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Siyonist Teşkilat 1921 yılı Nisan ayından 1929 yılı Eylül ayının sonu-
na kadar aldığı yardımlar ile Filistin Hükümeti’nden aldığı yardımların 
toplam miktarı 9.023.730 Filistin Lirasını bulmuştur. Bu meblağ Yahu-
dilerin iskân, ziraat, nafıa, maarif ve kültür, sağlık, emniyet ve idare işle-
rine harcanmıştır. Toplam meblağ içerisinde Filistin için Yahudilerden 
yapılan yardımların toplamı ise 7.335.674 Filistin Lirasıdır.122 

İngilizler tarafından 31 Aralık 1922 tarihinde Filistin’de yapılan nüfus 
sayımında göçebeler hesaba katılmadan 590.890’ı Müslüman, 83.794’ü 
Yahudi, 73.024’ü Hıristiyan, 9.474’ü diğerleri ki bunun çoğunluğunu 
Dürzîler oluşturmaktaydı. Toplam nüfus 757.182 kişiydi. Yahudi nüfus 
daha çok Yafa ve Kudüs kenti içerisinde yoğunlaşmıştı.123 

Yahudilerle Araplar arasındaki anlaşmazlıkların çıkmasında ilk etap-
ta tarlalarda hasadın kaldırılmasından sonra hayvanlarını otlatan Arap-
lara Yahudilerin özel mülkiyetlerde hayvan otlatma izni vermemeleri ve 
ikinci derecede de su kaynaklarından Arapların faydalanmalarına imkân 
verilmemesi etkili olmuştur. Diğer taraftan göçlerle Yahudi nüfusu artın-
ca Yahudi işçilerle Arap işçiler arasında iş bulma mücadelesi de başla-
mıştır.124 

Filistinliler 1923 seçimini boykot ederek, büyük çoğunluk seçimlere 
katılmadı. 16-20 Haziran 1923’te Yafa’da toplanan Altıncı Konferansta 
ise boykota devam kararı alındı.125 Yahudiler Arapların kendilerine kar-
şı çıkmayacağını ve Filistin’e yerleşmelerine ses çıkarmayacaklarını dü-
şünüyorlardı. Arapların kendi topraklarında ikinci vatandaş durumuna 
düşmelerini kabullenmeleri mümkün değildi. Onun için de Yahudi göç-
lerine karşı harekete geçmişlerdir. Bu durum İngiltere’yi zor durumda 
bırakmıştır. Göç eden Yahudiler de Arapların örf anane ve geleneklerini 
bilmeyen Yahudiler olması bu mücadeleyi daha da körüklemiştir.126 

1925 yılında yapılan Yahudi Kongresinde alınan karar göre Filistin’de 
Yahudi Bürosu tarafından, Filistin’e devamlı artan bir Yahudi göçün yapıl-
ması, toprak satın alınması, tarımsal kolonizasyon, İbrani dili ve kültürü-
nün geliştirilmesi istenmiştir.127 1 Nisan 1925 tarihinde Lord Balfour’un 
başkanlığı altında yapılan bir törenle Kudüs İbrani Üniversitesi açılmıştır.128 

1926 yılında Yahudilere karşı mücadelenin bir organı olan Arap İcra 
Komitesi ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam cemiyetleri açarak, milli ba-
ğımsızlığın sağlanmasına çalışmıştır. Araplar Yahudilere, Yahudiler ise 
Araplara iktisadi ve ticari boykotlar ilan etmişlerdir. Kudüs’te eski kale 
                                                           
122 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 53-54. 
123 Sami Hadawi-Walter Lehn, “a.g.m.”, s. 66. 
124 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 45-46. 
125 Mim Kemal Öke, a.g.e., s. 406. 
126 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 153. 
127 Tayyar Arı, a.g.e., s. 204-205. 
128 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 57. 

127



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 22 

içindeki ve Yafa’da Araplar arasındaki Yahudi tüccar ve esnafı dükkânla-
rını yeni Yahudi mahallelerine, Tel-Aviv’e taşımışlardır. Böylece iki taraf 
arasındaki düşmanlık gittikçe artmıştır.129 

Araplar bir araya gelerek 1928 yılında Kudüs’te bir Arap Kongresini 
topladılar. Bu kongre 23 Temmuz 1928’de İngiltere Yüksek Komiserin-
den bir halk temsilciler kurulu oluşturmasını istedi. Böyle bir kurulun 
oluşturulması ile azınlıkta kalacaklarını gören Yahudiler bu öneriye şid-
detle karşı çıktılar. İngiltere bir taraftan kendi, diğer taraftan ise Yahudi 
emellerinden dolayı bu öneriyi kabul etmedi.130 

1929 yılı ekonomik buhranı nedeniyle Filistin’e göç eden Yahudilerin 
yarısını oluşturan Polonya’nın parasının değerinin düşmesi ve Doğu Av-
rupa’da ortaya çıkan döviz sıkıntısı Filistin’e göçü azaltmıştır. Çünkü 
1925 yılında 33.801 Yahudi Filistin’e gelirken, 1926’da bu sayı 13.081’e 
düşmüştür. Halbuki aynı yıl 7.365 kişi başka ülkelere göç etmişti. 1927 
yılında ilk defa Filistin’e göç edenler Filistin’den gidenlerden az olmuştu. 
1927 yılında dışarıdan Filistin’e 2.713 muhacir gelmesine karşın, 5.071 
kişi ise dışarı göç etmiştir. Buna rağmen Yahudi işsizlerin sayısı 1925 yı-
lında 500 iken 1937 yılı sonunda 5.000’e çıkmıştır. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Filistin’deki Yahudi nüfusu artmaya 
devam etmiş, Yahudilerin ellerindeki arazi 1925 yılında 944.000 dönüm-
den 1927 yılında 1.024.000 dönüme çıkmıştır. 1928 yılında Filistin’den 
dışarıya Yahudi göçü durmuştur. 1929 yılından itibaren tekrara Filis-
tin’e Yahudi göçleri hızlanmıştır. 

1929 Ağustos’unda Arapların Yahudilere karşı harekete geçmelerinde 
15 Ağustos günü Yahudilerin büyük bir kalabalıkla Ağlama Duvarına 
yürümeleri üzerine Araplar da aynı şekilde bir kalabalık oluşturmuşlar-
dır. 23-29 Ağustos arasında Araplar memleketin farklı noktalarında Ya-
hudilere karşı saldırılarda bulunmuşlardır. Bu saldırıların en önemlileri 
yeni koloniler değil, Halil’ür-Rahman ve Safed gibi eski Yahudi mahalle-
rine yapılmıştı. Bu saldırı sırasında Halil’ür-Rahman’da Yahudilerden 60 
kişi öldürülmüş ve 50 kişi de yaralanmıştır. Bu saldırılarda bir kısım Ya-
hudi mülkleri ve bir Yahudi hastanesi tahrip edilmiştir. İngiliz polisinin 
müdahalesi ile bu saldırılar önlenmiştir. Safed’de de Yahudilerden 45 
kadarı öldürülmüş veya yaralanmıştı. Kudüs ve Yafa’da da altı tane Ya-
hudi kolonisi tahrip edilmiştir. Yahudiler de Yafa’da bir cami imamı ile 
altı müslümanı öldürmüşler ve Kudüs’teki bir eski mescidi tahrip etmiş-
lerdir. İngiltere Mısır’dan getirdiği askeri kuvvetlerle olayları bastırmıştır. 
İngiltere bu olaylar sonucunda Yahudilerden 133 ölü ve 232 yaralının ol-
duğunu tespit etmiştir.131 
                                                           
129 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 156-157. 
130 Carl Brockelmann, İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi, (Çev: Neşet Çağatay), Ankara 1992, s. 409. 
131 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 154, 156. 
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İngiltere Hükümeti, Araplarla Yahudiler arasında çıkan olayları araş-
tırmak amacıyla Mr. Walter Shaw’ın başkanlığındaki bir heyet Filistin’e 
göndermiştir. Shaw’ın hazırladığı rapor 1930 yılı Martında açıklanmıştır. 
Shaw raporunda, hükümete tavsiye ettiği tedbirler ise, Filistin’de Yahudi 
olmayan unsurların haklarının korunmasına dair manda kararlarının 
açıkça izahı, 1925 ve 1926 yıllarında olduğu gibi toplu Yahudi göçlerinin 
önlenmesi, Filistin’de zirai gelişmeyi sağlamak için ilmi incelemeler yapıl-
ması ile manda sözleşmesi ile Siyonist Teşkilatına verilen özel durumun 
Filistin’deki idareyi paylaşmak anlamına gelmediğinin açıklanmasını tav-
siye etmiştir. Bu rapor sonrası İngiltere’nin Filistin’e gönderdiği ziraat 
uzmanı Sir John Hope Simpson, bölgenin Yahudi göçüne elverişliliğini 
araştırmış ve çalışmalarını rapor halinde yayınlamıştır. Bu raporunda, 
Yahudilerin 16.000 dönüm ve hükümet arazi komisyonunun 10.592.000 
dönüm olarak tahmin ettiği ziraata elverişli Filistin topraklarını, bu uz-
man 6.544.000 dönüm olarak tespit etmiştir. Ayrıca Arapların tarımsal 
teknik alanında yetiştirilmediği takdirde bu topraklara tek bir Yahudi 
göçünün bile iskânına imkân vermediği ve ihtiyacı karşılayamayacağını 
vurgulamıştır. Simpson ziraat tekniklerinin kullanılması halinde 20.000 
aileye yetecek toprak bulunabileceğini raporuna kaydetmiştir.132 

İngiltere Sömürgeler Bakanı Lord Passfield Filistin meselesinin çözü-
mü ile ilgili olarak hazırladığı ve “Passfield Beyaz Kitabı” adını alan ra-
poru Ekim 1930’da yayınlamıştır. Raporda aşağıdaki hususlar yer almış-
tır: 

1. Filistin’de tarıma elverişli alan az olmasına karşın Arap nüfus ise 
hızla artmakta olup, Yahudi göçüne izin verildiğinde Araplar açlığa mah-
kûm olacaktır. 

2. Arap-Yahudi çatışmalarının önlenmesinin tek yolu Filistin’e Yahudi 
göçlerinin engellenmesidir. 

3. Yahudilere yapılan toprak satışı yasaklanmalıdır. 
Passfield Beyaz Kitabı adlı rapor, İngiltere’nin Filistin meselesinde 

Arapları destekleyen tek rapor olup, Araplar bu rapordan memnun kalır-
ken, Dünya Siyonist Teşkilatı ise rapora tepki göstermiştir. Siyonist Teş-
kilatın Başkanı Chaim Weizmann istifa edince, İngiltere geri adım ata-
rak, Balfour Deklarasyonuna bağlı olduğunu açıklamak zorunda kalmış-
tır.133 

Filistin’e gelen yabancı ziyaretçi ve turist görünümündeki Yahu-
diler tekrar geri dönmeyerek Filistin’e yerleşmişlerdir. İngiltere Hü-
kümeti 1931 yılında 6000 Yahudi’yi muhacir olarak kaydetmiş-
tir.134 
                                                           
132 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 159. 
133 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 47. 
134 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 161. 
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Türkiye’deki Yahudilerden 1931 yılına kadar 1339 kişi Filistin’e göç 
etmiştir.135 Filistin’de 1931 yılında yapılan nüfus sayımına göre ortaya 
çıkan nüfus ise aşağıda verilmiştir: 

Müslüman 759.712 
Yahudi 174.610 
Hıristiyan   91.398 
Diğer   10.011 
Toplam nüfus 1.035.821 kişi olarak görülmektedir. Yahudilerdeki nü-

fus artışı daha çok göçler vasıtasıyla olmuştur. 
1932 yılında Filistin’e gelen Yahudi göçmenlerin sayısı 9.553 iken, bu 

sayı 1933 yılında birden bire 30.397’ye çıkmıştır. Bu göç edenlerin içeri-
sinde önemli Yahudi bilgin, teknisyen ve büyük sermaye sahiplerinin de 
bulunması Filistin’deki Yahudilerin gücünü arttırmıştır.136 1933 yılı 
Martında Arap İcra Komitesi Arap milletine hitaben yayınladığı bildiride, 
Filistin’e gayri meşru bir biçimde Yahudi göçünün olduğunu ve hüküme-
tin kötü niyet ve amacının ise açık olduğunu dile getirmiştir. Araplar 
1933 yılı Ekim ayında Yahudi göçlerine karşı boykot ve gösterilere başla-
dılar. 27 Ekim’de Yafa’da gösteriler başladı. Polis silah kullanarak bu 
gösterileri durdurmuştur. Nablus’taki gösterilerde halk hükümet dairele-
rine saldıracak kadar işi ileri götürdüler. 28 ve 29 Ekim’de Kudüs’te gös-
teriler tekrarlanmıştır. Polis gösterileri durdurmak için halkın üzerine 
ateş açmıştır. Bu olay sırasında göstericilerden 26 kişi ölmüş ve 187 kişi 
yaralanmıştır. Polis kuvvetlerinden ise bir ölü ve 56 yaralı olmuştur.137 

Görüldüğü gibi 1933 yılında Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesi ile 
birlikte Filistin’e göç artmaya başlayınca bu artışa paralel olarak Arap-
Yahudi çatışmaları da şiddetlenmiştir. 1933 yılından itibaren tekrar 
Arap-Yahudi çatışmalarının artması üzerine İngiltere yeniden bölgeye 
Lord William Robert Peel başkanlığında bir heyet göndermiştir. Heyetin 
hazırladığı rapor Peel Komisyonu Raporu adıyla 1937 yılı Temmuzunda 
yayınlanmıştır. Bu rapor, Filistin’i üç bölgeye taksim etmesi nedeniyle 
Taksim Raporu adıyla da anılmaktadır. Rapora göre birinci bölge Yahudi 
devleti, ikinci bölge Arap devleti, üçüncü bölge ise Kudüs ve çevresiydi. 
Kurulması düşünülen bu devletler birtakım bağlılık antlaşmaları ile İn-
giltere’ye bağlı olacaklardı. Bu rapora hem Yahudiler hem de Araplar 
karşı çıktılar. Yahudiler Filistin’in tümünü isterken, Araplar ise kurul-
ması düşünülen Yahudi devletini istememekteydiler.138 

Yüksek İslam Şer’i Meclisi, Arap halkı arasında Yahudilere arazi satıl-
masını, küçük toprak sahiplerinin mülklerini aile vakıfları haline getir-
                                                           
135 Yusuf Besalel, a.g.e., s. 91. 
136 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 20, 162. 
137 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 163-164. 
138 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 46, 48. 
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mek suretiyle önlemeye çalışmıştır. Topraklarını Yahudilere satanların 
vatan haini olacakları telkin edilmiştir. Arap topraklarının işletilmesini 
ve korunmasını sağlamak amacıyla 1934 yılında 60.000 Filistin Lirası 
sermaye ile Arap Bankası kurulmuştur. Ancak bu çok geç kalınmış bir 
tedbirdi.139 

Yahudi karşıtlığı Ermeniler arasında da vardı. 1935 yılı Mayıs ayında 
Bükreş’teki Ermeniler, bu kentteki Musevilere aynı yılın Ağustosunda ise 
Yunanlılar Selanik’teki Musevilere saldırıyorlardı. Hitler Almanya’sındaki 
Ermeni gönüllüler Nazi kamplarına gönderilecek olan Musevilerin tutuk-
lanmalarına yardımcı oluyorlardı. Hatta Faşist ve Musevi düşmanı bir 
yöntem izleyen aşağı soyların imhasını hedef edinen Nazi ilkelerini des-
tekleyen bir Almanca dergi Ermeniler tarafından yayımlanmaktaydı.140 

1935 yılından itibaren Yahudiler Filistin’de silahlanma faaliyetlerini 
arttırmaya başladılar. 1935 yılı sonbaharında Belçika’dan çimento yüklü 
bir gemi içerisinde silahlar getirtilmiştir. Yahudilerin gizli olarak silah-
landıklarını gören Arap basını Yahudilere karşı yazılar yayınlanmasının 
yanı sıra 28 Ekimde Arap dükkâncılar kepenklerini kapatarak grev yap-
tılar.141 

1935 yılı Kasımında Filistin’de beş Arap partisi mevcut manda yöneti-
minden demokratik bir parlamentonun kurulması, Yahudi göçlerinin 
durdurulması ile toprak satışının yasaklanmasını istedi.142 

1936 yılında İtalya’nın Habeşistan’a saldırısında Milletler Cemiyetinin 
İtalya aleyhine tavır alması ve bunda İngiltere’nin rolü olduğunu düşü-
nen İtalya, Bari Radyosu vasıtasıyla Arapları İngiltere aleyhine tahrik et-
meye başladı. Bu propagandanın da etkisiyle harekete geçen Arap çetele-
ri 15 Nisan 1936’da Tul-Kerem-Nablus yolu üzerinde iki Yahudi’yi öldür-
meleriyle birlikte Arap isyanı başladı. 16 Nisan gecesi Tel-Aviv’e beş, on 
kilometre uzaklıkta bulunan Pita-Tikva civarında iki Arap öldürüldü. Öl-
dürülen Yahudilerin Tel-Aviv’deki cenaze töreni sırasında gösteriler ya-
pılmış, Yahudiler Araplara saldırarak birkaç Arab’ı öldürmüşlerdir. Ya-
hudilerin bu hareketine misillemede bulunan Araplar da Yafa’da üç Ya-
hudi’yi öldürmüşlerdir.143 

1936 yılı grev ve Arapların direnişi açısından önemli bir yıl olmuştur. 
Fevzi Kavukçu Filistin’e gelerek, bu isyancı kuvvetlerin başkomutanı ol-
duğunu ilan edip, İngiliz kuvvetlerine karşı direnmiştir. Ancak grevler 
dolayısıyla Arapların ekonomik durumunun kötüleşmesi, İngiliz kuvvet-
lerinin sayısını arttırmaya başlaması karşısında Suudi Arabistan Kralı 
                                                           
139 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 165. 
140 Salahi R. Sonyel, “Türk-Ermeni İlişkileri ve Musevi Soykırımı”, Belleten, C. LIV, S. 210, 
Ankara, (Ağustos) 1990, s. 752. 
141 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 165-166. 
142 Tayyar Arı, a.g.e., s. 209. 
143 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 167-168. 
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İbni Suud’un, Irak Kralı ve Ürdün Emiri’nin araya girmesi sonucunda 
Yüksek Arap Komitesi bir beyanname yayınlayarak isyanın sona ermesi-
ni sağlamıştır.144 Filistin’de Arapların Yahudilere karşı yapmış olduğu di-
reniş hareketleri sadece Filistin’de değil Arap ülkelerinde de etkili olmuş-
tur. Irak’taki Arap milliyetçileri harekete geçerek bu direniş sırasında 
ölenler için Bağdat’ta Haydarhane Camiinde gıyabi cenaze namazı kılın-
ması kararı almışlardır. Ancak bu toplanmanın Yahudilere karşı saldırı-
ya dönüşeceği ihtimaline karşı hükümet camide toplanmayı ertelemiştir. 
Filistinlilerin direnişleri İngilizlere karşı olan düşmanlığın da artmasını 
hızlandırmıştır.145 1936 yılında altı ay devam eden bu olaylar sırasında 
resmi kayıtlara göre Araplardan 195 ölü ve 804 yaralı, Yahudilerde ise 
80 ölü 308 yaralı olduğu tespit edilmiştir.146 

Filistin’deki Arap-Yahudi mücadelesinden dolayı İngiltere 1936 yılı 
yazında Filistin’e bir krallık komisyonu yolladı. Filistin’e gelen bu komis-
yon daha çok İngiliz ve Yahudi asıllı kişilerden bilgiler aldı. Komisyon 
Temmuz 1937’de hazırladığı raporda Filistin’in kuzeybatısında bir Yahu-
di ve bir Arap devleti kurulmasını Kudüs ve diğer kalan bölümlerde bir 
İngiltere mandası oluşturulması önerisinde bulunmuştur. Araplar bu 
öneriye büyük tepki göstermişlerdir.147 

Filistin’deki gelişmeleri Türkiye’de yakından takip etmiştir. Bombay 
Chronicle Gazetesi’nin 27 Temmuz 1937 tarihli nüshasında, “Filistin’e el 
sürülemez, Kemal Paşa Avrupa’ya ihtar ediyor, Türkler mukaddes toprak-
larda yabancı hâkimiyetine tahammül etmeyeceklerdir” başlığı ile aşağı-
daki yazı yayınlanmıştır: 

Türkçe Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Kemal Atatürk’ün Türkiye Millet 
Meclisinde irad etmiş olduğu bir nutuktan bahsediyor. Aşağıdaki satırlar 
bu nutkun Filistin’e taalluk eden kısmından alınmıştır: 

“Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip bu sözde istiklal kelime-
sine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine 
esir kıldıkları çok şayan-ı teessüftür.” 

Kemal Atatürk’ün, Filistin’in Arabistan’da vuku bulacak harekâtın 
merkezini teşkil ettiği takdirde bura Araplarına yapılacak herhangi bir 
fenalığa Türklerin tahammül edemeyeceğini söylemektedir. 

“Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse 

bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Araplardan uzak kaldık. 

Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiği-

miz için İslamiyet’in mukaddes yerlerini Musevilerin ve Hıristiyanla-
                                                           
144 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 171. 
145 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 266, Dosya No: 793, 
Belge No: 14. 
146 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 172. 
147 Carl Brockelmann, a.g.e., s. 410. 
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rın nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu 

söylemek istiyoruz ki, buraların Avrupa emperyalizminin oyun saha-

sı olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İsla-

miyet’e lâkayt olmakla ittiham edildik. Fakat bu ittihamlara rağmen 

Peygamberin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam 

hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeğe 

hazırız. Cedlerimizin Selahaddin’in idaresi altında uğrunda Hıristi-

yanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzu-

nun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek 

kadar bugün Allah’ın inayeti ile kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes 

yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âlemini 

ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur”.148 

1937 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında devam eden olaylarda 
birçok Yahudi ve Arap hayatını kaybetmiştir. Bu olaylar sırasında 26 Ey-
lülde Celile İdari Bölge Komiserliğini yapan İngiliz yüksek memurların-
dan L.Y. Andrews’in muhafızları ile birlikte Nasıra’da öldürülmüştür. Bu 
olaylara karşı İngiltere çok sert müdahalelerde bulunmuş ve Yüksek 
Arap Komitesi ile diğer Arap milli kuruluş ve partilerini kanun dışı ilan 
etmiştir. Bunun üzerine Müftü Hacı Emin el-Hüseyni Lübnan’a sığın-
mıştır. 1937 yılında Zürih’te toplanan yirminci Siyonist Kongresi tekrar 
Balfour Deklarasyonu çerçevesinde Yahudi milli yurdunun kurulmasını 
ve göçlerin devamı ile Şarkü’l-Ürdün’ün Yahudilere ait olduğu iddiasını 
tekrarlamıştır.149 

1938 yılı Nisan ayında İngiltere Hükümeti Peel Komisyonu raporunda 
belirtilen taksim sınırlarını yeniden belirlemek amacıyla John Woodhead 
başkanlığında bir heyeti Filistin’e göndermiştir. Komisyon yaptığı çalış-
malar sonucunda hazırladığı raporunu Kasım 1938’de yayınlamıştır. Bu 
raporda Filistin, Arap ve Yahudi devletleri ile İngiltere mandası altındaki 
Filistin olmak üzere üçe bölünmüştür. Bu raporu da beğenmeyen İngil-
tere Araplar ile Yahudilerin bir arada yaşamaları gerektiği düşüncesine 
dönmüştür.150 25 Temmuz 1938’de Hayfa’da halkın sokağa çıkmasının 
yasak olduğu gece Yahudi çeteleri tarafından bir Arap pazar yerine bom-
ba konarak, gündüz patlatılmıştır. Bunun üzerine aralarında çocuk ve 
kadınların da bulunduğu 60 kişi ölmüş ve o kadar kişi de yaralanmıştır. 

1938 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Araplar Yahudilere karşı olan 
faaliyetlerini arttırdılar. 10 Ağustos’ta Nablus’a giren bir Arap çetesi Bark-
lays Bank şubesini soymuştur. 17 Ağustos’ta bir başka Arap çetesi Hacı 
Muhammed komutasında Hayfa kuzeyindeki Atlit tutuklular kampına sal-
dırarak, içerisindeki siyasi tutukluları serbest bırakmaya çalışmıştır. 
                                                           
148 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 266, Dosya No: 793, Belge No: 25. 
149 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 179. 
150 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 48-49. 
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Yahudiler de Araplara karşı şiddet hareketlerine girişmişlerdir. 26 
Ağustos 1938’de Yahudiler Yafa’da Arapların pazar yerinde bir bomba 
patlatarak, 30 kişinin ölümüne ve 40 kadar kişinin yaralanmasına ne-
den olmuştur.151 

Araplar ve Yahudiler arasındaki karşılıklı şiddet hareketlerinden dola-
yı 1938 yılı Temmuzundan aynı yılın Kasım ayı sonuna kadar 1558 kişi 
ölmüştür. Hayatını kaybedenlerden 1261 tanesi Arap’tır. Buna karşın 
Yahudilerin ölü sayısı 232, İngilizlerin ise 53’tür. 

1939 yılı Ocak ayında Halilü’r-Rahman civarındaki Yatla Köyünde 
3000 kişilik bir Arap grubu büyük bir gösteri düzenleyerek Yahudi göçle-
rine karşı çıktılar. 1939 yılı Mayısında Arap çetelerinin başkomutanı 
olan Arif Abdürrezzak Suriye’ye çekilerek, Fransızlara sığınmış ve böyle-
ce Arap mücadelesi şiddetini azaltmıştır.152 

Görüldüğü gibi 1936 yılında başlayan Arap ayaklanması 1939 yılına 
kadar devam etmiştir. Bu ayaklanmalar Araplar üzerinde derin tesir bı-
rakmıştır. Bu ayaklanmaları yatıştırmak amacıyla İngiltere Hükümeti 
Mayıs 1939’da “Beyaz Belge” adının verildiği bir rapor yayımladı.153 Mac 
Donald Beyaz Kitabı adını da alan bu rapora göre İngiltere beş yıl içeri-
sinde 75.000 Yahudi’nin Filistin’e göç etmesine izin verecekti. Toprak sa-
tın alınmasına karşı ciddi sınırlamalar getirilerek, toprak satın almak 
bakımından Filistin üç bölgeye ayrılmıştır.154 Ancak Siyonistler bu rapo-
ru kabul etmeyerek, Siyonist hareketin merkezini İngiltere’den Amerika’-
ya taşımışlardır.155 

1932-1939 yılları arasında Filistin’e yapılan Yahudi göçleri çok hızlı 
bir şekilde artmıştır. Bu yıllar arasında Türkiye’den Filistin’e yapılan Ya-
hudi göçü 2363 kişidir.156 

Filistin’deki asıl nüfus artışı göçler vasıtasıyla 1932-1939 tarihleri 
arasında gerçekleşmiştir. Almanya’da Nasyonal Sosyalist rejimin iktidara 
gelmesinin tesiriyle Almanya ve komşu Orta Avrupa ülkelerinden Filis-
tin’e büyük göçler olmuştur. Bu göçler sonucunda Haziran 1941’de Filis-
tin’in nüfusu şöyledir: 

Müslüman 960.431 
Yahudi 471.124 
Hıristiyan 124.354 
Diğer   12.756 
Toplam genel nüfus ise 1.568.664 kişiye ulaşmıştır. 1931 yılındaki 

nüfus ile 1941 yılındaki nüfusu karşılaştırdığımızda nüfusun 532.843 
                                                           
151 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 180-182. 
152 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 196-197. 
153 Erdal Şimşek, a.g.e., s. 52. 
154 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 49-50. 
155 Erdal Şimşek, a.g.e., s. 52. 
156 Yusuf Besalel, a.g.e., s. 91. 
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kişi artarak %51 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Bu nüfus artı-
şının 213.940’ı doğumlardan ve 318.893’ü ise göçlerle olmuştur. Bu göç-
menlerin 283.143’ü yani %98’i Yahudi’dir. 1922 nüfusu ile 1941 nüfu-
sunun yirmi yıldaki artışını kıyasladığımızda aşağıdaki tablo ortaya çık-
maktadır: 

 Bütün Nüfus Müslüman Yahudi Hıristiyan Diğerleri 

Genel Nüfus Artışı 811.437 379.541 387.330 51.329 3.282 

Doğumla Artış 492.544 350.543 91.187 39.830 3.032 

Göçle Artış 318.893 19.000 288.145 11.500 250 

1922 yılından 1941 yılına kadar olan dönem içerisinde genel nüfus 
artışının %110,5 olduğu, bu artışın %60,7’sini doğumlar ve %39’unu da 
göçlerin oluşturduğu görülmektedir. Doğum artışının Müslümanlardaki 
oranı %71, Yahudilerde %18, Hıristiyanlarda %8, diğerlerinde ise %3 ol-
duğu görülmektedir. Göçle meydana gelen artış oranına baktığımızda 
Yahudilerdeki artışın %90 olduğu Müslümanlarda %6, Hıristiyanlar ile 
diğerleri için ise %4 gibi düşük olduğu görülmektedir. Yahudilerin göçle 
nüfusu arttırma faaliyetlerine karşı Müslüman Arapların ise doğumla bu 
dengeyi korumaya çalıştıkları görülmektedir.157 

Filistin’e yerleşen Yahudiler, Kudüs ve civarındaki birkaç Yahudi yer-
leşim kolonisi hariç daha çok Yafa’nın 25 kilometre kadar güneydoğu-
sundan itibaren sahil bölgeleri ve Hayfa ile Akka arasından itibaren bir 
koridor halinde kuzeydoğuya doğru Bisan ve Taberiye bölgesini Suriye 
sınırına kadar iskân ettiler. Bu stratejik yerleşim planı ile adeta kuzey-
den Lübnan ve Suriye ile güneyden Suudi Arabistan sınırlarını çeviren 
bir Yahudi kuşağı oluşturuldu.158 

İkinci Dünya Savaşı Döneminde Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Filistin’deki Araplar kendi aralarında 
görüş ayrılığı içerisindeydiler. Hüseyni ailesi İngiltere ile iyi geçinmediği 
için Almanya’ya yanaşırken, Neşaşibi ailesi ise İngiltere ile dost geçine-
rek Filistin sorununun çözümüne çalışmaktaydı.159 

İngiltere 1939 yılında açıkladığı Beyaz Belge ile o güne kadar Filistin’-
de izlediği Siyonist yanlısı politikasından geri adım atmıştır. Beyaz Belge-
ye göre on yıllık bir geçiş süreci sonucunda Filistin’de bir Arap devletinin 
kurulmasının yanı sıra Yahudi göçünün yıllık 15.000 ile sınırlanması 
hedeflenmiştir. İngiltere’nin bu politika değişikliğinde savaş sırasında 
Arapların desteğini kazanmak düşüncesi etkili olmuştur.160 
                                                           
157 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 20-21. 
158 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 23. 
159 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 50. 
160 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 245. 
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye Hitler’in zulmünden kaçan bir-
çok Musevi’yi korumuştur.161 İkinci Dünya Savaşı döneminde Hitlerin 
baskısı nedeniyle Filistin’e göçler artmıştır.162 Türkiye’den transit olarak 
Filistin’e göçmek isteyenlere Türkiye bu imkânı tanıyarak, Türk konso-
loslukları, Osmanlı ve Türkiye kökenli Yahudilere Türk pasaportu vere-
rek onları ölümün eşiğinden döndürmüştür. Ayrıca binden fazla bilim ve 
sanat adamına iltica izni verilerek, bazı bilim adamları Türk üniversitele-
rinden görev almıştır.163 

Yahudiler İngiltere’nin Almanya ile savaşa girmesinden faydalanarak 
Filistin’e yaptıkları göçleri hızlandırdılar. Ayrıca savaş sonrası silahlı mü-
cadeleye hazırlanmak amacıyla da İngiliz askeri birliklerinden silah ve 
cephane hırsızlığı yapmaya başladılar.164 

Filistin’de Yahudilerin kurmuş olduğu Keren Kayemeth (Yahudi Milli 
Sermayesi)’in 1939 yılı sonuna kadar Filistin’de toprak alma işlerine 
harcadığı para 4.995.967 Filistin Lirasını bulmuştur. Bu paradan 
4.423.244 Filistin Lirası milletlerarası Yahudiliğin yardımıyla sağlanmış-
tır.165 

1939 yılı sonlarında Biirü’s-Sebi bölgesi dışında Arap halkının elinde-
ki arazi 11.849.000 dönüm iken Yahudilerin ellerindeki topraklar ise 
1.543.000 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Yahudilerin Osmanlı ida-
resi altında Filistin’de sahip oldukları arazi 650.000 dönüm kadarken, 
bu tahminlere göre manda döneminde 1939 yılı sonuna kadar 893.000 
dönüm toprak daha satın aldıkları görülmektedir.166 

Filistin Araplarının bütçe imkânları sınırlı olup 1936 yılından 1940 
yılına kadar olan bütçesi aşağıda verilmiştir: 

Yıllar Filistin Lirası 
1936 56,850 
1937 67,256 
1938 58,209 
1939 56,558 
1940 62,923 

Filistin Müslüman cemaatinin bütçe gelirleri sadece vakıf gelirlerin-
den ibaret olmuştur. Onun için bu bütçe kaynakları ile Filistinlilerin Ya-
hudilerle rekabet etmesi imkânsızdı.167 
                                                           
161 Salahi R. Sonyel, “a.g.m.”, s. 751. 
162 Stephen H. Longrigg, The Middle East, Chicago, 1963, s. 82. 
163 Yusuf Besalel, a.g.e., s. 74. 
164 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 51. 
165 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 62. 
166 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 89-90. 
167 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 69-70. 
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1940 yılında Filistin’deki önemli dört şehirdeki nüfus miktarı tahmin-
lere göre şöyledir: 

Şehirler Genel Nüfus Müslüman Yahudi Hıristiyan 
Kudüs 137.000 28.000 84.000 25.000 
Tel-Aviv 138.000 - 138.000 - 
Hayfa 112.000 33.000 56.000 23.000 
Yafa 83.000 46.000 23.000 14.000 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında Yahudilerin Filistin’deki bu şehirlere 
büyük göçler gerçekleştirdiklerini görmekteyiz.168 

Yahudiler Filistinlileri kovarak bu topraklara kendileri yerleşmeye ça-
lıştılar. Filistin’de toprak satın almakla görevli Yahudi Milli Fonları direk-
törü Yossef Weitz bu durumu şöyle ifade etmiştir: 

“Bizim için açık olmalıdır ki bu ülkede iki halka yer yoktur. Araplar 

çıkıp giderlerse bu bize yeter… Hepsinin birlikte yer değiştirmesinden 

başka çözüm yoktur. Tek bir köy, tek bir aşiret dahi bırakmamak la-

zımdır… Roosevelt ve bütün diğer dost devletlerin şeflerine anlatmalı 

ki eğer bütün Araplar giderse ve hudutlar Litani boyunca biraz kuze-

ye ve Golan tepelerine doğru bir miktar doğuya doğru itilecek olursa 

İsrail toprağı hiç de küçük sayılamaz”.169 

Savaş sırasında Almanya’nın baskısı nedeniyle Yahudilerin bu ülke-
den Filistin’e olan göçleri hızlanmıştır. Türkiye, 450 Alman vatandaşı Ya-
hudi çocuğunun ve refakatlerinde bulunan 40 öğretmen ve mürebbiye-
nin Filistin’e gitmelerine ve bu seyahatlerin ellişer kişilik kafileler halin-
de yapılması ve bir kafilenin ülkemizden çıkmasından önce diğerinin ka-
bul edilmemesi yoluyla Yahudilerin Filistin’e gitmelerine 25 Ağustos 
1940 tarihinde izin vermiştir.170 

Türkiye’nin zor durumda kalan Yahudilere olan desteği devam etmiş-
tir. Joseph Rudich, Umonsky, Sami Golsberg adlarında üç Romanyalı, 
Malvine Bernfeld adında bir Macar ve Josef Poznanski adında bir Polon-
yalı olmak üzere beş Yahudi’den dördüne Filistin’e ve birine de Şili’ye git-
mek üzere transit vizesi verilmesi Bakanlar Kurulu’nun aldığı 10 Eylül 
1940 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.171 

Türkiye Matbuat Müdürlüğü tarafından Bakanlar Kuruluna yazılan 
17 Eylül 1940 tarihli yazı ile ülkemizde vatandaşlar arasında nifaka se-
bebiyet verecek mahiyette olduğu görülen “Yahudi Muhaceretleri” adlı ki-
taba karşı alınacak tavır sorulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar 
                                                           
168 Celal Tevfik Karasapan, a.g.e., C. II, s. 73. 
169 Roger Garaudy, a.g.e., s. 122. 
170 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 92, Dosya No: 85, Belge No: 5. 
171 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 92, Dosya No: 88, Belge No: 4. 
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Kurulu 25 Eylül 1940 tarihinde yaptığı toplantı sırasında bu konu gün-
deme alınarak kitabın matbuat kanununun 51. maddesine göre dağıtıl-
masının yasaklanması ve toplattırılması kararı alınmıştır.172 

28 Eylül 1940 tarihinde Romen, Çek ve Polonya Yahudilerinden 366 
kişinin ellerinde Suriye ve Filistin için geçerli vizelere sahip olmaları ve 
gidecekleri yere kadar nakil vasıtaları biletlerini konsolosluklarımıza ib-
raz etmeleri şartıyla ellişer kişilik kafileler halinde Türkiye üzerinden 
geçmelerine izin verilmiştir.173 

Yine Türkiye üzerinden transit geçmek isteğinde bulunan Polonya, 
Romanya, Macaristan, Yugoslavya, İspanya, Çekoslovakya, Hollanda, 
Fransa ve Almanya vatandaşlığındaki 4687 Yahudi’ye transit şartlarını 
taşımak şartıyla, transit vizesi 18 Kanun-i Evvel 1940 tarihinde verilmiş-
tir.174 

769 yabancı Yahudi ile Filistin’e gitmek üzere 15.12.1941 tarihinde 
Köstence’den İstanbul’a gelen 148 tonluk Panama Bandıralı Struma mo-
toru boğaz girişinde işaret yerini geçtikten sonra ağlara takılmıştır. Aske-
ri kılavuz tarafından kurtarılarak yedeğe alınmak suretiyle Büyük Dere 
kontrol sahasına getirilmiştir. Makinesinde arıza bulunan ve kasten ya-
pıldığı intibahını veren arızalar nedeniyle yoluna devam etmesi imkânsız-
laşmıştır. Türkiye Ulaştırma Bakanlığı hemen devreye girerek arızanın 
giderilerek yoluna devam etmesi için gereken çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu sırada Yahudilere gereken insani yardımlar yapılmıştır. Ayrıca Yahu-
dileri kabul etmeleri ihtimali bulunan devletlerin Ankara’daki temsilcileri 
nezdinde temaslar yapılmıştır. Beş hafta gibi bir sürede geminin tamiri 
yapılmış ve yolculuk yapabilecek seviyeye getirildiği uzman heyet raporu 
ile tespit edilmiştir. Geçen bu süre zarfında Bulgaristan’ın müttefik dev-
letlerle savaşa girmiş olduğunu ileri süren geminin Bulgar kaptanı ve 
tayfası Akdeniz’e çıkamayacaklarını bildirmiştir. İlgili devletlerin Anka-
ra’daki temsilcileriyle gereken temasları yapan Türkiye Dışişleri Bakanlı-
ğı sonuçta gemiyi bir römorkör ile çekerek Karadeniz’e çıkarmıştır. Ulaş-
tırma Bakanlığının tahsis ettiği Alemdar motoru ile çekilerek 23 Şubat 
1942 tarihinde Karadeniz’e çıkarılmış olan Struma motorunun bir gün 
sonra Yon Burnunun beş altı mil açıklarında bir infilaktan sonra batma-
ya başlamıştır. Bunu gören kurtarma teşkilatımız derhal harekete geç-
mişse de şiddetli akıntılar sebebiyle tüm gayretlere rağmen sadece bir ki-
şi kurtarılabilmiş ve dört de ceset çıkarılmıştır. Yirmi yaşlarında Romen 
Yahudi’si David Stoliyer olduğu anlaşılan kazazede geminin bir denizaltı 
tarafından torpillenerek batırıldığını söylemiştir.175 
                                                           
172 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 92, Dosya No: 94, Belge No: 10. 
173 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 92, Dosya No: 94, Belge No: 19. 
174 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 93, Dosya No: 117, Belge No: 7. 
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Yahudiler New York’ta Biltmore Otel’de 9-11 Mayıs 1942 tarihleri ara-
sında Dünya Siyonist Kongresini toplayarak, Balfour Deklarasyonun uy-
gulanması, Mac Donald Beyaz Kitabının reddedildiği, Filistin’in Yahudi 
göçlerine açılması ve Filistin’in kalkındırılması konusunda Yahudi büro-
suna yetki verilmesi kararlarını aldı.176 

1943 yılı ilkbaharından itibaren Türkiye’nin Yahudilere olan yardım-
ları artmıştır. Bulgaristan ve Romanya Yahudilerinin kitlesel olarak kara 
ve deniz yoluyla Türkiye’den Filistin’e geçmelerine izin verilmiştir. Bu sı-
rada bazı Türk gemileri Filistin’e Yahudi mülteci taşımıştır. Yahudi kur-
tarma komisyonu yoluyla mürettebatlarıyla birlikte kiralanan gemiler, 
Yahudi mültecileri Romanya limanlarından alarak Türkiye’ye, oradan da 
Filistin’e taşımışlardır. Almanya, Yunanistan, Ege Adaları ve Rodos’u iş-
gal ederek Yahudileri imhaya başlamıştır. Bu sırada birçok Rodos Yahu-
di’si Türk balıkçılar tarafından Antalya’ya kaçırılmıştır. Antalya’dan da 
gitmek istedikleri yerlere ulaşmaları sağlanmıştır. Batı Trakya’dan deniz 
yoluyla Türkiye’ye sığınanların Türkiye’de kalmalarına ve Filistin’e geç-
melerine izin verilmiştir.177 

1935 ile 1943 yılları arasında Nazi zulmünden kaçarak yabancı ülke-
lere sığınmayı başarabilmiş iki buçuk milyon Yahudi arasında sadece 
%8,5 oranında Yahudi Filistin’e yerleşmiştir. Amerika’ya 182.000 ile %7, 
İngiltere’ye 67.000 ile %2, Sovyet Rusya’ya 1.930.000 ile %75 göç etmiş-
tir.178 Filistin Yahudi Ajanlığı Kudüs Konsolosluğumuza bir mektup gön-
dererek, Yahudi sorunları ile ilgili olarak Ankara’ya gönderilmiş olan Mr. 
Eliash’ın Türkiye’de iyi karşılanması ile Yahudi göçmenlere Türkiye’nin 
iyi davranmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkürle-
rini bildirmiştir.179 

Almanya’daki Yahudilerin de Filistin’e olan göçleri Türkiye üzerinden 
yapılmıştır. İngiltere Büyükelçiliğinden alınan 25 Nisan 1944 tarihli bir 
yazıda Almanya’da bulunan Filistinli Museviler ile Filistin’de ikamet 
eden Almanların mübadelesi için İngiltere Hükümeti ile Almanya arasın-
da bir antlaşma yapılmıştır. Değiştirilecek Filistin’deki Almanların yakla-
şık 130 kişiyi bulacağı ve Almanya’dan Filistin’e gidecek olan Musevile-
rin ise yaklaşık 300 kişiyi bulacağı bildirilerek, daha önceden Türk me-
murlarının müzaheretleri ile yapılmış olan diğer mübadeleler gibi, bu 
mübadelenin de Türk topraklarında ve tercihen İstanbul’da 15 Mayıs ta-
rihinde yapılacağı bildirilerek, Türk hükümetinin izni alınmak istenmiş-
tir. Filistin’den Almanya’ya gidecek olanların isimlerini ihtiva eden liste 
Kudüs Konsolosluğumuza verileceği, Almanya’dan Filistin’e gidecek 
                                                           
176 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 52. 
177 Yusuf Besalel, a.g.e., s. 78-79. 
178 Roger Garaudy, a.g.e., s. 155. 
179 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 266, Dosya No: 793, Belge No: 45. 

139



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 34 

olanlara ait isim listesinin ise Almanya’daki İngiliz menfaatlerini koru-
makla görevli İsviçre Hükümeti tarafından Türkiye’ye bildirilmesi karar-
laştırılmıştır. Türkiye Hükümeti ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu müba-
dele işinin Türk topraklarında ve tercihen de İstanbul’da yapılmasına 
izin vermiştir.180 

Türkiye’nin Yahudi mültecilere olan desteği devam etmiştir. 6 Ağustos 
1944 gecesi Türk bandıralı 84 rüsum tonluk ve sekiz Türk personeli bu-
lunan Mustafa Engur idaresindeki Bülbül motoru Romanya’dan aldığı 
405 Yahudi mülteciyi İstanbul’a getirirken, hava muhalefeti nedeniyle İğ-
ne Ada Limanına sığınmıştır. Yine Bülbül motoru ile birlikte Romanya’-
dan hareket eden birinde 700, diğerinde 3085 mülteci bulunan Türk 
Bandıralı Mefkûre ve Morina motorları 4 Ağustos’u 5 Ağustos’a bağlayan 
gece saat 24’te bu üç motordan birbirinden yedişer mil mesafede aynı ro-
ta üzerinde Bulgaristan’ın Ahtapolu ile Rezve arasında ve sahilde beş mil 
açıkta seyretmekte iken milliyeti meçhul üç denizaltı tarafından top ate-
şine tutulmuşlardır. Top atışı sonrası Mefkûre motoru batmıştır. Bunun 
üzerine 295 mülteci ile iki gemi tayfası boğulurken, beş mülteci ile altı 
tayfa Bülbül motoru tarafından kurtarılmıştır. Saldırıdan kurtulan Bül-
bül motoru yolcularından 405 Yahudi’nin naklini Türk Kızılay’ı üstlen-
miştir. Bunlar Kırklareli’nden itibaren trenle İstanbul’a nakledilmişler-
dir.181 

İngiltere, Filistin sorununun çözümü ile ilgili İçişleri Bakanı Herbert 
Morrison başkanlığında bir heyet oluşturdu. Heyet yaptığı çalışmalar so-
nucunda “Morrison Beyaz Kitabı” adını alan ve Filistin’in Yahudiler ile 
Araplar arasında taksimini öngören bir rapor hazırladı. Daha sonra 4 Ni-
san 1945’te İngiltere’nin Kahire’deki Ortadoğu İşleri Bakanı Filistin’de 
tek bağımsız bir devletin kurulması fikrini önerdi. İngiltere Dışişleri Ba-
kanlığı ile Sömürgeler Bakanlığının ortak olarak hazırladıkları 11 Hazi-
ran 1945 tarihli raporda ise taksim, tek devlet, Yahudi göçlere izin ve Fi-
listin’de manda idaresine devam gibi çeşitli alternatifler sunuldu.182 

Savaş sırasında Filistin’e gitmek amacıyla İslâhiye’ye gelen ancak vi-
ze işlemleri tamamlanmadığı için burada bekleyen 105 Yahudi İçişleri 
Bakanlığının emri ile İslâhiye’den hareket edecek ilk trenle İstanbul’a 
gönderilmeleri 7 Ekim 1945 tarihinde emredilmiştir. Bu Yahudiler İs-
tanbul’daki Yahudi teşkilatına emanet edilecekler, her türlü masrafları 
kendileri tarafından karşılanacaktır. Tekrar trenle Suriye’ye veya va-
purla Filistin’e sevkleri icap ettiği takdirde yine bu teşkilattan teslim 
alınması kararlaştırılmış ve işlemler düzenli bir liste ve imza karşılığı 
yapılmıştır. 
                                                           
180 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 232, Dosya No: 563, Belge No: 15. 
181 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 117, Dosya No: 814, Belge No: 3. 
182 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 53. 
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Filistin’e gitmek için Türkiye’ye transit vize ile gelen ancak Suriye ta-
rafından kabul edilmeyerek geri çevrilen 1 Romen, 2 İspanyol, 1 İngiliz 
himaye, 143 Bulgar pasaportlu olmak üzere toplam 147 Yahudi göçmeni 
Hayfa’ya gitmek üzere 16 Ekim 1945 tarihinde İstanbul limanından kal-
kan Aksu vapuru ile hareket etmişlerdir.183 

1945 yılında Filistin Yahudi Ajanlığı Reisi Vayzman Türk yetkililerine 
bir mektup göndererek, Yahudi göçmenlere sağlanan destekten dolayı 
teşekkürlerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir: 

“Ekselans, Musevi göçmenlerinin Türkiye tarikiyle Filistin’e transit 

geçmelerini tanzim hususunda hükümetinizin ibraz ettiği yardım ve 

muaveneti Türkiye’deki mümessilimizden derin bir memnuniyetle öğ-

rendim. Bu hususta Türk makamları tarafından ittihaz olunan insani 

ve müşfik hatt-ı hareket binlerce Musevi mültecisinin düşman işgali 

altındaki memleketlerden kurtarılması için amil olmuştur. Bu yardım-

dan dolayı samimi teşekkürlerimizi lütfen kabul buyurunuz. Bu çok 

müstacel meselede zat-ı devletlerinin ve hükümetinizin dostane ve 

muavenetkar alakalarına devam edeceğine emin bulunuyorum”.184 

Filistin Arapları 25 Kasım 1945’te Yüksek Arap Komitesi’ni yeniden 
kurarak, başına Cemal el-Hüseyni’yi getirmişlerdir. Filistin’de Hüseyniye 
karşı olan gruplar da kendi aralarında birleşerek 29 Mayıs 1945’te Yük-
sek Arap Cephesi’ni kurmuşlardır. Arap Birliği’nin 1946 yılı Haziranın-
daki toplantısında Filistin için Yüksek İcra Komitesi kurulması kararlaş-
tırılmış ve başına da Hacı Emin el-Hüseyni, yardımcılığına ise Cema el-
Hüseyni getirilmiştir.185 

İkinci Dünya Savaşından Sonra Filistin’e Yapılan Yahudi Göçleri 

Savaş sonrası 200 ile 250 bin arasındaki bir rakamı oluşturan Yahu-
di göçmenler sorunu ortaya çıktı. Amerika Başkanı Harry Truman Yahu-
di göçmenler sorununun çözümü için Earl G. Harrison’ı görevlendirdi. 
Böylece Amerika da Filistin sorununun içerisine girmiş oldu. Harrison 
hazırladığı raporunda 100.000 Yahudi’nin bir seferde Filistin’e yerleşti-
rilmesini önerdi. Amerika Başkanı Truman da İngiltere Başbakanı Attle’-
den raporda belirtilen sayıda Yahudi’nin Filistin’e yerleştirilmesini istedi. 
Ancak İngiltere bu tarzda bir göçün Arap-Yahudi mücadelesini şiddet-
lendireceği için kabul etmedi. Bunun üzerine Filistin meselesinin çözü-
mü için İngiltere ve Amerika arasında bir ortak araştırma komisyonu ku-
rularak çalışmalara başladı. Bu komisyonun 20 Nisan 1946’da hazırladı-
ğı rapor da İngiltere ve Amerika’yı tatmin etmedi.186 Aslında İngiltere sa-
                                                           
183 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 110, Dosya No: 736, Belge No: 18. 
184 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 110, Dosya No: 736, Belge No: 16. 
185 Tayyar Arı, a.g.e., s. 215. 
186 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 57. 
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vaş sonrası Arap dünyasına olan ihtiyacından dolayı Amerika’nın 
100.000 Yahudi’nin Filistin’e yerleştirilmesi fikrine karşı çıkmıştır.187 

1945 yılından itibaren Yahudilerce oluşturulan askeri kuvvetler terör 
ve şiddet hareketlerine başlamışlardır. Bunun üzerine İngiltere 29 Hazi-
ran 1946’da 17.000 askerle Agâhta Operasyonu yaparak, 2.700 Yahudi’-
yi tutuklamıştır. Bunu üzerine Yahudiler misilleme olarak 22 Temmuz 
1946’da İngiltere karargâhı olan King David Oteli, Menahem Begin’in Ir-
gun Örgütü tarafından havaya uçurularak, İngiliz memur ve subayların 
yanı sıra Yahudi ve Arapların da olduğu 92 kişi bu olayda ölmüştür. İn-
giltere’nin tüm engellemelerine karşın Yahudi Ajansı’nın Avrupa’daki 
teşkilatı olan Mossad 1945-1948 yılları arasında yaklaşık 70.000 Yahu-
di’yi Filistin’e yerleştirmeyi başarmıştır.188 Ayrıca 1940-1947 yılları ara-
sında 3600 Yahudi Türkiye’den Filistin’e göç etmiştir.189 

1946 yılından itibaren Araplar ve Yahudiler arasındaki çarpışmalar 
şiddetlenmeye başlayınca İngiltere, Herbert Morrison, Amerika ise Henry 
F. Grady başkanlığında birer heyet oluşturdu. Amaç önceden hazırlanan 
ortak rapordaki İngiliz-Amerika görüş ayrılıklarını gidermekti. Bu iki he-
yet Temmuz 1946’da aldıkları birtakım kararları “Grady-Morrison Planı” 
adıyla açıkladılar. Bu rapora göre, Filistin, Arap eyaleti, Yahudi eyaleti ve 
İngiltere’ye bağlı merkezi yönetim olmak üzere üçe ayrılmıştır. Merkezi 
yönetimin onayı ile 100.000 Yahudi, Avrupa’dan Filistin’e göç edebile-
cekti. Bu plan da ne İngiltere’yi ne de Amerika’yı memnun etmedi. Aynı 
şekilde Yahudiler ve Araplar da durumdan memnun olmadılar. Yahudi-
ler bu planın kendilerine bir Yahudi devleti kurdurmadığını ileri sürdü-
ler. Böylece bu planın da uygulanması mümkün olmadı. 

İngiltere 6 Şubat 1947’de “Bevin Planı” olarak bilinen planı kabul etti. 
Bu plana göre Filistin beş yıl içinde bağımsızlığa hazırlanacak ve Filistin 
Arap veya Yahudi çoğunluğa dayanan kantonlara bölünecekti. Kantonlar 
geniş özerkliğe sahip olacak ve Yahudi-Arap işbirliği sağlanacaktı. Ayda 
4.000 olmak üzere iki yılda 96.000 Yahudi’nin Filistin’e göçüne izin veri-
lecekti. Taraflar bu öneriyi de reddettiler. Yahudiler Filistin’in taksimini 
savunurken, Araplar ise bağımsız bir Filistin devletini savundular. Arap-
lar, İngiltere’den sorunu çözemiyorsa Birleşmiş Milletlere gidilmesini is-
temiştir.190  

Yahudilerin terör hareketlerinin artması üzerine İngiltere Filistin so-
rununu 2 Nisan 1947’de Birleşmiş Milletlere havale etmiştir.191 28 Nisan 
1947’de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 11 üyeden oluşan bir 
                                                           
187 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 247. 
188 Tayyar Arı, a.g.e., s. 217. 
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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesi’nin oluşturulmasını ve 1 Eylül 
1947’ye kadar da çalışmasını bir rapor halinde Genel Kurula vermesini 
kararlaştırmıştır.192 Türkiye, Birleşmiş Milletler Filistin Özel Komitesinin 
oluşturulmasına red oyu vermiştir. Türkiye’nin Genel Kurul Siyasi Ko-
misyonundaki Temsilcisi Ragıp Baydur yaptığı konuşmada, Arapların 
düşüncesi ile Filistinlileri desteklediğini şöyle ifade etmiştir: 

“Türkiye Arap komşularının arzusunu ve doğal hassasiyetini paylaş-
makta ve Filistin’in çok yakın bir gelecekte bağımsızlığını kazandığını gör-
meyi arzu etmektedir”.193 

Araplar ve Suudi Arabistan, Filistin’de bağımsız bir Arap devleti ku-
rulmasını isterken, Yahudiler de Filistin’in taksimi üzerinde durmuştur. 
Ürdün Kralı Abdullah ise Arap olan Filistin kısmının Ürdün’e ilhakı için 
Yahudilerle gizli olarak görüşmüştür. Filistin Komitesi’nin yaptığı çalış-
malar sonucunda Çoğunluk Planı ve Azınlık Planı olmak üzere iki görüş 
ortaya çıkmıştır. Çoğunluk Planına göre, Filistin Arap Devleti, Yahudi 
Devleti ve Kudüs olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Arap ve Yahudi 
devletleri 1 Eylül 1947’den itibaren iki yıllık bir geçişten sonra bağımsız 
olacaklardı. Rapora göre Filistin topraklarının %42.8’i Arap devletine, 
%56.4’ü ise Yahudi devletine verilmekteydi. Bu sınırlar içerisinde Yahudi 
devletinin toplam nüfusu 905.000 olup, bunun 498.000’i Yahudilerden, 
407.000’i Araplardan oluşacaktı. Arap devletinin nüfusu ise 725.000 
Arap ve 10.000 Yahudi olmak üzere toplam 735.000 olacaktı. Bu du-
rumda Kudüs’ün nüfusu ise 205.000 olacak ve bunun 100.000’ini Ya-
hudiler 105.000’ini Araplar oluşturacaktı. Azınlık Planı ise Kudüs’ün 
başkent olduğu Arap ve Yahudilerden oluşan bağımsız bir Filistin Fede-
ral Devleti kurulmasını öngörüyordu.194 Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lunda 29 Kasım 1947’de yapılan oylama sonucunda taksim kararı (Ço-
ğunluk Planı) oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bu karara göre en geç 1 
Ağustos 1948 tarihine kadar Filistin Arap ve Yahudi bölgelerine ayrılıp, 
Kudüs ise özel statüde kalacaktı.195 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 30 
Kasım 1947’de taksim kararını aldı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun Filistin konusundaki görüşmelerinde, Arap ülkelerinin Filis-
tin’e bağımsızlık verilmesi için sundukları teklifi desteklemiştir. Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’nun 30 Kasım’daki taksim kararına Arap ül-
keleriyle birlikte aleyhte oy kullanmıştır.196 Türkiye’nin Birleşmiş Millet-
ler Filistin Komitesi ve Heyeti Umumiyesi önünde Filistin’in taksimi aley-
hine oy vermesi nedeniyle çeşitli Arap ülkelerinden teşekkür telgrafları 
                                                           
192 Tayyar Arı, a.g.e., s. 218. 
193 Özlem Tür, “a.g.m.”, s. 248. 
194 Tayyar Arı, a.g.e., s. 219. 
195 Halis Çevik, Ortadoğu, Konya, 2005, s. 240. 
196 Ömer E. Kürkçüoğlu, Türkiye’nin Arap Orta Doğusu’na Karşı Politikası (1945-1970), An-
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gelmiştir. Birleşmiş Milletlerdeki Türkiye delegasyonuna Lübnan, Suudi 
Arabistan, Suriye, Yemen, Irak ve Mısır delegeleri ortak bir mektup gön-
dererek, Filistin davasında Arap ülkelerini desteklemelerinden dolayı du-
yulan memnuniyet vurgulanarak, teşekkürlerini sunmuşlardır. 

Irak Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığına gönderilen 
bir telgrafta, Birleşmiş Milletlerde her türlü demokrasi ve insani prensip-
lere aykırı olarak verilen Filistin’in taksimi kararı aleyhinde oyunu kul-
lanmakla Türk delegasyonunun göstermiş olduğu asil davranış ve hare-
ketten dolayı duyulan Irak milleti ile hükümetinin memnuniyeti vurgula-
narak, bu hareketi Arap milletlerinin hiçbir zaman unutmayacağı dile 
getirilmiştir. 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Yusuf Yasin, Türkiye Dışişleri Ba-
kanlığına gönderdiği telgrafta, Filistin hakkında verilen adaletsiz ve teca-
vüzkâr karara karşı Birleşmiş Milletlerdeki Türk Heyetinin hareket tar-
zından büyük memnuniyet duyulduğu ve Suudi Arabistan Hükümetinin 
şükranları belirtilmiştir. 

Filistin’in taksimi kararı Şam’da da büyük heyecan uyandırmıştır. 
Öğrenciler ve halk Amerika elçiliği önünde gösteri düzenleyerek, elçilik 
otomobillerini yakmışlardır. Türkiye elçiliği önünde ise bir dostluk göste-
risinde bulunmuşlardır. Suriye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Türkiye 
elçiliğine gelerek, Suriye Hükümetinin minnettarlığını bildirmiştir. Ayrıca 
Yüksek Arap Komitesi Üyesi Muin Bey de Türkiye elçiliğine gelerek, Arap 
Komitesi adına Birleşmiş Milletlerdeki Türkiye’nin desteklerinden dolayı 
teşekkürlerini arz etmiştir. 

Beyrut’ta da Filistin’in taksimi kararından dolayı Amerika ve Fransa 
Elçilikleri önünde bu devletler aleyhine gösteriler düzenlenirken, Türk el-
çiliği önünde ise dostluk gösterileri yapılmıştır. 

Filistin’de düzenlenen çeşitli toplantılarda bu taksim kararının kabul 
edilmediği ve Türkiye’nin kendilerini desteklemesinden duydukları mem-
nuniyeti bildiren birçok telgraf Türkiye’nin Kudüs Büyükelçiliğine gönde-
rilmiştir.197 

Ancak Birleşmiş Milletlerde alınan bu kararın herhangi bir bağlayıcı-
lığı yoktu. Filistinli Araplar alınan kararı reddederken Siyonistlerin çoğu 
karardan memnun olmuşlardır. Bu karar sonrası Filistin’de Araplarla 
Yahudiler arasındaki çatışmalar daha da şiddetlendi. İngiltere 1 Ocak 
1948’de yaptığı açıklamada 15 Mayıs 1948’de Filistin’de çekileceğini 
açıkladı. Yahudiler katliamlarda bulunarak, Arapları göçe zorlamaya 
başladılar. Irgun ve Stren Örgütleri 9 Nisan 1948’de Kudüs yakınların-
daki Deir Yasin köyüne baskın düzenleyerek, kadın ve çocuklardan olu-
şan 250 Filistinli Arab’ı kurşuna dizdiler.198 
                                                           
197 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 266, Dosya No: 793, Belge No: 49. 
198 Tayyar Arı, a.g.e., s. 224. 
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İsrail Devleti 1948 yılında kurulduğu sırada Yahudi nüfusu göçler yo-
luyla 760.000 kişiye yükselirken, Filistinli Arapların sayısı ise doğum yo-
lu ile 1.380.000 ulaşmıştır.199 Yahudiler Filistin’i bölme kararının alındı-
ğı 29 Kasım 1947 tarihinden İngiliz manda yönetiminin sona erdiği 15 
Mayıs 1948’e kadar Yafa’yı da ellerine geçirmişlerdir.200 

Taksim kararından dolayı Araplarla Yahudiler arasındaki çatışmalar 
artarken, diğer taraftan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu durumu gö-
rüşmek amacıyla toplantıya çağrılmıştır. Ancak hiçbir karar alamadan 
15 Mayıs günü toplantı süresiz olarak ertelenmiştir. İngiltere’nin Filis-
tin’deki manda yönetimi 15 Mayıs 1948’de resmen sona ermiştir. Yahu-
diler 14 Mayıs 1948’de Filistin’de İsrail Devleti’nin kurulduğu ilan etmiş-
lerdir.201 İsrail Devleti’ni tanıyan ilk devlet Amerika ve ardından da Sov-
yetler Birliği olmuştur. Bu iki büyük devletin İsrail’i tanımasından sonra 
zamanla İsrail’i tanıyan devletlerin sayısı artmıştır.202 Türkiye ise İsrail 
Devleti’ni 24 Mart 1949 tarihinde tanımıştır.203 

Sonuç 

Yahudiler Filistin’den sürüldükten sonra devamlı olarak tekrar Filis-
tin’e dönmek özlemi içerisinde olmuşlardır. 19. yüzyıldan itibaren bulun-
dukları ülkelerde kendilerine karşı bir baskının olması, gerekse Siyonist-
lerin çalışmaları sonucunda Filistin’e dönme fikrini fiiliyata koydular. II. 
Abdülhamid Yahudilerin Filistin’e yerleşme çabalarını fark ederek gerekli 
olan tedbirleri aldı. Ancak buna rağmen Rusya, İngiltere ve diğer ülkele-
rin desteğini alan Yahudiler gizli yollarla Filistin’e yerleşmeye çalıştılar. 
II. Abdülhamid’den Osmanlı borçlarının silinmesi karşılığında Filistin’i 
istemişlerse de II. Abdülhamid buna şiddetle karşı çıkmıştır. Osmanlı 
Devleti’nde meşrutiyetin ilanı ve İttihatçıların yönetime gelmesi ile birlik-
te bir ara Filistin’e Yahudilerin yerleşmesini önleyen tedbirler kaldırıl-
mışsa da kısa süre içerisinde İttihatçılar Yahudilerin amaçlarını fark 
ederek tekrar II. Abdülhamid dönemindeki yasakları yürürlüğe koydular. 

Birinci Dünya Savaşı çıktığında ilk etapta tarafsız olan Yahudiler da-
ha sonra da İtilaf devletleri safına geçerek, İngilizlerle beraber hareket et-
tiler. Siyonistler Çanakkale Cephesi ile Sina Filistin Cephesinde Osmanlı 
Devleti’ne karşı savaşmak amacıyla Yahudi askeri birliği gönderdiler. İn-
giltere ise Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulmasını destekleyen Balfour 
Deklarasyonunu 1917 yılında ilan ederek, Siyonistleri destekledi. Savaş 
sonrası Osmanlı Devleti bölgeden çekilince Filistin, İngiliz manda idare-
sine verilmiştir. İngiltere Filistin’de siyasi, ekonomik ve kültürel yönde 
                                                           
199 Vedii Evsal, a.g.e., s. 279. 
200 Roger Garaudy, a.g.e., s. 69. 
201 Ömer E. Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 26. 
202 Türel Yılmaz, a.g.e., s. 62. 
203 BCA, Fon Kodu: 030 10, Kutu No: 118, Dosya No: 108, Belge No: 3. 
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Yahudi taraftarı bir idare tarzı uygulayarak, Filistin’in Yahudi yurdu ha-
line gelmesine hizmet etti. Osmanlı Devleti Yahudilerin Filistin’e yerleş-
mesini önleyecek tedbirler alarak, Yahudilerin Filistin’e göç ve yerleşme-
sini engellerken, İngiltere ise Yahudi göçlerini özendirici ve yerleşmesini 
kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yaptı. Bu durumu değerlendiren Yahu-
diler manda dönemi boyunca Filistin’e yerleşerek burada kurulacak olan 
İsrail Devleti’nin temelini attılar. Araplar İngiliz manda idaresi boyunca 
Yahudilerin Filistin’e yerleşmelerine karşı mitingler, basın yayın ve grev-
ler yoluyla mücadele ettilerse de Yahudi taraftarı İngiliz idaresinden do-
layı başarılı olamadılar.  

İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında da Filistin’e olan Yahudi 
göçleri devam etti. Yahudiler bir taraftan Filistin’deki nüfuslarını arttırır-
ken diğer taraftan da bir devlet teşkilatı için gerekli olan idari, eğitim, 
ekonomik ve askeri kurumlaşmayı sağladılar. Gerekli şartların oluşması-
nın ardından da Yahudiler 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin kuruldu-
ğunu ilan ettiler. 
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ÜLKEMİZDEKİ TATARLAR VE KÖKENLERİ 

Cahit ALPTEKİN* 

Öz 

Bir kavim adı olarak “Tatar” kelimesi ilk defa Orhun Yazıtlarında geç-

mektedir. Tatar adı, çeşitli tarihlerde Türk ve Moğol kabileleri için müşte-

rek bir ad olarak kullanılsa da başlangıçta Moğolları ifade etmiştir. Moğol 

kabilelerinden Tatarlar, en kalabalık ve güçlü kabileydiler. Bu durum bir-

çok Moğol ve Türk kabilesinin (boyunun) yabancılarla münasebetlerinde 

kendi adları yerine Tatar adını kullanmalarına neden olmuştur. 

Moğollar arasındaki “Tatar” adı bir Moğol boyunu ve Moğolistan sa-

hasındaki Türk-Moğol boylarını ifade etmekteyken Türk dünyasında, özel 

olarak Kıpçak bozkırlarında, ortaya çıkan “Tatar” adı ise Kıpçak Türkleri-

ni ifade etmektedir. Artı olarak bugünkü Moğolistan sahasında ise, geç-

mişte Tatar olarak adlandırılmış Otuz Tatar, Dokuz Tatar gibi Türk kabi-

lelerinin yaşamış oldukları bilinmektedir. 

Kıpçak sahasını fetheden Batu Han’ın ordusunun büyük bir kısmını yine 

Türkler oluşturmuşlardır ve orduda çok az sayıda bulunan Moğollar, Deşt-i 

Kıpçak sahasındaki Türklerle karışarak kısa sürede eriyip gitmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Tatar, Moğol, Türk, Rus, Rusya, Kıpçak. 

Abstract 

Tatars and the Origins of our Country 

Name of a tribe as “Tatar” Orkhon Inscriptions for the first time pass 

the word. Name Tatar, Turkish and Mongol tribes on various dates were 

used as a name for the joint initially stated that the Mongols. Tatars who 

tribes of the Mongol, the most populous and powerful tribe. In this situati-

on many Mongol and Turkish tribes (clans) dealings with strangers inste-

ad of their names has led to use the name of Tatar. 
                                                           
* Tarihçi-Yazar. 
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Between the Mongols, “Tatar” was a Mongolian name and some of 

the Turkish-Mongol tribes in Mongolian area. In Turkish world, specially 

Kipchak steppes, the resulting “Tatar” name refers to the Kipchak Turks. 

Plus, in the field of today’s Mongolia, called the past Tatar, Turkish tribes 

are known to have lived, such as nine-Tatar, thirty-Tatar. 

Batu Khan’s army conquered a large part of Kipchak field again and 

the army formed a very small number of Turks in the Mongols, the Turks 

and Dasht-i Kipchak mingling area went to melt away as soon as possible. 

Key words: Tatar, Mongol, Turkish, Russian, Russia, Kipchak. 

Tarih bilmek, insanlara yaşadığı zamanı anlamak ve gelecek hakkın-
da öngörülerde bulunmak şansı vermektedir. Yani, tarih bilmek ve tarih 
şuuruna sahip olmak, bir milletin milli vasıflarını koruması ve nereden 
geldiğini bilip nereye gideceğine karar vermesi için olmazsa olmaz gerek-
sinimlerden biridir. Büyük tarihçi İbn Haldun: “Suyun suya benzediği gi-
bi, hal de geçmişe benzer” sözü ile ne kadar büyük gerçekleri ifade eder. 
Hali değerlendirmek, geleceğe ümit ve güvenle bakabilmek için, geçmişin 
iyi bir şekilde süzgeçten geçirilmesi gerekir.1 Tarih, aynı zamanda, geç-
mişini ve nereden geldiğini unutan halkların mezarlığıdır. 

Ülkemizde özellikle Türkmen, Tatar, Alevi, Yörük, Karakeçili... vs. gibi 
öz Türk unsurlar ayrı birer etnisiteymiş gibi gösterilmekte, ne yazık ki 
insanlarımız bu hiçbir ilmi delile dayanmayan iddiaları gerçek gibi kabul 
edip gaflete düşmektedirler. Lakin biz, ufak makalemizde bu Türk un-
surlardan sadece Tatarları inceledik. 

Türkmen, Yörük, Alevi, Karakeçili, Tahtacı gibi unsurların Türklüğü-
nün vatandaşlarımız tarafından iyice öğrenilmesi gerektiğinin farkında 
olarak ve bu konuda yapılmış ilmi çalışmaların daha da arttırılması ile 
vatandaşlarımıza hitap eden yayınlarında yapılması gerektiğini bilerek. 
Şimdilik sadece Karadeniz’in kuzey sahasındaki Tatarların kökenlerini, 
çeşitli kaynaklardan, ortaya koyduk ki bilgisizlik nedeniyle kendini Mo-
ğollukla ilişkilendiren vatandaşlarımız ne kadar öz Türk olduklarını bir 
nebze fark edebilsinler. 

Öncelikle bilinmesi gerek ilk husus gerçek Tatarların kimler olduğu 
ve nerelerde faaliyet göstermiş olduklarıdır (Daha sonra örnek olarak 
koyduğumuz kaynaklarda Karadeniz’in kuzey sahasındaki “Tatar” adı 
verilmiş Türkleri de göreceğiz). 

Bir kavim adı olarak “Tatar” kelimesi ilk defa Orhun Yazıtlarında geç-
mektedir. Bu yazıtları ilk defa okumuş olan Thomsen, bu kavmi Moğol 
asıllı olarak saymaktadır. Thomsen ve Rene Giraud bu kavmin yerleşme 
alanını Baykal Gölünün güney doğusuna yerleştirirler. Orhun Yazıtların-
da “Dokuz Tatar” ve “Otuz Tatar” isimleri geçmektedir ve bir daha hiçbir 
                                                           
1 Oğuz Turan, Türklerde Stratejik ve Taktik Düşünceler, Belge Yayınları, s. 286, İstanbul 1986. 
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yerde rastlanmayan “Otuz Tatarlar”, Bahaeddin Ögel’e göre günümüz 
Moğolistan’daki Moğollarla akrabadırlar.2 Tatar adı, çeşitli tarihlerde 
Türk ve Moğol kabileleri için müşterek bir ad olarak kullanılsa da baş-
langıçta Moğolları ifade etmiştir. Geçmişte, günümüz Moğolistan’ının do-
ğu kısmında yaşayan kabilelerin büyük bir kısmı Moğol olup, bunlar 
Moğol adını sonradan benimsemişlerdi. O dönemde bu kabilelerin başın-
da Kereyit, Nayman ve Tatar kabileleri gelmekteydi. Bu arada özellikle 
Naymanların Türk mü Moğol mu olduğu konusunda da tartışmaların de-
vam ettiğini söylememiz gerekir. Saydığımız kabilelerden Tatarlar, en ka-
labalık ve güçlü kabileydi. Bu durum birçok Moğol ve Türk kabilesinin 
(boyunun) yabancılarla münasebetlerinde kendi adları yerine Tatar adını 
kullanmalarına neden olmuştu. Tarihte bu tür örneklere sık sık rastlan-
maktadır. Mesela Reşideddin’de Moğol adının sadece Cengiz Han’ın men-
sup olduğu boyun adı olup, sonradan diğer boyların da kendini Moğol 
olarak adlandırmaya başladığına dair şöyle bir örnek bulunmaktadır: 
“Diğer kavimlere o zaman Moğol demezlerdi. Çünkü şekil, heyet, lakap, 
lehçe ve gelenekleri birbirine yakın olmakla beraber eskiden farklı idiler.” 
Yine Reşideddin, Tatar adının nasıl ve hangi şartlarda meşhur olduğu 
üzerinde durarak şöyle demektedir: 

“Onların çok büyümeleri ve saygıdeğer bir yerleri olması sebebiyle 

değişik boylara mensup olan ve değişik isimleri bulunan diğer Türk 

kabileleri de onların isimleriyle tanınmaya ve hepsine Tatar denilme-

ye başlandı. Ve bu değişik boylar kendilerini onlara intisap ettirerek 

ve onların ismini kullanarak şöhret ve ihtişam kazandılar”.3 

Çin kaynakları 842 yılından sonra “Ta-ta” ismiyle Tatarlardan bah-
setmeye başlar. Bu kaynaklar Moğolistan’daki kuzey Tatarlarına “Kara 
Tatarlar”, Alaşan bölgesindeki güney Tatarlarına ise “Ak Tatarlar” derler. 
Çin kaynaklarına göre, asıl Moğollar, en eski Moğollar (20 kabile), Kara 
Tatarlar (9 kabile), Ak Tatarlar (15 kabile), Vahşi Tatarlar olmak üzere 
dört kısma ayrılmaktaydı. Bunlardan Ak Tatarlar bir Türk kabilesi olan 
Öngütleri ifade etmektedir ki bunlar Sha-t’o Türklerinin Cengiz devrin-
deki torunlarıdır.4 Aynı zamanda Ak Tatarlar, 9 kabileden oluşmaları se-
bebiyle, Orhun Yazıtlarındaki “Dokuz Tatar”lar da olabilirler (Çinli sey-
yah Wang Yeng-te, bu Dokuz Tatarları, Tatarların en önemli kabilesi ola-
rak görür).5 Çin kaynaklarının da Türk olan Ak Tatarlar konusunda ha-
taya düştüğünü söyleyebiliriz. 
                                                           
2 Kamuran Gürün, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, Karacan Yayınları, s. 222, 223, İstanbul 1981. 
3 Sercan M. Ahincanov, Türk Halklarının Katalizör Boyu Kıpçaklar, Selenge Yayınları, s. 153-
154, İstanbul 2009. 
4 Sha-t’o (Şato) Türkleri hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Cahit Alptekin, Sha-t’o Türkleri 
Siyasi ve Kültürel Tarih, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2008. 
5 Gülçin Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri (9-11. Asırlar), Türk Dünya-
sı Araştırmaları Vakfı Yayınları, s. 14, İstanbul 2004. 
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Tatar kelimesinin etimolojisine gelirsek karşımıza bu ismin Türkçe ol-
duğu çıkmaktadır. “Tatar” sözü Türkçe asıllı olup Türkçe olan “-ar” ekiy-
le türetilmiştir (Tatar, Avar, Hazar, Bulgar, Macar vs. gibi). “Ar”, “Ir”, “Er” 
kişi anlamına gelmektedir. Mesela Kazan Tatarcasın da (Türkçe) “İr” söz-
cüğü “erkek kişi” anlamına gelmektedir. 

“Tatar” kelimesinin kökü Tat- Kaşgarlı Mahmud’a göre “Müslüman ol-
mayan, Uygur” manalarını verir. “Tatar” kelimesinin kökü Tat’da Tad, 
dat, yat kökündeki d-y seslerinin değişimi görülür. Bu değişim Türk dil-
lerinde olağandır. “Tat” sözü Yat/Yad (yabancı) sözünün değişmiş bir 
şekli olup Tat-ar adı da “yabancı kişi” anlamına gelmektedir. Böylece Ta-
tar adı ilk olarak Asya’da, daha sonra da Avrupa’da yaygın hale geldi. 
Daha sonra Arap ve Ermeni tarihçileri bu tabiri Moğol ve Türkler için 
kullandılar. Örnek olarak Memluklar Timur’u “Tatar” olarak isimlendir-
diklerini ve Gürcü yazarların ise Türk olan Ak Koyunlular ile Kara Ko-
yunluları “Tatar” olarak isimlendirdiklerini belirtebiliriz.6 

A. Çeşitli Kaynaklarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Tatarların  
    Türklüğüne Dair Bilgiler (Çeşitli Satırlar Verilmiştir) 

Bu bölümde Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlarda, bir süredir, “Ta-
tar” olarak anılagelen ve ülkemizde de yaşayan insanlarımızın Moğol de-
ğil Kıpçak Türkü kökenli olduklarına dair çağımızın en önemli otoriteleri-
nin bazılarının tespitlerini veriyoruz. Bu konudaki bütün kaynakları, bu 
makalenin çapını aşacağı fikrinden hareketle, buraya koymadık. Gerçek-
ten de bu konuda faydalanılabilecek kaynaklar pek çoktur ve biz sadece 
birkaçından örnek kısımlar vermekle konunun ilgilisinin merakını cezp 
etmeye gayret ettik. 

1. George Vernadsky: 

(Batu’nun Ordusu) Moğol subayların kumanda ettiği güçlü ve iyi ta-
limli bir Türk ordusu elinin altındaydı. Orta Asyalı Türkmenlere ilaveten 
birçok Kuman (Kıpçak) ve Alan savaşçısı Batu’nun kuvvetlerine katılmış-
lardı.7 

Moğollar, ırk olarak Altın Ordu toplumunda küçük bir azınlık teşkil 
ediyorlardı. Ordu’nun büyük kitlesi Türklerden meydana geliyordu. 

Altın Ordu’daki Moğolların ekserisi Çingiz Han’ın Cuci’ye tahsis ettiği 
4 bin askerin soyundan geliyorlardı; Kuşin, Kıyat, Kinkit ve Saycut kabi-
lelerine mensuptular. Altın Ordu’nun batı kısmında (Volga’nın batısında) 
Türk unsuru ekseriyetle Kıpçaklar (Kumanlar) temsil ediyorlardı, ama 
Hazarlarla Peçeneklerin bakiyeleri de vardı. Volga’nın orta kesiminin do-
ğusunda, Kama Nehri havzasında Bulgarların bakiyeleri ile yarı yarıya 
                                                           
6 İlyas Kamalov, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, s. 19-22, Ankara 2007. 
7 George Vernadsky, Moğollar ve Ruslar, Selenge Yayınları, s. 82, İstanbul 2007. 
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Türkleşmiş Ugorlar yaşıyorlardı. Aşağı Volga’nın doğusunda Mangıtlar ve 
diğer Moğol klanları, ekserisi İranî yerlilerle karışmış olan Kıpçak ve 
Oğuz gibi birçok Türk kabilesine hükmediyorlardı. Türklerin sayıca çok-
luğu Moğolların Türkleşmesini tabi kılmıştı ve hakim sınıflar arasında 
bile Moğol dilinin yerini Türkçe almıştı. Yabancı devletlerle diplomatik 
yazışma Moğolca yapılıyordu, ama iç meselelerle ilgili 14. ve 15. yüzyıl 
belgelerinin çoğu bizim bildiğimiz kadarıyla Türkçe (genelde Çağatay 
Türkçesi) idi. Saray şehrinde kendilerine ayrılmış mahalleleri bulunan 
Ruslar, Alanlar ve Çerkezler siyasi bakımdan Türklerden aşağı bir sevi-
yededirler.8 

Markizi, Tatar derken muhtemelen sadece Kumanları değil, bilakis 
Altın Ordu’nun bütün Türk tebaasını kastetmektedir.9 

2. Akdes Nimet Kurat: 

Moğol-Tatar istilası sırasında Kuman-Kıpçakların bozkırlarda yaşa-
yan zümrelerinin, yani göçebelerin kitle halinde yerlerinden oynatıldığını 
görmüştük. Fakat Kırım’da artık yerleşik hayata geçmiş olan köyler ve 
şehirlerde yaşayan Kıpçak ahalinin bu istiladan fazla müteessir olmadığı 
anlaşılmaktadır. Moğolların, yerleşik ahaliyi imhadan ziyade onları belli 
bir vergiye bağlamayı tercih ettikleri de biliniyor. Bu suretle eski Kuman-
Kıpçakların birçoğu kendini muhafaza edebilmişti.10 

Mamafih onlar da etnik bakımdan epey karışmışlardı. Kırım’da Hazar 
kalıntıları da vardı. Bunlardan biri de Karaimlerdi.11 

1235’te toplanan Büyük Kurultay’da Doğu Avrupa’nın istilası karar-
laştırılmıştı. Bu maksatla bilhassa Türklerden olmak üzere büyük bir or-
du toplandı. Miktarı katiyetle bilinmeyen bu Moğol-Türk ordusunun en 
az birkaç yüz bin kişiden ibaret olduğu muhakkaktır.12 

Kumanda zümresi bilhassa Moğollardan, daha doğrusu Tatarlardan 
(Moğollaşmış Türk) ibaret olmakla beraber, askerlerin çoğunluğunu Or-
hon-Yayık ve İrtiş aralarında yaşayan Türk urukları teşkil ediyordu.13 

Netice itibarıyla Moğol istilasından sonra da Kıpçak ilinin etnik duru-
munda bir değişiklik olmadı. Diğer yandan da yukarıda da belirtildiği gi-
bi Kama boyundaki Kıpçak ve galiba onlarla beraber olan Kimeklerin gel-
mesi ile Orta İdil boyundaki Türk unsuru artmış ve İdil Bulgarları da 
Kıpçaklaşmışlardı. Böylece Moğol istilasının bir neticesi Orta İdil boyun-
daki Türk ahalisinin daha da Türkleşmesini mümkün kılmasıdır. Bu-
                                                           
8 Vernadsky, a.g.e., s. 254. 
9 Vernadsky, a.g.e., s. 338. 
10 Akdes Nimet Kurat, IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve 
Devletleri, Murat Kitabevi Yayınları, s. 99, Ankara 2002. 
11 Kurat, a.g.e., s. 100. 
12 Kurat, a.g.e., s. 120. 
13 a.g.e., 121. 
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günkü Kazan Türklerinin (Tatar) kavmi teşekkülleri işte bu tarihi olay-
larla izah olunmaktadır.14 

Batu Han’ı kumandasında fütuhat yapan kuvvetlerin 600 bin kişiden 
ibaret olduğu söylenmektedir; bunun ancak 60 bin’i Moğol’du. Kalan 
kısmı muhtelif Türk kavimlerinden toplanmıştı. Kumanda heyetinin ve 
bazı memuriyetlerin başında Moğollar, bilhassa bunların Tatar zümresi 
bulunmakta idi. Tatar adının menşeinin Türk olması lazım geldiğini söy-
lemiştik. İşte bu sebeptendir ki Moğol istilasını yapan kuvvetlerin hepsi-
ne Moğol ve Türk fark etmeksizin “Tatar” adı verilmişti. Tarihin mislini 
bir daha görmediği bu hayret verici seferler, kazanılan meydan muhare-
beleri hep “Tatar” kumandanlar tarafından idare edilen Moğol ordusun-
da herkesin “Tatar” olmakla iftihar ettiğine şüphe yoktur. Aynı zamanda 
“Tatar” olarak adlandırılmak Moğol-Türk Kağanlığında imtiyazlı bir züm-
reye aidiyeti göstermekte idi. Bu sebepledir ki Moğol ordularındaki Türk 
kavimleri kendilerini böyle tesmiye etmeseler bile yabancılar karşısında 
böyle görünmeye başlamışlardı. Çok geçmeden İdil boyunda yerleşen 
Moğol-Tatarlar, kalabalık Türk unsuru arasında eriyip gitmişlerse de, bu 
sahanın ahalisi Türk olmasına rağmen, “Tatar” adı ile anılmaya başlanıl-
mışlardır.15 

(Altın Ordu Devletinin Türk Karakteri) Bu devlet, ahalisinin büyük bir 
kısmı -Rus yurdu müstesna- halis Türk idi. Ancak üst tabakada Moğol 
unsuru mevcuttu. Moğolların yine Türklerle kardeş olmaları hasebiyle 
bu unsur kısa bir zaman içerisinde Türkleşmiştir. Devlet teşkilatı Cen-
giz’den çok önce teşekkül eden nizamdan ibaretti. Gök-Türk ve Uygur 
teşkilatının mühim unsurlarının Altın Ordu’da da mevcut olduğu mu-
hakkaktır. Hele teşkilat sözlerinde Uygurca terimlerin kullanıldığı görül-
mektedir. Bunun içindir ki Altın Ordu ve sonraki Hanlıkların devlet ile 
iktisadi ve içtimai teşkilatlarını öğrenmek ancak önceki Türk devletleri-
nin durumlarını bilmeğe bağlıdır.16 

(Tatar Adına Dair) (Kazan Hanlığı Bahsi) Bu İdil boyu Türklerine “Ta-
tar” adı verilmesinin sebebi: Moğol istilası zamanında askeri teşkilatın ve 
istila bitip Altın Ordu Devleti kurulduktan sonra, idari teşkilatın başında 
bulunan “Tatar”lara izafeten verilen bir isimdir. Ruslarla temas edenler, 
bilhassa Tatarlardan tayin edilen Tatar “Baskak”ları ve askerleri taht 
ilinde (Saray şehri) Tatar zümreleri olduğundan, Ruslar alelumum Altın 
Ordu’daki bütün ahaliyi “Tatar” tesmiye etmişlerdir; bu cümleden olarak 
eski Bulgar Devleti ahalisi de sırf Altın Ordu hâkimiyetinde bulunması 
hasebiyle bu isimle anılmaya başlanmıştır. Tatarların çok eskiden bir 
Türk kabilesi olduğu kuvvetli bir ihtimal olmakla beraber, 13. yüzyılın 
                                                           
14 a.g.e., 122. 
15 a.g.e., 128. 
16 a.g.e., 132. 
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başında artık tamamıyla Moğollaştığı malumdur. “Tatar” adının İdil bo-
yunda Moğol istilasından önce de kullanıldığına dair öne sürülen görüş-
ler ciddi delillere dayanmıyor. Bu suretle Kama mansabındaki Türk ahali 
tamamıyla Türk olduğu halde, bilhassa Ruslar tarafından verilen bir Mo-
ğol adı ile tanınmışlardır. Mamafih bu “Tatar” adı İdil boyu Türklerince 
hiçbir zaman benimsenmemiş; ancak Rus siyasi baskısı altında kabul 
ettirilmiştir. Yani göçler ve değişmelerin neticesinde İslam olmayan Bul-
gar ahalisinin bir kısmının Suru Nehri mansabındaki ormanlık sahaya 
gittiği ve bir kısmının da eski dinlerine yani şaman olarak Bulgar memle-
ketindeki ormanlar arasında kaldığı anlaşılıyor. Müslüman kısmı da bil-
hassa Kuman (Kıpçak) ve diğer Türklerle karışmışlardır.17 İşte bu sebep-
tendir ki bugünkü Kazan Türkçesinin (Tatarcasının), esasını Kıpçak 
Türkçesi teşkil etmiştir.18 

3. A. Yu. Yakubovskiy: 

(Altın Ordu’nun, Tatar’ın Türklüğü) Güneydoğu Avrupa’nın ve özellik-
le Kıpçak bozkırlarının etnik karakteri konusunda şimdiye kadar yanlış 
bir fikir hüküm sürüyordu. Deşt-i Kıpçak adı Moğol devrinde muhafaza 
edilmekle kalmayarak, o zamanki kültür âleminde Çin’den Endülüs’e 
kadar yayılmıştı. Batu ile beraber Deşt-i Kıpçak’a önemli bir Moğol kitle-
sinin geldiği ve göçebe halk arasında Moğolların çokluğu teşkil ettiği ileri 
sürülüyordu. Aileleri ve bütün malları, özellikle hayvanları ile beraber 
Cuci ulusuna gelen Moğolların sayıca az olmadıkları şüphesizdir. Lakin 
bu toprakların işgaliyle sıkı sıkıya bağlı olan bu hareket, hiçbir suretle 
bir göç gibi telakki edilemez. Moğolların esas kitlesi Moğolistan’da kal-
mıştı. Bu durum karşısında işgal olunan memleketlerin, Kıpçak bozkır-
larının Moğollaşmasından söz edilemeyeceği tabidir. Güneydoğu Avru-
pa’da eski Türk unsurlarının kuvvetli oldukları, Kıpçakların Deşt-i Kıp-
çak’ta esas göçebe kitlesini teşkil ettikleri Al-Omari’nin aşağıdaki ifade-
sinden anlaşılıyor: 

“Bu devlet eskiden Kıpçakların yurdu idi. Lakin Tatarlar tarafından 

işgal edilince, Kıpçaklar onlara tabir oldular. Sonra (Tatarlar) onlarla 

(Kıpçaklar) karıştılar ve akraba oldular. Toprak, onların (Tatarların) 

tabiat ve soylarına galip geldi. Tatarlar tamamıyla Kıpçaklaştılar. 

Çünkü Moğollar (ve Tatarlar) Kıpçak topraklarına yerleştiler, onlar-

dan kız aldılar ve onların (Kıpçakların) yurtlarında kaldılar.” 

Al-Omari’nin ifadesi Moğol fatihlerin Türkleşmesi olayının çağdaş ay-
dınlar tarafından çok güzel müşahede edildiğini gösteriyor. Moğolların, 
Kıpçak bozkırlarında yaşayan esas halk kitlesine nispetle sayıca pek faz-
                                                           
17 a.g.e., 153. 
18 a.g.e., 154. 
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la olmadıkları görülüyor. Esasen bunun başka türlü olmasına da imkân 
yoktu. Bu Türkleşme olayının ne kadar süratli ve geniş olduğu 16. yüz-
yılda Cuci Ulusunda (Altın Ordu) Moğolca yerine Türkçe edebi bir dilin 
teşekkül etmesinden anlaşılıyor. Bu dil, Kıpçak ve Oğuz lehçelerinin 
özelliklerini taşıyordu. Oğuzlar, Aşağı Sır Derya alanında ve Harizm’de 
yerleşmişlerdi. Hâlbuki Altın Ordu şehirlerinde, hatta Aşağı Volga havza-
sında bile Türkler hâkim unsur olmaktan uzaktı. Buna karşılık bozkır-
larda Kıpçaklar hâkim unsuru teşkil ediyordu. Burada Cengiz Han’ın 
büyük oğlu Cuci Hanedanına mensup hanların yönetiminde bulunan ve 
aileleriyle beraber gelen Moğol fatihler, 20-30 bin kişilik bir askeri zümre 
oluşturuyordu.19 Güneydoğu Avrupa’nın sonraki tarihi gösteriyor ki Mo-
ğolların, daha doğru tabirle Tatarların yalnız adı kalmış, dilleri unutul-
muştur. 15. yüzyılda artık hiç kimsenin Moğolca konuşmadığı anlaşılı-
yor. Fazla olarak hanların Yarlık diye anılan resmi fermanları bile 15. 
yüzyıl Orta Asya edebi Türk dilinde yahut da “yerli Kıpçak dilinde” yazıl-
mıştır. Fakat diğer taraftan 13. yüzyılda diplomatik muhaberelerde Mo-
ğol dilinin kullanıldığını da biliyoruz.20 

Al-Omari’ye göre, Tatarların gelişine kadar Cuci ulusunun geniş boz-
kırlarında Kıpçaklar yerleşmişti. Tatarlar buraya geldikleri zaman, Kıp-
çaklar onlara tabi oldular. Tatarlar sayıca az olduklarından Kıpçaklarla 
karışarak tamamıyla Kıpçaklaşmışlar. Tatarlar yavaş yavaş kendi Moğol 
dillerini unutmuşlar ve toplu olarak Kumanca (Kıpçak) yani Türkçe ko-
nuşmaya başlamışlar. Tatar ve Moğol fatihleri hakkındaki bu çok önemli 
gözlem, bütün sonraki olaylarla doğrulanmıştır. Deşt-i Kıpçak’ta, gerek 
Don ile Volga arasındaki güney Rus bozkırlarında gerek daha doğuda, 
Ural Irmağı havzasında, Aral Gölünün kuzeyindeki bozkırlarda ve Aşağı 
Sır Derya havzasında Moğol kabilelerinin Türkleşmesi processus’üyle 
karşılaşıyoruz. Burada esas itibarıyla Yedisu ve Maveraünnehir’deki olay 
gerçekleşmiştir. Moğol kabilelerinden 13. yüzyılın son yarısında Yedisu’-
dan Hocend alanına göç eden Celayirlerle, Kaşkaderya vadisine göç eden 
Barlasların mukadderatını hatırlayalım. Bu iki büyük Moğol kabilesi 
(bizce Barlaslar Türk’tür. C.A.) Yedisu’da artık dil bakımından kısmen 
Türkleşmiş olarak çıkmışlardı. Yeni yerlerinde bu Türkleşme o kadar de-
rinleşmişti ki 14. yüzyılda, herhalde yüzyılın son yarısında Türk dilini 
kendi ana dilleri sayıyorlardı. 

Deşt-i Kıpçak’a dönelim. Kıpçakların eski özelliklerini tamamıyla kay-
bettiklerini sanmak yanlış olurdu. Cuci Ulusu sınırları içindeki ordunun 
teşekkülünü kaynaklardan öğrenirken, Kıpçaklara ayrı bir askeri birlik 
şeklinde 14. yüzyılın sonunda bile tesadüf edebiliriz. Şerefeddin Ali Yez-
di, Timur’un 1391’de Toktamış’a karşı yaptığı seferi anlatırken, bu so-
                                                           
19 A. Yu. Yakubovskiy, Altın Ordu ve Çöküşü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 34, Ankara 
2000. 
20 Yakubovskiy, a.g.e., 35. 
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nuncunun askerlerinden21 şöyle söz eder: ‘Ruslardan, Çerkezlerden, Bul-
garlardan, Kıpçaklardan, Alanlardan, Kırım’da Kefe ve Azak ahalisinden, 
Başkurtlardan ve Mordvalardan oldukça büyük bir ordu topladı.’ Aynı ya-
zar Timur ve Toktamış orduları arasında 1391’de Kunduzça mevkiinde 
yapılan muharebeyi tasvir ederken Timur ordusunda Osman Bahadır’ın 
birliğinde bir Kıpçak koşunu bulunduğunu yazıyor. Onun buna benzer 
birçok koşunları bulunduğu anlaşılıyor. Batu’nun seferi dolayısıyla ve 
bundan sonra Deşt-i Kıpçak’a gelen Moğollar birkaç kabileden oluşuyor-
lardı. Lakin Deşt-i Kıpçak’taki şartlar altında sadece iki büyük Moğol ka-
bilesi Konguratlar ve Mangıtlar, yalnız kabile birliklerini muhafaza et-
mekle kalmamışlar, ayrıca önemli birer grup teşkil etmişlerdi. Fakat bir-
liklerini muhafaza ettikleri halde kendi Moğol dillerini unutarak Türkleş-
mişlerdi. Sonradan 15. yüzyılın son yarısında Mangıtlar adlarını değişti-
rerek Nogay adını almışlardı. (Bu yoruma da katılmaktayız! Emir No-
gay’ın halkına bakınız. C.A.) Kazan kronikçisine göre 15. yüzyılın sek-
senli yıllarında Volga’nın doğu kıyısına geçerek Yayık’a kadar yayılmış-
lardı. Kongratlar ve Mangıtlar yavaş yavaş göçebe Türk toplumuna gir-
mişler ve kendilerini Türk saymaya başlamışlardır.22 

4. Réné Grousset: 

Moğol Avrupa’sı uçsuz bucaksız bozkırları ile bir boşluktu. Rub-
ruck’un orası hakkında yazdıkları bize fikir vermektedir: ‘Yolumuz üze-
rinde gök ve topraktan ve bazen sağ tarafımızda deniz ve şurada burada 
iki fersah mesafeli Kuman kurganlarından başka hiçbir şey göremeden 
daima doğuya ilerliyorduk.’ 

Bu bozkırda Moğol aşiretleri, daha doğrusu Moğol unsurlarının ha-
kim olduğu Türk orduları göçebe hayatı yaşıyordu; zira, Reşideddin’in 
bize aktardığı Cengiz Han’ın ‘vasiyetnamesine’ göre Büyük Kağan, Batu’-
ya ancak dört bin esas Moğol veriyor, geri kalan ordular ise müttefik 
Türkler olan Kıpçaklar, Bulgarlar, Oğuzlar vs.den meydana geliyordu. 
Bu da Cuci Hanlığının neden bu kadar Türkleştiğini açıklamaktadır.23 

5. Jean Paul Roux: 

Yine 1236 güzünde üçte biri Moğol üçte ikisi Türklerden oluşan 150 
bin kişilik dev bir ordu doğu Avrupa’ya saldırıyordu.24 

Ne olursa olsun, onlara (Kıpçaklar) bağlı boyların 1237 ilkbaharında 
teslim olmaya başladıkları ve 1238’de de her türlü direnişi durdurdukla-
rı bir gerçektir. Moğollarla birleşip onlara bağlandılar ve bunu o kadar iyi 
                                                           
21 Yakubovskiy, a.g.e., 132. 
22 Yakubovskiy, a.g.e., 133. 
23 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Neşriyat, s. 432, İstanbul 2006. 
24 Jean Paul Roux, Moğol İmparatorluğu Tarihi, Kabalcı Yayınları, s. 278, İstanbul 2001. 
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başardılar ki içlerine karıştılar, daha doğrusu onları sindirdiler. Doğu 
Avrupa’da Moğol İmparatorluğu kısa süre içinde yalnızca Türkçe konu-
şulan bir Türk İmparatorluğuna dönüştü. Önünde Karadeniz’in kuzey 
bozkırlarında uzun bir hayat olan Cuci’nin ulusu Kıpçak Hanlığı kadar 
Altın Ordu adıyla da tanınmaktadır.25 

Moğolların Mısırla ittifak kurmaları ve hükümdarların İslamiyet’i benim-
semeleri pek çok değişikliği beraberinde getirirken bu dinin özellikle 14. 
yüzyılda kitlelere yavaş yavaş sızmasını sağladı. Bu kitleler aynı zamanda 
tüm Moğol geçmişlerini unuttular ve aristokrasi Türkleşti. Ulusal dillerin ve 
özellikle de Bulgarcanın aleyhine olarak önce Cengiz Hanlıların kültür aracı 
Uygurca, sonra da Kıpçak Türkçesi yayılmaya başladı. Türkçe konuşan tüm 
Müslümanlar doğal bir süreçle Tatar asıyla anılmaya başladılar.26 

6. İlyas Kamalov: 

Ele geçirilen bölgedeki nüfusun çoğunu göçebe Kıpçaklar oluşturdu-
ğu için bu bölgeye Deşt-i Kıpçak, yani Kıpçak Bozkırları adı verildi.27 Ai-
leleri ve bütün malları, özellikle hayvanları ile beraber Cuci Ulusuna ge-
len Moğolların sayısı azdı. Ancak bu toprakların işgaliyle sıkı sıkıya bağlı 
olan bu hareket bir göç olarak düşünülmemelidir. Moğolların çoğunlu-
ğunu oluşturan esas kitle Moğolistan’da kaldı. Bu durum karşısında iş-
gal edilen memleketlerin (Kıpçak Bozkırlarının) Moğollaşmasından söz 
etmek mümkün değildir.28 

7. Sercan M. Ahincanov: 

El-Ömeri’nin bu konudaki açıklaması da dikkat çekicidir. ‘Eskiden bu 
ülke Kıpçakların topraklarıydı; ama Tatarlar tarafından zapt edilince Kıp-
çaklar, onların tebaası oldular. Daha sonra onlar (Tatarlar), Kıpçaklarla 
karışıp kaynaştılar. Toprak onların önceki ırki görünümlerinin üzerini örttü 
ve hepsi tam birer Kıpçak oldu.’29 Gördüğümüz gibi, Kıpçakların etnik ti-
pi, Tatarlara özgü Mongoloid tipten bariz şekilde farklıdır. Nitekim Plano 
Caprini de Moğol Hanı’nın otağına varmak için Deşt-i Kıpçak’ta yaptığı 
yolculuk sırasında onların fiziki görünümlerinin diğer tüm insanlardan 
farklı olduğunu belirterek Kıpçaklardan ayırır. Şöyle der Caprini: ‘Kıp-
çak, Sarasen ve benzeri gibi onlarla (Moğollarla) beraber yaşayan tüm 
halklar saçlarını aynı şekilde keserler, ama hiçbirisinin çehresi Tatar (Mo-
ğol) çehresine benzemez.’30 
                                                           
25 Roux, a.g.e., 280. 
26 Jean Paul Roux, Türklerin Tarihi Pasifikten Akdeniz’e 2000 Yıl, Kabalcı Yayınları, s. 286, 
İstanbul 2007. 
27 İlyas Kamalov, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, s. 22, Ankara 2007. 
28 Kamalov, a.g.e., s. 23. 
29 Sercan M. Ahincanov, Türk Halklarının Katalizör Boyu Kıpçaklar, Selenge Yayınları, s. 40, 
İstanbul 2009. 
30 Ahincanov, a.g.e., s. 88. 
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Sonuç 

Moğollar arasındaki “Tatar” adı bir Moğol boyunu ve Moğolistan sa-
hasındaki Türk-Moğol boylarını ifade etmekteyken Türk dünyasında, 
özel olarak Kıpçak bozkırlarında, ortaya çıkan “Tatar” adı ise Kıpçak 
Türklerini ifade etmektedir. Artı olarak bugünkü Moğolistan sahasında 
ise, geçmişte Tatar olarak adlandırılmış Otuz Tatar, Dokuz Tatar gibi 
Türk kabilelerinin yaşamış oldukları bilinmektedir.31 

Kıpçak sahasını fetheden Batu’nun ordusunun büyük bir kısmını yine 
Türkler oluşturmuşlardır ve orduda çok az sayıda bulunan Moğollar, Deşt-i 
Kıpçak sahasındaki Türklerle karışarak kısa sürede eriyip gitmişlerdir. Ele 
geçirilen ülkede de, ele geçiren orduda da azınlıkta olan bir grubun sayıca 
ve kültürce üstün olanlar arasında Türkleşmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Kazan’daki, Kırım’daki Türkler Kıpçak Türkçesiyle anlaştılar, anlaşır-
lar ve Karadeniz’in kuzey sahasında yaşayan Türklere “Tatar” adı Ruslar 
tarafından verilmiştir. 

Çarlık devrinde Ruslar, ele geçirdikleri bütün “Türk” boyları için “Tatar” 
sözünü kullanmışlardı. Ancak Ruslar, bu dönemde bu adı hiçbir zaman 
“Moğol” anlamında kullanmamışlardı. Ruslar, bu Türklere “Tatar” demek-
le beraber “Türk” kökenli olduklarını inkâr edemediklerinden, onlara “Tür-
kî” (Türkler) de demişler. Türkiye Türkleri için ise “Turok” adlandırmasını 
kullanmışlardır. Bu tabirler İngiliz ve Amerikan eserlerine de geçerek Rusya 
Türkleri “Turkic”, Türkiye Türkleri ise “Turkish” olarak adlandırılmıştır.32 

Sovyet devrinde ise “Tatar” sözünün Türk manasında kullanılması 
terk edilerek, bunun yerine her Türk boyunun kendi adını kullanması, 
her boyun adının ayrı birer millet adıymış gibi öğretilmesi sistemi kabul 
edilmişti. Bu sistem, siyasi amaçlarla tatbik edilen bir sistemdi ve amaç: 
“Türk camiasından olmadıklarına inanan Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek 
gibi suni milletlerin yaratılmasıydı.” 

Türk boyları için ayrı ayrı alfabeler ve yazı dilleri geliştirildi. Ayrıca 
onlara tarihi bakımdan birbirleriyle ilişkisi olmayan ayrı milletler olduk-
ları fikri aşılanmaya çalışıldı. Amaç Türkiye Türkleri ile Rusya’daki kar-
deşlerinin bağlarını koparmak ve bu kardeşlerimizde “biz Türk değiliz” 
inancını yerleştirmekti. Türkiye’deki Tatar kardeşlerimizin bir kısmı da, 
kendilerine empoze edilen bu düşüncenin sonucu olarak, “Biz Türk değil 
Moğol’uz, Tatarız” gibi tarihi temeli olmayan düşüncelere saplandılar. 

Bu makalemiz de gerçekleri yazmaya, otorite kabul edilen araştırmacıla-
rın yazdıklarından örnekler vermeye çalıştık. Umarım okuyana faydası olur; 
çünkü Rusya Türkü: “Men Kazanga Baramen”33 derken Türkiye Türkü 
                                                           
31 Kamalov, a.g.e., 25. 
32 Kamalov, a.g.e., s. 26. 
33 Aynı isimli esere bakınız: Dilaver Cebeci, Men Kazanga Baramen (Tataristan Seyahati Not-
ları), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınevi, İstanbul 2000. 
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“Ben Kazana Varamam” demekle ne kadar yakın olduklarını ifade etmekte-
dirler. Aradaki tek fark Kıpçak lehçesi ile Oğuz lehçesi arasındaki farktır. 
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DÜNYA DENİZLERİNDE KORSANLIK 

Dr. Muhsin KADIOĞLU* 

Öz 

Korsanlar artık sadece filmlerde değil, gerçek hayatta; denizlerde de 

ortaya çıkmaktadır. 

Deniz korsanlarının saldırılarının sayısı dünya genelinde azalma gös-

termekle birlikte, saldırılarında ölen mürettebat sayısının artışı dikkati 

çekmektedir. Bununla birlikte, korsanların saldırısına uğrayan gemi tiple-

ri her geçen gün çeşitleniyor. 

Korsanlık faaliyetleri, genellikle asayiş ve düzenin sağlanmasında güç-

lük çekilen yoksul ülkelerin bulunduğu ve korsanlık faaliyeti için uygun 

coğrafi şartların bulunduğu bölgelerde ortaya çıkıyor. Başta Somali açıkları 

olmak üzere Nijerya, Bangladeş, Filipinler, Vietnam karasuları ve Malaka 

boğazı, Dünya’nın en tehlikeli korsan bölgeleri olarak ortaya çıkıyor. 

Bu bildiride, Uluslararası Denizcilik Bürosu ve Bureau Veritas verileri 

esas alınmak suretiyle Dünya denizlerinde 2000-2008 yılları arasında 

meydana gelen korsanlık faaliyetleri incelenecektir. Denizlerde meydana 

gelen korsanlık; çeşitli başlıklar altında tasnif edilecek, olayların meyda-

na geldiği alanların coğrafi dağılımı incelenecektir. 

Çeşitli ülkeler ve şirketler, maalesef korsanlara fidye ödeyerek gemileri-

nin ve personellerinin emniyetini sağlayabiliyorlar. Korsanlık faaliyetlerini, 

“yerel sorun” olarak değerlendirmek yerine küresel bir sorun olarak görmek 

ve denizlerdeki korsanlığa karşı, küresel çözüm üretmek gerekmektedir. 

Bildiride IMO, NATO gibi uluslararası kuruluşlarla Avrupa Birliği ve 

ABD’nin korsanlık faaliyetlerine karşı aldığı ve önerdiği tedbirlere kısaca 

temas edilecektir. Ayrıca, korsanlık faaliyetlerinin son bulması için bazı 

önerilere de yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Korsan, Denizler, Gemi Kaçırma, Gemi Soygunu. 
                                                           
* İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Öğretim Görevlisi. 
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Abstract 

Piracy in the World Sea 

Pirates are not only in the films, they also occur in the seas and real 

life. Although the number of attack of the sea pirates decrease, the amo-

unt of the dead crewman because of these attack increase. On the other 

hand, the types of the ships which are attacked are varied day by day. 

The activities of piracy usually emerge poor countries where it is hard to keep 

security and regularity and area where there is suitable condition for the piracy. 

Particularly Somali offshore, Nigeria, Bangladesh, Philippine, Vietnam territorial 

water and Malacca strait emerge as the most dangerous area in the world. 

In this study, the activities of piracy will investigate between 2000 

and 2008 years according to data of Bureu Veritas and international ma-

ritime Office. Besides, piracy which is emerged in the sea, will classify 

with varieties of title, and will investigate geographical distribution of the 

areas where the events happened. 

Some countries and companies provide security of the staffs and ves-

sels by giving ransom. The activities of the piracy should to be evaluated 

as a global problem not as a local problem and should to create global so-

lutions against the piracy in the seas. 

In this research, it will be presented shortly the precautions that has 

been taken and suggested for piracy from EU and USA and institutes like 

IMO and NATO. Besides, some solutions for ending this piracy problem 

will be suggested in this study. 

Key words: Pirate, Seas, Hijacking of Ship, Ship Robbery. 

1.Giriş 

Günümüzde korsanlığın ulaştığı boyutları anlamak için korsanlıkla il-
gili olarak aşağıda verilen değerlere bakmak yeterlidir: 

2005-2008 yılları arasında yılda ortalama; 
57 ticari tekne korsanlar tarafından kaçırılmıştır. 
131 ticari tekneye korsanlar tarafından çıkılmıştır. 
113 ticari tekneye korsanlar tarafından ateş açılmıştır. 
212 ticari tekne mürettebatı ağır yaralanmıştır. 
652’den fazla ticari tekne mürettebatı korsanlar tarafından rehine 

alınmıştır. 
21’den fazla ticari tekne mürettebatı acımasızca öldürülmüştür. 
Korsanların cinayet, tecavüz, yaralama, hırsızlık ve gemi üzerindeki 

diğer hasarları özellikle 2007 ve 2008 yılında büyük artış göstermiştir. 
2005-2008 yılları arasında dünya denizlerinde meydana gelen korsanlık 
olaylarında yüzde 67 artış gerçekleşmiştir. 

Eski korsanlar, omuzlarında papağan taşırlardı. Günümüzün korsanları 
ise roketatarlar, el bombaları ve uydu telefonlarının yanı sıra, hava savunma 
sistemleri ile yüksek teknolojide konumlandırma araçları da kullanıyorlar. 

162



MUHSİN KADIOĞLU / DÜNYA DENİZLERİNDE KORSANLIK 3 

2.Korsanlık Nedir? 

Korsanlık olayları göreceli olarak barış içindeki bölgelerde ansızın 
oluşabilen genellikle “hareketli suç”tur. Modern çağda yeniden ortaya çı-
kan korsanlığın tam tanımı konusunda hemen hemen uzlaşılmıştır. 
Dünya Denizcilik Bürosu korsanlığı şöyle tanımlamaktadır: 

“Korsanlık, hırsızlık, cinayet veya herhangi bir suç işleme niyeti ile ve 
kanunlara aykırı zor kullanma niyeti ve kapasitesi ile herhangi bir tekneyi 
ele geçirme hareketidir.” 

Bir kaçırma olayının korsanlık olarak tanımlanabilmesi için, olayda en az 
iki teknenin olması gerekmektedir. İkinci temel şart ise, suçun politik amaçla 
değil, korsanlık amacı ile yapılmış olmasıdır. Bu iki temel şart, deniz kargola-
rının sigorta kapsamını belirleyen politikaların oluşturulmasında önemlidir. 

Yıllar önce Britanya hukukunda, bedelsiz ele geçirme, gasp, alıkoyma 
ve benzeri eylemler korsanlık olarak tanımlanmıyordu. Bunun yanında, 
Bolivya hükümetini devirme girişimi için önceden belirlenmiş gemileri 
sözde korsanların ele geçirmesi “siyasi bir hareket” olarak tanımlanmış 
ve korsanlık olarak değerlendirilmemiştir. 

3.Korsanlığın Düşüşü ve Yükselişi 

3.1.Korsanlığın Kısa Tarihçesi 

Antik çağlardan günümüze kadar süregelen bir olay olan korsanlık, 
özellikle 16. ve 17. yüzyılda altın çağını yaşadı. 16. ve 17. yüzyıllarda 
özellikle Karayiplerde görülen korsanlık olaylarında, hemen hemen tüm 
önemli deniz ticaret yolları korsanlar tarafından tehdit edildi.1 

Bu devrede Karayip adalarının Atlantik sahilinde, Afrika’nın batı sahillerin-
de, Hint Okyanusu ve Güney Çin Denizi’nde korsanlık olayları görülüyordu. 

3.2.Korsanlığın Düşüşü 

Kısa bir süre öncesine kadar bittiği zannedilen korsanlığın 18. yüzyıl-
da çöküşü 4 ana nedene bağlanmaktadır. Bu nedenlerin başında 18. ve 
19. yüzyıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak, ticari teknelerin bo-
yutlarının ve hızlarının artması gelmektedir. 

Bunun yanında uluslararası denizlerde faaliyet gösteren donanmalar 
18. ve 19. yüzyıllarda okyanuslarda devriye gemileri kullanmaya başladı-
lar. Bu devriye gemileri, koloniler tarafından desteklenince korsanlık 
olaylarında büyük düşüşler yaşanmaya başladı. 

Kolonilerin ve devletlerin 18. yüzyıldan başlamak üzere özellikle 19. ve 
20. yüzyıllarda kendi ticari gemilerinin korunması için birçok adada, sahil 
şeridinde ve karada yetki alanları belirleyerek, bu alanlarındaki etkinliğini 
sürekli hale getirmesi de korsanlık olaylarının azalmasında etken oldu. 
                                                           
1 C. Schultz, “Pirates 101: Fact and fiction on the high seas”, www.npr.org 
   http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5542028. 
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Deniz ticaretinde etkin olan pek çok ülke gerek kendi filolarını; gerekse 
uluslararası ticaret yapan diğer filoları korumak için, diğer ülkelerle, kor-
sanlık olaylarına karşı ortak mücadele kararı aldılar. 1730 yılında korsan-
lık karşıtı uluslararası yasaların devreye girmesi, korsanlar için caydırıcı 
oldu. Bu sayede korsanlık, tolerans gösterilmeyecek uluslararası ciddi bir 
suç olarak tanımlanınca, korsanlık olayları neredeyse tümden kayboldu. 

3.3.Korsanlığın Yeniden Yükselişi 

Açık deniz korsanlığının bitmesine sebep olan ana unsurlar, özellikle 
1995 yılından itibaren kendiliğinden tersine dönmüştür. 

Modern boyutlara ve yüksek hıza sahip tekneler yüksek maliyetlerle 
yapılınca, artan maliyetler mürettebat sayısının azaltılmasıyla dengelen-
mek istenmiştir. 

Teknolojik gelişmeler, korsanların yüksek ateş gücüne sahip olması-
na yol açmış, yüksek hıza ulaşan tekneler korsanların son derece ani 
saldırıda bulunmasına ve olay mahallinden son derece hızlı ayrılmasına 
imkân sağlamıştır. 

Soğuk savaş sonrasında dünya denizlerinde faaliyet gösteren ABD ve 
Büyük Britanya donanması yaklaşık %50 oranında küçülmüştür. Rusya 
donanmasının küçülmesi ise daha fazla olmuştur. 

Denizlerdeki korsan saldırıları sayısı, uluslararası savaş gemisi varlı-
ğının azalmasına ters orantılı olarak artmıştır. 

Dünya denizlerinde mevcut donanmalar, uluslararası okyanus devri-
yesi işlevini tam manasıyla yerine getirememiş ve ticari gemiler tehlikeli 
boğazlarda ve denizlerde korumasız kalmıştır. Karasuları 200 deniz mili-
ni aşan pek çok ülkenin, denizlerdeki devriye planlanmasında başarısız 
olması korsan saldırılarının artmasında önemli bir etken olmuştur. 

Pek çok ülkenin siyasi istikrarsızlığı, ekonomik yetersizliği denizlerde 
yeterli devriye bulunduramamasına yol açmaktadır. Bu nedenle korsan 
saldırıları artmaktadır. 

Bazı koloniler, kendi ülkeleri ile ilişkilerini zayıflatınca ortaya çıkan 
mali yetersizlikler sebebiyle donanma gücüne yeterli bütçe ayıramadılar. 
Donanmaların zayıflaması korsanları cesaretlendirmiştir. 

2009 yılı verilerine göre, dünya filosunun 64 milyon gross tondan faz-
lasını bayrakları altında tutan Panama, Honduras ve Liberya gibi devlet-
lerde, 2000’li yılların başında açık deniz korsanlığına karşı yasal bir dü-
zenleme bulunmuyordu. Bazı ülkelerin sağladığı “bayrak kolaylığı” kor-
sanlar için caydırıcı olmaktan çok, korsanların için uygun faaliyet zemini 
yaratmıştır. Bazı ülkelerde ortaya çıkan yasal boşluk, korsanlık faaliyet-
lerinin uluslararası ciddi bir suç olarak değerlendirilmesinde ve daha 
fazla dikkate alınmasında zafiyet yaratmıştır. 

Dünya’da korsanlara ve korsanlık olaylarına karşı caydırıcı uluslararası 
yasal düzenleme yapılmasına ancak 2008 yılından sonra başlanabilmiştir. 
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3.4.Korsanlığın Dünya Gündemine Girişi 

Dünyanın en büyük yardım kuruluşu olan Dünya Gıda Programı, açlık 
sınırındaki 1 milyon Somaliliye karneye bağlı olarak ve düzenli yiyecek 
yardımı yapıyordu. 26 Aralık 2005’te Hint Okyanusu’nu vuran deprem ve 
ardından yaşanan tsunami felaketinden Somali’de zarar gören yaklaşık 28 
bin kişinin gıda ihtiyacı BM tarafından sağlanıyordu. Fakat Somali’deki 
tsunami mağdurlarına yardım taşıyan gemiler,2 pek çok kez korsanların 
saldırılarına uğradı.3 Dünya Gıda Programı, korsanlık vakaları ve asayiş so-
runları yüzünden Somali’ye yiyecek göndermekte zorluk çekmeye başladı.4 

Birleşmiş Milletlerin Somali’de yardıma ihtiyacı olan 28 bin tsunami 
mağduru için sağladığı yardım malzemelerini taşıyan MV Semlow adlı 
yük gemisi, Hint Okyanusu’nda Kenya’nın Mombassa Limanı’ndan So-
mali’nin kuzey doğusundaki Bossaso limanına seyir halindeyken kor-
sanlar tarafından kaçırılarak, 500 bin dolar fidye istenmişti.5 

Korsanların, Ukrayna’nın Kenya ordusuna yolladığı tank ve mühim-
matı götüren Faina adlı gemiyi kaçırmaları, sahip oldukları silahların 
kapasitesinin artması bakımından çok önemliydi. 

Fransa’nın bir günlük ihtiyacı ya da Suudi Arabistan’ın günlük üreti-
minin dörtte biri kadar ham petrol taşıyan 330 metre uzunluğunda ve 2 
milyon varil kapasiteli petrol tankeri Sirius Star’ın kaçırılması,6 korsanla-
rın eylem boyutlarının yükselişi ve korsanlarla mücadelede yaşanabile-
cek çevre felaketi7 bakımından dünya gündemine iyice oturdu.8 

Bu ve benzeri pek çok korsanlık olayı, modern çağın korsanlarına 
karşı uluslararası mücadele fikrini doğurmuştur. 

4.Korsanlık Olaylarının Artışı (2003-2010) 

Dünya’da 1998’de 202 korsanlık olayını gerçekleşmişti. 1999’daki 309 
korsanlık olayından sonra 2000 yılında korsanlık olaylarının sayısı 245’e çık-
tı. Bu rakamlara yatlara ve küçük teknelere yapılan saldırılar katılmamıştır. 

Korsanlık ve denizlerdeki dolandırıcılık, 2004 yılında 16 milyar $’lık 
bir bütçeye yükselmişti.9 

Uluslararası Denizcilik Dairesi, korsanlık faaliyetlerinin genellikle 
asayiş ve düzenin sağlanmasında güçlük çekilen yoksul ülkelerde gelişti-
ğini vurguluyor. Uluslararası Denizcilik Dairesi’ne göre korsanlar 2004-
                                                           
2 BBC, “Korsanlar Yardım Gemisini Kaçırdı”, 30.6.2005. 
3 BBC, “1 Milyon Somaliliye Yardım Tehlikede”, 26.7.2008. 
4 VOA, “Dünyada Açlık Salgını Başlayabilir”, 09.12.2008. 
5 BBC, “Korsanlar Yardım Gemisini Kaçırdı”, 30.6.2005. 
6 BBC, “Suudi Tankeri İçin Pazarlık”, 19.11.2008. 
7 Times, “Korsanlara Operasyon Riskli”, 20.11.2008. 
8 USA Today, “Somali Açıklarında Son Günlerde Giderek Artan Korsanlık”, 19.11.2008. 
9 Ted Dagne, “Somalia: Current Conditions and Prospects for a Lasting Peace”, Congressional 
Research Service Report RL33911. 
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2009 yılları arasında bin 716 gemiye saldırdı.10 Kayıtlar, her yıl ortalama 
4 Türk gemisinin de saldırıya uğradığını gösteriyor. 

International Maritime Bureau (IMB) verilerine göre, 1991 yılında sadece 
107 korsanlık vakası meydana gelmişken, 1999 yılında korsanlık olarak ad-
landırılan olay sayısı 300’e yükselmişti. 2000 yılında da, denizlerde veya li-
mana demirlemiş gemileri hedef alan 469 korsanlık vakası meydana gelmiş-
ti.11 Bu olaylarda 72 kişi ölmüş, 96 kişi yaralanmış ve 26 kişi kaybolmuştu. 

Bu veriler ışığında IMB, korsanlık ve silahlı soygun olaylarının Endo-
nezya, Malaka Boğazı, Bengaldeş, Hindistan, Ekvator ve Kızıldeniz sula-
rında alarm boyutuna geldiğini açıklamıştı. Bu alanlardan sadece Endo-
nezya sularında 119 riskli alan12 olduğu belirtilmişti. 

2003 yılında daha çok Malaka Boğazı ve Doğu Asya’da 445 korsanlık 
vakası görülmüştü. Bu rakam, 2002 yılındaki korsanlık vakalarının yüz-
de 25 arttığını gösteriyordu.13 

2007 yılından itibaren korsan saldırıları aşama aşama arttı ve 2010 
yılında dünya denizlerinde korsanlara rehin düşen kişi sayısının, arşiv-
lerde daha önce rastlanmamış seviyeye çıktı. 

Uluslararası Denizcilik Bürosu verilerine göre, 2010 yılı içinde 2181 
kişi korsanların eline düştü. Rehin alınan 8 denizci can verirken, toplam 
53 gemi korsanlar tarafından kaçırıldı. 

Denizcilik sektörünün korsanlara karşı aldığı önlemlerin toplam mali-
yetinin 7 ila 12 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. 

5.Korsanlık Olaylarının Coğrafi Dağılımı 

Dünya’nın çok çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan korsanlık olayları, bel-
li bölgelerde yoğunluk göstermektedir. Korsanlık olaylarının görüldüğü 
bölgeler, “uluslararası tehlikeli alanlar” olarak tanımlanmaktadır. 

1990’lı yıllar boyunca korsanların en etkili olduğu bölge Brezilya kıyı-
larıydı. Her ne kadar, Brezilya’da korsan faaliyetleri azalsa da, Brezilya 
korsan faaliyetlerinin yuvası olmayı sürdürmektedir. 

Uluslararası ticari taşımacılığın can damarlarını oluşturan bir bölge-
de yer alan Somali kıyıları, 1800 millik kıyı şeridi ile Kızıldeniz ve Hint 
Okyanusu’nu birbirine bağlayan deniz yolunun yakınlarında yer alıyor. 

Somali, Etiyopya ve Yemen açıklarını kapsayan Aden Körfezi, Hint 
Okyanusunu Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e bağladığı için dünyada de-
niz trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden biridir.14 Çünkü Asya ve Avrupa 
                                                           
10 ICC-IMB; “Piracy and Armed Robbery Against Ships Report - First Quarter 2009”, London. 
11 IMB Annual Piracy Report for 2008, www.noonsite.com/Members/sue/R2009-01-22-3. 
12 news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1146289.stm 
13 M. Sullivan, “Sea-Based Piracy on the Rise in Asia”, www.npr.org 
     www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1852180 
14 SL Baniela, “Piracy at Sea: Somalia an Area of Great Concern”, Journal of Navigation, Vo-
lume: 63, Issue: 2, Pages: 191-206, Published: 2010. 
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arasında gidip-gelen gemiler, Somali ile Yemen arasındaki Aden Körfe-
zi’nden geçmek zorundadırlar.15 

Somali karasuları ve Aden körfezi 2009 yılında Dünya’nın en tehlikeli 
seyir (navigation) bölgelerinden biriydi.16 Korsanlık faaliyetleri daha çok 
Nijerya ile Afrika’nın “boynuz” olarak adlandırılan Somali, Etiyopya, Su-
dan açıklarında görülüyor. 

Asya ve Avrupa arasında her yıl ortalama 50.000 geminin kullandığı 
ana deniz yolu olan Malaka Boğazı’nın her iki yanı, günümüzde en tehli-
keli seyir (navigation) alanlardan ikincisidir. Endonezya, Singapur ve 
Malezya gibi Güney Asya ülkelerinin kıyı şeritlerinde de korsanlık faali-
yetleri son derece yaygındı. Ancak, bu ülkelerin kıyı devriyelerini artır-
masıyla, Güney Asya’daki korsan saldırılarının sayısı, 2004-2007 yılları 
arasında üçte iki oranında azaldı. Buna rağmen Endonezya, hala risk 
listesinin ilk sıralarında yer almaktadır. 

Üçüncü tehlikeli bölge Bangladeş’tir. Bangladeş’in Chittagong Limanı 
alanında korsan etkileri ile ilgili “genel uyarı” bulunmaktadır. 

Dördüncü tehlikeli bölge Hindistan’dır. Hindistan Hükümeti, korsan 
faaliyetleri sebebiyle zaman zaman seyir operasyonlarını kısıtlayan dü-
zenlemeler yapmaktadır. 

Korsanlık faaliyetleri sadece kıyı denizlerde, asayiş ve düzenin sağlan-
masında güçlük çekilen yoksul kesimlerde gerçekleşmiyor. Endonezya’nın 
Balongan, Tanzanya’nın Dar es Selam ve Nijerya’nın Lagos limanlarında 
ticari gemiler, özellikle limanlarda oldukları sırada saldırıya uğruyorlar. 

6.Korsanlık Türleri 

Korsanlık olayları genellikle kişisel varlıkların çalınması, örgütlü kor-
sanlık (çete) ve “yarı resmî askerî korsanlık” olmak üzere 3 ana kategori-
de değerlendirilmektedir.17 

Kişisel varlıkların çalınması genellikle tek ya da birkaç kişiyi geçme-
yen korsanlık vakasıyken, örgütlü korsanlık (çete), çok iyi örgütlenmiş 
suç gruplarının faaliyetleridir. 

“Yarı resmî askerî korsanlık” ise, özellikle Çin kıyılarında ve uluslar-
arası sularda, Çin Sahil Güvenliğine ait olan gerçek devriye teknelerinin 
zaman zaman, biraz ekstra nakit para kazanmak için bağımsız korsan 
teknesi gibi davranmaları ve yardıma gittikleri gemileri yağmalamaları 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, kendi teknelerini gerçek 
bir Çin sahil güvenlik teknelerinden birine benzetmek için boyamış olan 
gerçek korsanlar da görülmüştür. 

İş anlaşmazlığı sonucu, gemi güvenlik görevlilerinin gemileri kaçırma-
sı şeklinde görülen korsanlık türü nadiren ortaya çıkmaktadır. 
                                                           
15 BBC Turkish, “Somali'deki Korsanlığın Nedenleri”, 18 Kasım 2008. 
16 Boston Globe, “Giderek Artan Korsanlık Olayları”, 02.10.2008. 
17 J. Leyne, “Korsanlar Dünya Denizlerinde”, 20.7.2005. 
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7.Korsanlığın Nedenleri 

Endonezya ve Filipinler bölgesinde, tarımsal işletmeler ve köy ekonomileri 
merkezi hükümet tarafından yeterince desteklenmediği için insanlar ciddi ge-
çim sıkıntısı yaşamaktadır ve bu nedenle korsanlık olayları ortaya çıkmakta-
dır. Bu, tarihte Tripoli’de ortaya çıkan korsanlığa benzer bir gelişmedir. 

Somalili korsanların çoğunluğunu eski balıkçılar oluşturuyor.18 Somali 
kıyılarındaki balıkçılar, bu bölgedeki gemi trafiğinin ve gemilerden kaynak-
lanan kirliliğin bölgeyi balıkçılık yapılamaz hale getirdiğini ileri sürüyorlar. 
Somali kıyılarında gemi trafiği, gemilerden kaynaklanan kirlilik ve yabancı 
gemilerin Somali sularında avlanmaları nedeniyle yerel halkın geçim kayna-
ğı olan balık türleri azaldı. Gemilere dönük eylemler başlangıçta halkın ge-
çim sıkıntısına düşmesi sebebiyle başlamıştı. Ancak, fidye karşılığı gemi ka-
çırmanın karlı olduğunu gören iş adamlarının ve aşiret reislerinin silahlı 
adamları, pazarı kısa sürede ele geçirdiler.19 Böylelikle iyi eğitilmiş, tepeden 
tırnağa silahlı ve denizleri çok iyi tanıyan korsanlar ortaya çıktı. 

8.Korsan Saldırılarının Sınıflandırılması 

Korsan gruplar yılda ortalama 5 saldırı gerçekleştirmektedirler. Kor-
sanlar, her zaman yerel kuvvetlerce korundukları küçük güvenli bir li-
man kullanmaktadırlar. 

Korsanlık saldırılarında kullanılan yöntemler son derece çeşitlidir. Ancak, 
ana başlıklar halinde korsan saldırılarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz: 

8.1.Teknelere Çıkarak, Mürettabatı Soyma 

En yoğun olarak ortaya çıkan korsanlık türü, korsanların ticari tek-
nelere çıkarak mürettebatı soyması ve ardından kaçmasıdır. 

Bu tür saldırılarda, korsanlar mürettebatlardan yılda ortalama 20.000 
Amerikan doları çalmaktadırlar. Bu tür saldırılara ilişkin sayısız örnek vardır. 

Mürettebatı soymakla yetinmeyip kargonun da çalındığı korsanlık tü-
rü de hayli yaygındır. 

Basit bir soygun suçlarında ortalama 5-7 kadar korsan yer almakta-
dır. Kargoların da çalındığı korsanlık olaylarında ise sayıları zaman za-
man 60-70’i bulan çeteler ortaya çıkmaktadır. Kargo korsanlıklarında 
daha çok kereste, kablo, metal ve mineraller gibi iz bırakmayan kargola-
rın tercih edildiği görülmektedir. 

Saldırılar genellikle personelin büyük çoğunluğunun uykuda, geri ka-
lan personel köprü üstünde ve gürültülü makine dairesinde bulunduğu 
zamanlarda gece 01 ile 06 arasında gerçekleşmektedir. Gemi personeli 
çok gece seyri sırasında daha çok pruva hattı boyunca gözcülüğe yoğun-
laşırlar. Korsanlar ise, gemilere genellikle kıçtan yaklaşırlar ve güverteye 
                                                           
18 BBC Turkish, “Somali’deki Korsanlığın Nedenleri”, 18.11.2008. 
19 VOA, “Acemi Korsanlar Gemi Kaçırmayı Başaramadı”, 30.10.2007. 
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çıkarlar. Saatte 17 knot yol alan bir gemi bile, yüksek hızla gemi borda-
sına gelen ve saniyeler içinde bordaya çıkan usta korsanlardan korun-
mak için güvenli değildir. 

8.2.Kaçırılan Gemilerle Korsanlık 

Korsanlarca kaçırılan pek çok gemi, korsanlık saldırıları ve diğer ge-
milere saldırı için kullanılmaktadır. 

8.3.Hedef Kurbanı Limanda Tespit Etme 

Korsanların en sık kullandığı yöntemlerden biri, kurbanlarını liman-
da seçmeleridir. Limanda seçilen gemi, denizdeki korsan teknesine bildi-
rilmekte, saldırı için yakınlaşma zamanı belirlenmektedir. 

8.4.Önceden Planlanmış Kaçak Yolcu Hilesi 

Endonezya sularında kaçırılan M/T Pulau Mas’de olduğu gibi, kor-
sanlar hedef gemiye, geminin mevkisini ve rotasını bildirmek üzere casus 
bir personel yerleştirmektedirler. 

8.5.Radar ve GPS Kullanarak İzlemek 

Günümüzün korsanlarından bazıları, radar ve GPS kullanarak avları-
nı izlemekte, kargo manifestolarını oluşturmak için bilgisayar taşımakta-
dırlar. Korsanlar, çaldıkları her kargoyla sahip oldukları teknolojik imka-
nı artırmakta, yeni planlama kabiliyetine sahip olmaktadırlar. 

8.6.Fahişeleri Kullanmak 

Korsanlar mürettebatı cezbetmek için gemilere fahişeleri yollamakta, 
onlar aracılığıyla aldıkları bilgiler sayesinde veya gemi mürettebatı fahi-
şelerle birlikteyken gemilere saldırarak, gemileri ele geçirmektedirler. 

8.7.Sahte Yardım Çağrıları Göndermek 

Korsanlar genellikle haberleşmeleri takip etmekte ve gemileri kendine 
çekmek için sahte yardım çağrısında bulunmaktadırlar. 

Korsanlar bir bota atlayarak gemiye yanaşıp, tıbbi yardıma ihtiyaç 
duyduklarını veya denizde susuz kaldıklarını söylüyorlar. Güverteye 
alındıklarında tabancalarını çıkarıp gemiyi ele geçiriyorlar. Bir gemi, 
sahte yardım çağrılarıyla sığ sulara doğru çekilip pusuya düşürülmüştü. 
Zaman zaman da kalaşnikof ve roketatarlarla saldırıya geçiyorlar. 

8.8.Hayalet Gemi Oluşturmak 

Korsanlar bir gemiyi hedefleyebilir ve ele geçirebilir, ama diğer seçe-
nek başka bir korsandan yenisini basitçe satın almaktır. 

Korsanlar, bir ticari teknedeki her şeyin tıpa tıp aynısını yaptırarak 
gemiyi “hayalet gemi” olarak kullanmak için konumlandırırlar. 

Hayalet gemi yeniden boyanır, gemiye yeni isim verilir. Yeni bir bay-
rak verilir. Bunun için genellikle, Panama veya Honduras konsoloslukla-
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rından biri tescil ofisi olarak kullanılır. Daha sonra, kısa zamanda kar-
gosunu taşıtmak isteyen yük sahibi aranmaya başlanır. 

Korsan grubu veya sahte denizcilik şirketi yeniden adlandırılmış ha-
yalet gemilerini taşıtana teklif ederler. Kargo yüklenir, gerçek bir konşi-
mento ile varış limanı belirlenir ve seyir başlar. Korsan hayalet geminin 
rotasını farklı bir limana değiştirir. Kargo masum alıcıdan birine veya bir 
başka çeteye satılır. 

Kargo tahliye edilir edilmez gemi yeniden boyanır. Gemiye yeniden 
isim verilir. Yeni bayrak çekilir ve yeniden tescil yapılır. 

Hayalet gemi hilesi ile yük sahipleri yılda ortalama 200 milyon Ameri-
kan Doları zarara uğramaktadırlar. 

Korsanlık olaylarında gemi mürettebatlarına uygulanan şiddet türleri 
incelendiğinde, gemi mürettebatını rehine alma olaylarının özellikle 2006 

yılından 2008 yılına kadar çok büyük oranda artışı dikkati çekmektedir. 
2006 yılında 188 rehine alma olayı yaşanmışken, bu sayı 2008 yılında 
889’a yükselmişti. 

Fidye isteme olaylarında ise sadece 2005 yılında küçük bir düşüş gö-
rülmüş, diğer yıllarda ise ortalama 55 kaçırma ve fidye isteme olayı ya-
şanmıştır. 

Şiddet Türleri / Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rehine Alma 359 148 440 188 292 889 

Kaçırma / Fidye 0 86 13 77 63 42 

Mürettebatı Tehdit etme 65 34 14 17 6 9 

Mürettebata Saldırı 40 12 6 2 29 7 

Mürettebat Yaralama 88 59 24 15 35 32 

Mürettebat Öldürme 21 32 0 15 5 11 

Kayıp 71 30 12 3 3 21 

Toplam 644 401 509 317 433 1011 
 

Tablo 1: Gemi mürettebatlarına,  
2003-2008 yılları arasında yapılan saldırı türleri 

 

Kategori / Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Teşebbüs  93 77 52 56 62 47 

Ateşli 20 13 19 7 14 46 

Kaçırma 19 11 23 14 18 49 

Kayıp 2 0 0 0 0 0 

Çıkılan 311 228 182 162 169 151 

Toplam 445 329 276 239 263 293 
 

Tablo 2: Gemi mürettebatlarına yapılan saldırı şeklinin 
2003-2008 yılları arasındaki gelişimi 170
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2003-2008 yılları arasında mürettebatı tehdit etme olaylarının yıldan 
yıla azaldığı görülmektedir. Buna karşılık, mürettebatların yaralandığı 
olay sayısı 2003 yılında 88 iken 2005 yılında 15’e kadar gerilemiş; 2008 
yılında 32’ye yükselmiştir. Korsanlık olaylarında 2005 yılı hariç, pek çok 
mürettebat öldürülmüştür. Mürettebatların öldürüldüğü olay sayısı 
2003 yılında 21 iken, 2006 yılında 15’e ve 2008 yılında da 11’e düşmüş-
tür. Mürettebat kayıplarının olduğu olay sayısı ise 2003 yılında 71 iken 
2006 ve 2007 yıllarında 3’e kadar düşmüştür. 2008 yılında ise, mürette-
bat kaybı yaşanan 21 olay kaydedilmiştir. 

2003-2008 yılları arasında her yıl ortalama 57 korsanlık teşebbüsü ger-
çekleşmiştir. Ateşli silahlarla yapılan saldırı sayısı ise 2003 yılında 20 iken 
2006 yılında 7’ye düşmüş ve 2008 yılında 46’ya yükselmiştir. Kaçırma olay-
larında da özellikle 2006 yılı sonrasında büyük bir artış olması dikkati çek-
mektedir. Teknelere veya gemilere çıkma şeklinde yaşanan korsanlık olayla-
rında ise belirgin bir düşüş yaşanmıştır. Teknelere veya gemilere çıkma 
olaylarının sayısı 2003 yılında 311 iken bu sayı her yıl gerileyerek, 2006 yı-
lında 162’ye kadar inmiş ve 2007’de 263’e ve 2008’de 293’e yükselmiştir. 

2003-2008 yılları arasında meydana gelen korsanlık olayları kullanı-
lan silah türlerine göre değerlendirildiğinde tanımlanmayan silahların 

Silah Çeşitleri / Yıllar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Silahlı 100 89 80 53 72 139 

Bıçaklı 143 95 80 76 67 68 

Tanımsız 168 130 103 100 110 80 

Diğer Silahlar 34 15 13 10 14 6 

Toplam 445 329 276 239 263 293 
 

Tablo 3: Gemi mürettebatlarına, 2003-2008 yılları arasında  
yapılan saldırılarda kullanılan silahlar 

 
Grafik 1: Gemi mürettebatlarına, 2003-2008 yılları arasında  

yapılan saldırılarda kullanılan silahlar 
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kullanıldığı saldırılar birinci sırada, silahlı saldırılar ikinci sırada ve bı-
çaklı saldırlar ise üçüncü sırada gelmektedir. 

Korsanlık olaylarına karşı ilk uluslararası yasal düzenlemeler 1936 yılında 
yapılmıştır. 2. Dünya Savaşı sırasında, pek çok ülke; savaşta avantajını kaybet-
memek için “korsanlık” kavramının tanımı konusunda uzlaşmak istememiştir. 

9.Raporlara Girmeyen Korsanlık Olayları 

Modern korsanlık, basite alınacak bir olay olmaktan çıkmıştır. Mo-
dern korsanlık, sadece uluslararası ticaretin ve gemi mürettebatının can 
ve mal güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda, Sirius Star’ın 
kaçırılmasında olduğu gibi, geniş bir bölgede etkili olabilecek çevre fela-
ketlerine de yol açabilir. 

Korsanlık olaylarının tümüyle kayıt altına alındığını söylemek müm-
kün değildir. Kayıtları tutulmayan pek çok korsanlık olayı mevcuttur. 

Gemi sahipleri, çoğu kere yerel yetkililerin bazıları da korsanlık olay-
larına karıştıklarından ve bu yetkililerin görevde oldukları bölgelerde 
korsanlara karşı etkili bir mücadele yürütülemeyeceğini düşündüklerin-
den korsanları veya adreslerini raporlamakta gönülsüz davranıyorlardı. 

Çünkü korsanlar liman yetkilileri ve hatta gümrük yetkililerine nüfuz 
edebilmek için büyük miktarda para harcıyorlardı. Gemi sahipleri bazı 
zamanlarda da, sigorta primlerinin atacağı ve medyada yanlış yer alabi-
lecek bilgiler nedeniyle mali kayıp yaşayacaklarını düşündüklerinden 
korsanlık olaylarını rapor etmemeyi tercih etmişledir. 

Günlük gemi operasyon maliyetleri 10.000 ABD Doları ile 50.000 
ABD Doları veya daha fazladır. 

Korsan saldırılarının raporlanması sonrasında, tecrübesiz yerel görev-
lilerin yapacağı inceleme için limanda bir hafta zaman kaybetmek, kay-
bedilen zamandan daha fazla maliyet oluşturacaktır. Böyle bir durumda, 
korsan saldırısının maliyeti kendiliğinden oluşmaktadır. 

Gemi sahipleri, kaptanlarının korsan raporları doldurmalarını genel-
likle istemiyorlar. Bu sebeple, cinayet veya gasp edilen bir gemi olmadık-
ça, korsanlık olaylarının kayıt altına girmediği bilinmektedir. Kadıoğlu, 
korsanlık olaylarının yüzde 90’a varan çok büyük bir bölümünün kayıt-
lara girmediğini belirtmektedir. 

10.Korsanlığa Karşı Uluslararası Mücadele 

10.1.Korsanlara Karşı Tavsiyeler 

Uluslararası Deniz Taşımacılığı Konseyi, korsan faaliyetlerine karşı 
gemilere, yasaların işlemediği bölgenin en az 85 kilometre açığında seya-
hat etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. 

ABD ise, “uluslararası işbirliği” gerçekleşene kadar, ticari gemilerin 
güvertelerinde daha fazla silahlı korumaların bulunmasını önermişti. 

172



MUHSİN KADIOĞLU / DÜNYA DENİZLERİNDE KORSANLIK 13 

10.2.Uluslararası Anlaşmalar 

Birleşmiş Milletler “Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Fiillerin Bastı-
rılması İçin Roma Anlaşması”nı 1988 yılı sonrasında 41 ülke onaylamıştı. 

1994 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ‘Sıcak Takip’ kav-
ramının konseptini donanmaların korsanları başka ülkelerin karasula-
rında da takip ederek yakalaması ve yargılanmasına imkân tanıyacak 
şeklinde düzenlenmiştir. 

10.3.Özel Birlikler 

Korsanlığa karşı uluslararası mücadele başlatılmadan evvel, bazı özel 
çözümler üzerinde durulmuştu. Örneğin, Somali 70 paralı İngiliz askeri-
nin desteği ile Deniz Güvenliği Gücü kurmuştu. Hindistan korsanlarla 
mücadele için iki “Özel Operasyon” şirketini kiralamıştı. 

Brezilya, korsanlarla mücadele gücü kurdu. Filipinler sahil güvenliği 
için yeni devriye gemilerini devreye soktu. Japon Deniz Güvenlik Güçleri, 
50 yıldan bu yana ilk kez Singapur açıklarında görevlendirildi. 

Korsanlıkla mücadelede özel birliklerin başarısı son derece sınırlı kal-
mıştır. 

10.4.Uluslararası Denizcilik Bürosu 

1981 yılında kurulan Dünya Ticaret Örgütü Dünya Denizcilik Bürosu 
(The International Maritime Bureau) tüm okyanuslarda korsanlığa karşı 
mücadele etmektedir. 

1992’de Kula Lumpur’da kurduğu korsanlık raporlama merkezinin 
hızlı raporlaması sayesinde birçok korsan saldırısı engellenmiş ve pek 
çok fazla kurban gemi kurtarılmıştır. 

IMB korsanlık ile mücadelede liman görevlilerinin eğitimi, suçluların 
yargıya teslimi ve kayıt dışı korsanlık faaliyetlerinin tespiti gibi konular-
da çeşitli kamu kurumları ve özel sektör için programlar tasarlama ça-
basındadır. 

10.5.Ticari Gemilerin Silahlandırılması 

Yasak olmasına rağmen, korsan saldırılarını saldırıdan önce engelle-
mek için ticaret gemilerinin silahlandırılması tartışılmıştır. Gemilerin si-
lahlandırılmasıyla, mürettebat tarafından kullanılacak silahlar korsan 
saldırılarının şiddetini arttırabilir ve korsanlar misillemelerinde sertleşe-
bilirdi. Ayrıca, korsanların vurulması çözümü zor, politik, askeri ve yasal 
sorunlara yol açabilirdi. 

Bir tankerin üzerinde cep telefonu ve telsiz bile kullanılamazken, ge-
milerde ateşli silahların bulunması büyük bir risk oluşturacaktır. 

Ticaret gemileri için en etkin silahlar yangın hortumları, işaret fişeği 
ve gemi düdüğüdür. Bunlar zamanında ve beraber kullanılırlarsa kor-
sanlara karşı caydırıcı olabilir. 
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Korsanlık olaylarına karşı, gemilerde nakit taşımak için yeni yöntem-
ler aranmakta, 24 saat radyo izlemesi yapılmakta, yangın hortumları ça-
lışmaya hazır halde tutulmaktadır. 

Anti korsan izleyicileri de, korsan ataklarını püskürtme konusunda 
başarılıdırlar. 

Dışarıdan açılmayan köprü üstü ve makine dairesi kapıları, şiddetli korsan 
saldırıları sırasında mürettebatlar için güvenli alanlar oluşturmaktadırlar. 

10.5.ShipLoc 

Korsan saldırılarına karşı teknolojik imkânlardan yararlanmak için, üzerin-
de plazma ekran olan kurşun geçirmeyen can yeleği kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu can yeleği, gizli bir kişisel bilgisayardan 24 saat boyunca uyduya gemi-
nin nerede olduğuna dair sinyaller göndermektedir. Eğer yabancı birisi gemi-
nin çevresine yayılmış fiber optik kablolardan birisine dokunursa, önlem alın-
ması için gemi mürettebatına ve karadaki yönetime sinyal göndermektedir. 

10.6. Uluslararası Örgütlerin Kararları 

10.6.1. BM Kararı 

Dünya genelinde tırmanan korsanlık olayları sonrasında, denizcilik 
şirketleri ve uluslararası yardım kuruluşlarının baskıları sonrasında 3 
Haziran 2008’de “oy birliği” ile yabancı ülkelerin Somali karasularına, 
korsanlarla mücadele için savaş gemisi göndermelerine izin verdi.20 

Bu karar, Somali geçici hükümetiyle anlaşmaları bulunan ülkelerin, 
2009 yılı başına kadar, korsanların faaliyetlerine engel olmak için “her 
türlü tedbir”i almalarına imkân tanıyordu. Ancak, korsanlara karşı kara-
da operasyon yapılmasını içermiyordu. 

Bazı ülkeler, NATO’nun korsanların yuvası olarak bilinen bazı Somali 
limanlarını ablukaya almasını önerince, BM Güvenlik Konseyi, korsanla-
ra karşı karada da operasyon yapılmasını kabul etti. 

BM Güvenlik Konseyi’nin bu kararı, uluslararası hukukun üstünlü-
ğüne dayanılarak devletlerin egemenlik haklarının ötesinde, korsanlar ve 
silahlı soygunculara karşı donanmaların mücadele etmesine izin vermesi 
çok önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. 

10.6.2.NATO 

Başlangıçta, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı çerçevesinde 
Somali’ye gönderilen yardımların güvenliğini sağlamak üzere Somali 
açıklarında devriye gezmeye başlayan NATO’ya bağlı savaş gemileri, pek 
çok korsan saldırısını püskürttü.21 Ancak, korsanlık olaylarında ciddi bir 
azalma meydana gelmedi. 
                                                           
20 BBC, “Donanmalar Somali Korsanlarına Karşı”, 3.6.2008. 
21 VOA, “Somalili Korsanları Kenya Yargılayacak”, 27.1.2009. 
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Denizlerdeki korsanlık olayları sadece yardım gemilerine yapılan sal-
dırılarla sınırlı kalmamış, pek çok türden gemi korsan saldırılarına ma-
ruz kalmıştı. 

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer’in de belirttiği gibi (DİP-
NOT), “Boyutları giderek büyüyen korsanlık, uluslararası deniz taşımacılı-
ğı açısından büyük sorun oluşturmaya başladı. 

Korsanlık sadece Aden Körfezi ile sınırlı kalmadığını, dünya geneline 
yayıldı. Her yıl ortalama 20 bin geminin geçtiği Aden Körfezi’nde korsanlık 
vakaları 2008 yılında yüzde 300 oranında artış kaydetti.” 

Birleşmiş Milletler yardım faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması gö-
revi; caydırıcı, önleyici ve koruyucu özellikler taşıması maksadıyla 2009 
yılında NATO’dan Avrupa Birliği’ne devredildi. Bu görev, Avrupa Birliği’-
nin ilk askeri deniz misyonu olacaktı. 

Avrupa Birliği ülkelerinin deniz kuvvetleri ile diğer müttefik savaş ge-
milerinin çalışmaları zamanla etkisini göstermeye başladı. 2009 yılının 
ilk 3 ayında devriye filoları 28 saldırıdan 24’ünü püskürtmeyi başardılar. 

Ancak Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne göre, birliklerin tehlikeli sulardaki yo-
ğun mevcudiyetine rağmen, saldırı girişimlerinde hissedilir bir azalma olmadı. 

10.6.3.AB’nin Deniz Misyonu 

Avrupa Birliği, 2008 yılının Aralık ayında korsanlarla mücadele ama-
cıyla, “Atalanta” adlı bir deniz misyonu başlatarak Somali açıklarına do-
nanma birlikleri gönderdi. Böylece Avrupa Birliği, tarihinde ilk defa deniz 
aşırı bir bölgede askeri gemilerle savunma görevi üstlendi.22 

Avrupa Birliği’nin operasyonunun birinci hedefi caydırıcı, önleyici ve 
koruyucu nitelikte Birleşmiş Milletler yardım faaliyetlerinin güvenliğinin 
sağlanmasıydı.23 Misyon kapsamında korsanların gözaltına alınması 
mümkün olmakla birlikte, korsanların hangi ülkede ve hangi yasalara 
göre yargılanacağında açıklık olmadığından, korsanların yakalanması 
öncelikli hedef olarak değerlendirilmemişti.24 

Öncelikle, yakalanan korsanların nasıl cezalandırılacağı konusunda 
anlaşma yapmak; daha sonra da yakalanan korsanların yargılanması 
hususunda işbirliği yapmak gerekiyordu. Avrupa Birliği ve NATO, Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, yakalanan korsanların hukuki konu-
muna, bir başka deyişle hangi kurum tarafından yargılanacağına açıklık 
getirmesini bekliyordu. 

Dohrenbusch, Atalanta misyonunu “Avrupa Birliği’nin ilk kez doğru-
dan, kendi güvenlik çıkarlarını ilgilendiren bir tehlikeye karşı mücadele et-
                                                           
22 DW, “AB Korsan Avına Çıkıyor”, 6.12.2008. 
23 Patrick Lennox, “Contemporary Piracy off the Horn of Africa”, Centre for Military and Stra-
tegic Studies, University of Calgary., 2008. 
24 W. Dohrenbusch, “Somalili Korsana Sancılı Adalet”, DW, 11.3.2008. 
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mesi dolaysıyla çok önemli” bulmuştu.25 Fakat Stuttgarter Zeitung Ata-
lanta Operasyonu’nun bölgede kalıcılaşmasın Almanya’nın ne de Avru-
pa’nın çıkarına olmadığını ileri sürerek Atalanta misyonunu “başarı şan-
sı şüpheli”26 olarak değerlendirmişti. 

Tageszeitung gazetesi ise, Somali’de “devlet” olmaması nedeniyle hal-
kın büyük bir bölümünün iç savaş sebebiyle yaşamını sürdürecek temel 
ihtiyaçlarını karşılayamadığını; yoksulluk içinde yaşayan Somali halkı-
nın onlarca yıldır gördüğü en iyi döviz kaynağının korsanlık olduğunu 
vurgulamıştı. Bu nedenle, “Toplumda kendi kendine şekillenen organi-
zasyon türlerinden sadece biri olan korsanlık faaliyetlerini engellemek için 
Somali halkına alternatif sunulması gerektiğini” belirtmişti.27 Tageszei-
tung, böyle bir ortamda Almanya ve Avrupa’nın halk yerine ticaret gemile-
rini koruma planını, “garip bir öncelik saptaması” olarak değerlendirmişti. 

Ancak, sorunun karmaşık hukuki boyutları konusunda MIT (Masac-
husetts Institute of Technology) Güvenlik Araştırmaları Bölümü uzmanı 
Bjoern Seibert, şu görüşleri ileri sürmüştü: 

“Korsanların olduğu bölge, bir ülkenin karasuları içerisindeyse, ya-

pabilecekleriniz azalıyor. Açık sularda, hukuki açıdan daha güçlü 

oluyorsunuz, ancak bu kez de, korsanları yakalasanız bile, bunları 

ne yapacağınız hukuki açıdan bir sorun. Somali’deki insan hakları 

ihlallerinden dolayı, bunları Somali’ye iade edemezsiniz. Ancak bu 

suçluları kendi ülkenizde yargılamanız da çok mümkün değil. Çünkü 

bu sizin ulusal yargı yetkinizin sınırlarını aşabilir. Yalnızca birkaç ül-

kede, korsanlık olaylarına ilişkin yargısal çerçeve bulunuyor. Korsan-

lık olayına ilişkin kanıtları, kendi mahkemelerinizde ortaya koymanız 

ise çok güç.” 

Times gazetesi Suudi petrol tankeri Sirius Star’a operasyon düzenleme 
riskini tartışmaya açtığı yazıda, sorunla ilgili şu görüşlere yer vermişti: 

“Bir Suudi şirketine ait olan gemi, Liberya bayrağı taşıyor. Bu neden-

le de bir operasyon öncesinde hem Liberya, hem Suudi Arabistan, 

hem de gemide bulunan rehinelerin ülkeleri olan İngiltere, Polonya, 

Hırvatistan ve Filipinler hükümetlerinin izninin alınması gerekiyor. 

Ayrıca geminin muazzam petrol yükü nedeniyle ortada bir çevre fela-

keti riski de mevcut”.28 

Bu arada, bazı ülkeler korsanlık olaylarının görüldüğü bölgedeki ül-
kelerle ikili anlaşmalar yapmaya başladılar. Örneğin Almanya, Almanya’-
nın çıkarlarının ihlal edildiği korsanlık vakalarında, eyleme iştirak eden-
                                                           
25 A. Şimşek, “Korsanlarla Mücadele Hazırlıkları Sürüyor”, DW, 14.3.2008. 
26 Stuttgarter Zeitung, “Atalanta Operasyonu’nun Başarı Şansı Düşük”, 11.12.2008. 
27 Tageszeitung, “Korsanlıkla Etkin Mücadele İçin, Somali’ye Alternatif de Sunmak”, 11.12.2008. 
28 Times, “Korsanlara Operasyon Riskli”, 20.11.2008. 
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lerin, yargılanmak üzere Cibuti üzerinden Almanya’ya sevk edilmesini 
öngören bir anlaşma imzaladı.29 

ABD ile Kenya arasında Ocak 2009’da imzalanan bir anlaşmaya göre 
de, ABD kuvvetleri, Aden Körfezi’nde yakaladığı korsanları Kenya ma-
kamlarına teslim edecekti.30 Bu anlaşmaya göre Kenya, Somali açıkların-
da yakalanan korsanları yargılamayı kabul etti.31 

Avrupa Birliği de Kenya hükümeti ile “Somali açıklarında korsanlık 
yapanların Kenya’da yargılanması”nı öngören bir anlaşma imzaladı.32 

Korsanlık, deniz ulaşımı ve taşımacılığının maliyetini arttırdığı için 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleri de korsanlar ve korsanlıkla mücadele için ye-
ni yasalar çıkarmaya başladılar. 

Afrika ülkelerinden Djibouti, Ethiopia, Kenya, Madagascar, the Maldi-
ves, the Seychelles, Somalia, Tanzania ve Yemen de korsanlıkla mücade-
le için bir anlaşma yaptılar.33 

Korsan avına katılan ülkeler, cezai takibatın caydırıcı olacağına inanı-
yorlardı. 2009 yılının Mart ayının başlarında Rheinland Pfalz adlı Alman 
firkateyni tarafından ele geçirilen dokuz korsan yargılanmak üzere Ken-
ya’ya teslim edildiğinde, Kenya’da polisin keyfi davranışları, yasal düzen-
deki eksikler, şüphelilerin yıllarca yargılanamaması, bazı tutukluların 
yargılanmadan hayatlarını kaybetmesi ve Kenya’da idam cezasının yü-
rürlükte olması nedeniyle eleştiriler başladı. 

Kenya hapishanelerinin fiziki yetersizliği yanında, hücreler aşırı kala-
balık olması, mahkûmlara verilen gıdanın yeterli olmaması ve hapisha-
nelerde sağlık sorunları yaşayanların ilaç bulamaması sıklıkla eleştirildi. 
Avrupa Birliği’nin temel ilke olarak savunduğu insan haklarından son 
derece uzak olmasına rağmen, Avrupa Birliği yetkililerinin, korsanların 
Kenya hapishanelerine kapatılmasında sakınca görmemesi eleştirilmeye 
başlandı. Korsanlarla mücadele için Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya 
gibi ülkeler de bölgeye devriye gemileri gönderdiler. 

11.Korsanlara Ödenen Fidyeler 

Kaçırılan Danimarka gemisi serbest bırakıldığında Danimarka, kor-
sanlara ne kadar fidye ödediğini açıklamadı. Suudi Arabistan da Sirus 
Star serbest bırakıldığında korsanlara yaptığı ödemeyi açıklamadı. Bu-
nun gibi pek çok olayda, korsanlara ödenen fidye miktarları açıklanma-
dığından, ödenen toplam fidye miktarları konusunda sağlıklı sonuçlara 
ulaşmak zor görünüyor. 
                                                           
29 Bild, “Almanya Korsan Avına Çıktı”, 22.12.2008. 
30 S. Chidress, “Case in Kenya Tests New Push to Prosecute Sea Attacks”, The Wall Street 
Journal, April 9, 2009. 
31 VOA, “Somalili Korsanları Kenya Yargılayacak”, 27 Ocak 2009. 
32 W. Dohrenbusch, “Somalili Korsana Sancılı Adalet”, DW, 11.3.2008. 
33 A. Ryu, “Regional Piracy Agreements Signed in Africa”, www.globalsecurity.org, 30.01.2009; 
www.globalsecurity.org/military/library/news/2009/01/mil-090130-voa08.htm 
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Birleşmiş Milletler uzmanlarının hesaplamalarına göre Somalili kor-
sanlara 2008 yılında 120 milyon dolardan fazla fidye ödendi. 

Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Chatham House) tarafından yürü-
tülen araştırmada34 “giderek daha saldırgan bir tutum alan korsanların gemi 
başına genellikle 500 bin ila 2 milyon dolar fidye istedikleri”,35 “2008 yılı içinde 
korsanlara 20 milyon ila 30 milyon dolar fidye ödendiği”36 savunuldu. 

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de, korsanlara ödenen fidyenin 
Somali’deki isyancı grupları desteklemek için kullanıldığının belirtilmesiydi. 

11.1.Korsanlık Faaliyetlerine Karşı Öneriler 

Somalili korsanlar tarafından kaçırılan yük gemileri ve petrol tanker-
leri, Times gazetesinde şöyle değerlendirilmişti: 

“Aden Körfezi’nde gemilerin ele geçirilmesi denizcilik terörüdür. Bunla-
rın durdurulması lazım. Bu durum işlek deniz yollarında sigorta maliyetle-
rini artırıyor, hayatları riske atıyor...” 

Times’de Somali için “çökmüş bir devlet” tanımı yapıldıktan sonra, 
“yarattığı felaket önlenmelidir”37 denilmişti. 

Times gazetesi Suudi petrol tankeri Sirius Star’a operasyon düzenle-
menin riskinin tartışmaya açtığı yazıda şu görüşlere yer vermişti: 

“Askeri güç kullanımına onay verilse bile, Sirius Star ve onun 100 

milyon dolarlık petrol yükünü kurtarma görevi çok zorlu. Bölgede sa-

vaş gemisi bulunduran hükümetlerin hiçbiri, bu süper tankeri kurtar-

mak için güç kullanımından yana değil. Bunun yerine fidye pazarlık-

larının sonucunu görmeyi tercih ediyorlar. 

Bir Suudi şirketine ait olan gemi, Liberya bayrağı taşıyor. Bu nedenle 

de bir operasyon öncesinde hem Liberya, hem Suudi Arabistan, hem 

de gemide bulunan rehinelerin ülkeleri olan İngiltere, Polonya, Hırva-

tistan ve Filipinler hükümetlerinin izninin alınması gerekiyor. 

Ortada barışçı bir çözüm şansı varken, can kaybı potansiyeli taşıyan 

bu seçenek için izin verilmesi ise mümkün görünmüyor. Ayrıca gemi-

nin muazzam petrol yükü nedeniyle ortada bir çevre felaketi riski de 

mevcut.” 

11.2.Rota Değiştirmek 

Somali açıklarında artan gemi kaçırma eylemleri, Aden Körfezi’ndeki 
yük taşımacılığının pahalıya mal olmasına yol açtı. Aden Körfezi’nde ge-
milerin ele geçirilerek denizcilik terörü yaratmak, işlek deniz yollarında 
sigorta maliyetlerini artırıyor, hayatları riske atıyor. 
                                                           
34 Roger Middleton, “Piracy in Somalia: Threatening Global Trade, Feeding Local Wars”, 
Chatham House Briefing Paper. 
35 www.chathamhouse.org.uk/news/view/-/id/467/Erişim Tarihi: 16.3.2009. 
36 BBC, “AB Somalili Korsanlara Karşı”, 2.10.2008. 
37 Times, “Deniz Terörü”, 19.11.2008. 
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Mevcut tehlikelere rağmen armatörlerin ellerinde çok da fazla rota se-
çeneği yok. Zira Güney Afrika Burnu üzerinden takip edilecek olası bir 
rota da tehlikeli. Çünkü Somali’nin güneyindeki Mozambik açıklarında 
korsanlar, kaçırma eylemlerine girişiyorlar. Armatörlerin filo güzergâhla-
rını nispeten daha güvenli bölgeler üzerinden yönlendirmesi, yıllık 3 mil-
yon 500 bin dolar ek masraf anlamına geliyor.38 

Sigorta şirketleri, 2008 yılının Mayıs ayında yük gemilerine ait sigorta 
poliçelerinin fiyatını artırmıştı.39 Son dönemde sigorta şirketlerinin gemi ka-
çırma eylemleri ve milyonlarca dolar tutarındaki fidyeleri de sigorta kapsa-
mına alması ve poliçe fiyatını yaklaşık on katına çıkarması gündeme geldi.40 

1967 Arap İsrail-Savaşı’nda Süveyş Kanalı felç olduğunda dahi hiçbir 
korsan hadisesi olmamıştı. 

Somalili korsanların yakın tarihte görülmedik saldırıları yüzünden 
büyük gemi şirketleri artık 139 yıllık Mısır-Süveyş Kanalı’nı değil, Güney 
Afrika’nın Ümit Burnu’ndan geçmeyi bile göze almaya başladılar.41 Özel-
likle kuru yük şilepleri ile konteyner gemileri Ümit Burnu’nu tercih et-
meye başladılar. 

Ancak Suudi Arabistan, Kuveyt ve İran gibi dev petrol ihracatçısı ül-
keler, Somalili korsanların yatağı Aden Körfezi’nden ve Süveyş Kanalı-Kı-
zıldeniz-Babülmendep Boğazı-Aden Körfezi ve onun açığında Hint Okya-
nusu deniz yolundan vazgeçmeyeceklerini belirtiler.42 

12.Sonuç ve Öneriler 

Afrika boynuzunda yer alan Somali’nin yaklaşık 3 bin kilometrelik sahil 
şeridi bulunuyor. Korsanlarla bu bölgede başlatılan askeri mücadele sonra-
sında korsanlar, hâkimiyet bölgelerini güneye doğru genişlettiler.43 Ancak, 
şimdiye kadar eylemlerini risksiz kazanç kapısı ve garantili gelir kaynağı ola-
rak gören korsanlar, artık kendi gemilerinin saldırıya uğrayabileceğini biliyor. 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un, 2009 yılının Mart ayında BM 
Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, Somali açıklarında etkin olan ve 
milyonlarca dolar fidye karşılığında gemileri ellerinde rehin tutan 2 
önemli korsan şebekesinin bulunduğunu belirtmişti. 

Uluslararası Denizcilik Örgütü, şayet bu gidişata dur denilmezse ulus-
lararası ticaretin can damarı olan gemi nakliyatının ciddi yaralar alacağını 
ve bu durumun dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. 
                                                           
38 Times, “Korsanlara Operasyon Riskli”, 20.11.2008. 
39 R. Brant, “Tackling rising threat of piracy”, BBC News, 23.3.2008. 
40 M. Karagöz, “Sigorta Sektöründe Korsan Tartışması”, DW Türkçe, 14.04.2009. 
41 DW, “Korsanlar Rotaları Değiştirdi”, 19.11.2008. 
42 S. Hanson, “Combating Maritime Piracy”, Cfr, April 13, 2009; 
    www.cfr.org/publication/18376/ 
43 J. Kraska-B. Wilson, “Fighting piracy”, Armed Forces Journal, 02, 2009. 
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Somali sahilleri açıklarındaki korsanlık ve silahlı soygunla mücadele-
nin gereklidir. Korsanlığın bu bölgede sona erdirilmesi, Somali’de etkin 
bir hükümetin kurulması, siyasal uzlaşma, Afrika Birliği Barış Gücü’-
nün çabaları ve yasal düzenin güçlendirilmesiyle sağlanabilir. 
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Öz 

Bu çalışmada sevgilerimizi, özlemlerimizi ifade ettiğimiz yazılı ürünle-

rimizden birinin, mektubun günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte eroz-

yona uğradığı, SMS, MSN veya el-mek yolu ile kolaylıkla kurabileceğimiz 

iletişimler ile dünün özenle yazılan, saklanan mektuplarının yerini aldığı 

dikkatlere sunulmuştur. Ancak bu iletişimlerde sık sık “şablon mesajlar” 

(veya tablet ifadeler)ın kullanılmasına dikkat çekilerek, dünden ve bugün-

den verilen örneklerle konu tartışmaya sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Aşk, Mektup, Teknoloji, İbrahim Hakkı, Bedri 

Rahmi Eyüboğlu, Kanunî, Abdurrahim Karakoç, Murathan Mungan, 

Hürrem Sultan, Arif Nihat Asya, Cemil Meriç, Ahmet Paşa, Hüsn ü 

Aşk. 

Abstract 

Love Letters and Technology 

It has been pointed out in this study that by easily available commu-

nication ways as SMS, MSN or e-mail, letter as one of our written produc-

tions by which we can state our loves and missing had been eroded and 

had taken the place of previous letters which had been written and saved 

with care. It was aimed to draw attention to the frequently usage of tem-

plate massages (or tablet statements) and the subject were presented to 

discussion with previous and recent examples. 

Key words: Love, Letter, Technology, İbrahim Hakkı, Bedri Rahmi 

Eyüboğlu, Kanunî, Abdurrahim Karakoç, Murathan Mungan, Hürrem Sul-

tan, Arif Nihat Asya, Cemil Meriç, Ahmet Paşa, Hüsn ü Aşk. 
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Giriş 

Seher yeli selâm söyle yarime, 
Gel hele de gülüm gel hele 

Behlül Alkan 

15. yüzyıl Divan şairi Ahmed Paşa, bir gazelinde şöyle der: 

Sernâme-i muhabbeti cânâne yazmışem 
Hasret risâlesin varâk-ı câne yazmışem 

Aşk mektubumun başına cananımın adını yazdım 
Hasret mısralarını canımın yaprağına yazdım 

Nâlişlerini derd ile biçâre bülbülün 
Bâd-ı sabâ eliyle gülistâne yazmışem 

Çaresiz bülbülün bu dertli iniltilerini 
Sabah rüzgârının eliyle gül bahçesine yazdım 

Zülfün hikâyetini gönülde misâl edüp 
Gam kıssasını levh-i perişâne yazmişem 

Zülfünün başından geçenleri gönlüme örnek verip 
Hüzünlü anılarımı yırtık kâğıtlara yazdım 

Resm etmişem gözümde hayâlini güyâ 
Nakş-ı nigârı sâgar-ı mercâne yazmışem 

Sevgilinin hayalini gözümde öyle resmettim ki 
Sanki onun yüzünü mercan bir kadehe işledim 

Tâb-ı ruhunda sûzunu yazarken Ahmed’in 
Şevkinden odlara dutuşup yâne yazmışem 

Ey Ahmed, yârin yanağının parlaklığında aşkımın ateşini yazarken 
Az kalsın ateşlere düşüp yanacaktım 

Ahmed Paşa, sevgiliye gönderdiği sevgi ve özlemini dile getirdiği mek-
tubunu can yaprağına yazdığını, bu mektubu da sevgiliye ulaştırması 
için rüzgara teslim ettiğini söylüyor. Daha net bir ifade ile Ahmed Paşa, 
canını sevgiliye gönderiyor. Bu noktada aşkın bir ateş olduğunu unut-
mamak gerekir. Ateşin rüzgar ile gönderilmesi hayli düşündürücüdür. 
Rüzgar, ateşi doğası gereği tetikleyecektir. 

Günümüzde uğruna can verilecek sevgililer, sevgilisi uğruna can ve-
recek aşıklar var mı yok mu bu tartışılabilir. Ama gelişen teknoloji aşkı 
ifade etmenin yollarını değiştirmiştir. Dünün sayfalar dolusu aşk mek-
tuplarının yerini bugün 2-3 cümlelik kısa cep telefonu mesajları, elektro-
nik postalar aldı bu bir gerçek. Üstelik bu mesajların şablonlardan iba-
ret olması da oldukça düşündürücüdür. 

182



SERHAN ALKAN İSPİRLİ / AŞK MEKTUPLARI VE TEKNOLOJİ 3 

Dünün aşığı Âşık Veysel: 

Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan 
Gözetme yolları gel deyi yazmış 
Sivralan köyünden bizim diyardan 
Dağlara mor menekşe gül deyi yazmış 
Eğlenme gurbette yayla zamanı 

Mevla’yı seversen ağlatma beni 
Benek benek mektuptadır nişanı 
Gözyaşım mektupta pul deyi yazmış 

diyor. 
Dünün türküleri: 

Kurban olam kalem tutan ellere 
Katip arzuhalim yaz yare böyle 

… 
Bir bulut kaynıyor Sivas elinden 
Ucu telli mektup geldi yarimden 
… 

Kara tren gelmez m’ola, 
Düdüğünü çalmaz m’ola. 
Gurbet ele yar yolladım, 
Mektubunu salmaz m’ola   

diyor. 
Dünün mesnevisinde âşık sevgilisine: 

Fermân senin husûlü benden 
Cân verme benim, kabûlü senden 
… 
Bu nâmemi sakla hırz-ı cân et 
Ol ahdi ki eyledin amân et1 

diyor. 
Dünün türkülerinde gün olur “uçan kuşlarda hile sezilir”, gün gelir 

“Yâre turnalarla selam” gönderilir, bir başka zamanda “dağların ardında 
nazlı yâr ağlar…” Zaman olur “her yer gümbür gümbür gümbürlenir.” İs-
yanlar bile edeplidir: “Ferman padişahın, dağlar bizimdir”2 denir. 
                                                           
1 Hüsn ü Aşk’tan, Aşk’ın Hüsn’e Mektubu: “Sen emret, yerine getirmesi benden, sen kabul 
edersen ben canımı veririm. Bu mektubumu sakla, o canını koruyan bir tılsım olsun ve etti-
ğin yemini tut.” Hazırlayanlar: Orhan Okay-Hüseyin Ayan-Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk, Dergah 
Yayınları, İstanbul 1975, s. 165-166. 
2 Ersin Aydoğdu, “Türk’ü Söyler Türküler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 
1, Sayı: 3, Aralık 1979, s. 203. 
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Dünün şairleri: 

“Mektuplar alırım ayda, yılda bir 
 Bursa’dan, İzmir’den, ya Adana’dan. 
 Yazanlar ne hısım, ne hemşeridir: 
 Bunları yedi kat eller gönderir, 
 Güç haber alırken oğul anadan. 
 En yakın dostluğun, aşinalığın 
 İmtihan gördüğü âhir zamanda, 
 Hâl hatır soranlar çıkar bir yığın, 
 Masaldır ey gönül, garip kaldığın 
 Bunca dert ortağın varken cihanda!”3 
 … 

veya: 

Mektup mu gelirmiş masal olmuş yârdan? 
İn göğsüme, dön göğsüme ey kalbim, 
Ne bekler unutulmuşlar, unutmuşlardan4 
… 

veya: 

Boşuna çalıyorsun 
Postacı, 
Boşuna çalıyorsun kapımı. 
Artık benim değildir, 
Üstünde ismim, adresim yazılı mektuplar. 
Git başkalarını sevindir, 
Git başkalarını mahzun et, 
Bana hükmün geçmez artık. 
Bir aşkım varsa bugün 
Bahçemdeki çiçekleredir, 
İnsanlara değil. 
Boşuna çalıyorsun kapımı, 
Postacı, 
Boşuna çalıyorsun.5 

Dünün sultanı: 

Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzân 
Beni bir gözleri âhuya zebûn etti felek6 

                                                           
3 Ahmet Muhip Dıranas, “Kar”. 
4 Arif Nihat Asya. 
5 Cahit Sıtkı, “Postacı”. 
6 Yavuz Selim, Aslanlar kahrımın pençesinde titrer iken, felek beni âhu gözlü bir güzele esir 
etti. 
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Dünün şarkısı: 

Ne mektup geliyor ne haber senden 
Söyle de bileyim bıktın mı benden… 

Hatta bugünün şairi: 

… 
Ah, adresini bilseydim amca 
Yollardım sana yılbaşı tebriği 
İnan yalnız sana 
Hani tercüman olsun diye yüreğime, 
Bol kuşlar olsun üstünde, mavilik, bir köşede kalpler birleşmiş, 
    İşte öyle afili 
Ve altında mani deyişli el yazısı bir cümle: 
                           Bir yılın son günleri 
… 
Son sevgilim postanenin önünde kart satıyor 
Yaşı yirmi iki, barut esmeri, bıçkın 
… 
Onu beklerken uzun uzun baktım kartlara 
Elli çeşit kart var tezgahında 
Hepsi de rengârenk, capcanlı 
Kimi artist resimli, kimi manzaralı 
Ne var ki gene de bir sılanın hasretini taşıyanlar ofset yüzlerinde 
                            Uzak, derin, hülyalı 
… 
Her şey kartpostallarda kaldı artık 
Son gün postanenin önüne kar yağıyordu, yılın ilk karı 
                            Öylesine uzak, derin, hülyalı7 
Gözüm yolda gönlüm yolda 
Ya kendin gel ya da haber yolla 
Duyarım yazmışsın iki satır mektup 
Vermişin trene halini unutup8 

diyor. 

Ve askerlerimiz, onların yakınları … -mektup dün onların da yolunu 
dört gözle bekledikleri şeydi-: 

Yine yakmış yar mektubun ucunu 
Askerlikte sevda çekmek zor diyor 
Yükleyip postanın bana suçunu 
Hatırımı eller ile sor diyor 

                                                           
7 Murathan Mungan, “Bir Yılın Son Günleri”, Mırıldandıklarım, Metis Yayınları, İstanbul, 
1992, s. 25-27. 
8 Özhan Eren, Kara Tren şarkısı. 
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diye mektuba türkü yakarlardı. 
Günümüzün şarkı sözleri de gelişen teknoloji ile birlikte değişmiş. 

Günümüzün şarkıları artık:  

Kontör at sevgilim 
Pin kodunu unuttum, numaran hafızamda 
… 
Çektiğim mesajları okumadan atacakmış 
… 
Kapsama alanımdasın yollasam mesaj gider 
Pilim uzun ömürlü bu şarj toprakta biter 
Hattım açık hep sana numaran hafızamda 
Bir not bırak insafsız sinyal sesinden sonra sinyal sesinden sonra 
…… 

diyor. 

Dünün Aşk Mektuplarından Örnekler 

Hürrem Sultan’dan Kanunî Sultan Süleyman’a yazılmış 
bir mektup: 

“Cânum Pâresi Sultanum, 

 Öyle nam sahibi ki sabah rüzgarı gibi merhamet artırıp saçar, öyle 

selâm ki gönül kapan şeker dudakların kavuşması gibi, öyle dualar 

ki âşıkların avazı gibi yanık, öyle övgüler ki derûnî arzuların ve kal-

bin meyillerinin sözleri gibi ateşi şûlelendirir, öyle kalp sâfiyatları ki 

sanki safâ nuruyla nurlanmış selvi boyluların yanakları gibi, öyle 

mensup olmalar ve bağlanmalar ki lâle yanaklıların sünbül gibi vefa 

kokularıyla kokulanmış, öyle yakarışlar ki başı göklere uzanan san-

cağın alemi gibi, öyle medihler ki kendisinden yardım istenen Allah 

Teâlâ Hazretleri’nin katında ‘Allah Allah’ nidaları gibi makbul… Ci-

hanı süsleyen nurlu kalbine hitâben derim ki; kendisi orada bulun-

makla şereflenmiş olan yer benim yanık gözlerim ve mutluluk ışığı-

mın sermayesi gizli sırlarımın vakıfıdır. Gamlı gönlümün yatıştırıcısı, 

yaralı kalbimin merhemi o kimsedir ki, onun aşkı gönül tahtımın sul-

tanıdır. Her ne kadar cihanın saadeti isem de, onun da kölesiyim. 

Benim Yûsuf yüzlüm, şeker sözlüm, latîf, nazenin sultanım, Allah 

dergahına yüzüm süpürge kılıp, bir derecede niyaz ederim ki, sizi 

benden ömren ayırmak sözü haram ola, mübarek yüzünüzü yine tez 

zamanda bana göstere. İlahi neccinâ mine’l-firâk. Eğer denizler mü-

rekkep, ağaçlar kalem olsa dahi bu ayrılığın açıklamasını yazabilirler 

mi? Ayrılığa düşenin halini bilmek isteyenler, Sûre-i Yusûf okusun, 

ancak o, bu hali tamâmen tefsîr eder…”9 
                                                           
9 Çağatay Uluçay, Osmanlı Sultanlarına Aşk Mektupları, İstanbul 2001, s. 21-22. 
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I. Abdülhamid’in Ruhşah Hanım’a yazdığı bir mektuptan: 

“Ruhşah’a, 

 Ruhşahım Hamid’in sana kurban ola. 

 Cenab-ı Hallak-ı Âlem cemî mahlûkatın halikıdır, bir kusur ile azap 

eylemez. Efendim sana bende olmuş bir kulunum, ister beni darb ey-

le, ister öldür, sana teslimim. Bu gece gel niyazımdır. Billahi sebeb-i 

illetim ve belki mevtim olursun. Ayağın altına yüzüm gözüm sürerek 

rica ederim. Kendimi zapt edemiyorum, billahilazim…”10 

Erzurumlu Mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretleri’nin eşi  

Zeliha Hanım’a yazdığı bir mektuptan: 

“Ve izzetli, hürmetli, akıllı, gayretli, şefkatli, güzel yüzlü, şirin sözlü, 

melek huylu, çelebi kollu, nâzik belli, şirin yıldızlı, has ve talihim, oğ-

lum annesi, gönlüm cânânesi, inci tânesi hatunum ve hanımım küçük 

kadın Zeliha hatun huzuruna; 

 Candan selamlar ve gönülden dualar edip, ol mülayim hatırın kat 

kat sual ederiz. Allah’ın birliğine emanet veririz. 

 Benim küçük kadınım, benim âşık paşam… Ne keyiftesin, ne halde-

sin ne demdesin? Neyliyorsun, ne işliyorsun? İyi misin, hoş musun? 

Allah muînin (yardımcın) olsun… Tanrı seni bana bağışlasın. Bir dahi 

dünya gözü ile görüşmek müyesser eylesin; âmin! Aceb cihanda se-

nin gibi var mıdır? Zilhem, Zilhem! O tatlı canın seveyim, o tatlı bakış-

larını seveyim. Hiç fikrimden gitmezsin. Böylece âyân gönlümde du-

rursun. Benim nazlı aşıkım, senin için yollarda ve İstanbul’da beste-

ler yazıyorum ve öğreniyorum ki, inşaallah gelende seninle ses sese 

verelim de çok türlü besteler, güzel kitaplar okuyalım. Allahu Tealâ’-

ya aşık olalım, safalar edelim. 

 Bir küçük kadın gördüm, hemen sana benzettim. Selam-sabah ettim. 

Sesi dahi sana benzerdi. Senin hatırın için sokak ortasında ona ya-

renlik edip ahvalini sordum. Bir ihtiyar kocası varmış, zindanda, ona 

ekmek götürürmüş. On kuruş borcunu verip onu halâs edip sevabını 

sana bağışladım. 

 Allahu Tealâ senden razı olsun. Zira ben senden yer-gök dolusu ra-

zıyım. Allah Şeyh Osman’ı (oğulları) bize bağışlasın, âmin ve cümle 

küçük kadınlar sana kurban olsun ve büyük kadınlar bacılarına kur-

ban olsun! Benim hakkımda siz bana dünya yetersiniz. Hak Tealâ 

dördünüzü bana dünyada bağışlasın ve ahirette firdevs-i âlâda dahi 

sizi bana versin, âmin, ya Erhame’r-Râhimin...”11 
                                                           
10 “Türk Dili”, Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Mektup Özel Sayısı, Sayı: 274, Ankara, Temmuz 
1974, s. 81. 
11 “Türk Dili”, Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Mektup Özel Sayısı, Sayı: 274, Ankara, Temmuz 
1974, s. 77. 
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Erzurumlu Mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretleri’nin eşi  

Firdevs Hanım’a yazdığı bir mektuptan: 

“İzzetli, hürmetli, muhabbetli, hakikatlı, adamlıklı, şefkatli, hatırlı, gö-

nüllü, akıllı, iz’anlı, hünerli, marifetli, üsluplu, yakışıklı, güzel huylu, 

tatlı dilli, uzun boylu, ince belli hatunum, helâlim Firdevs Hatun hu-

zuruna. 

 Derûnu dilden ve canu gönülden selamlar ve dualar edip ol mübarek 

nazik hatırın sual ederiz. Benim nazlı yarım gamküsarım, benim şen-

liğim, keyfim, benim canım Firdevsim, neylersin? Nişlersin? Ne keyif-

tesin? Ne fikirdesin? Ne haldesin? Ne demdesin? Benim güzelim, ga-

rip gönlünü ne ile eğlersin? Okur musun? Nakış mı işlersin? Oynar 

mısın, güler misin? Benim gönlüm senin hayalinle eğlenir, sen nice-

sin? Benim güzel keyfim, senden ayrılmak ne çetin ahvalmış bilmez-

dim. Firdevs, Firdevs o gözün seveyim, o kaşın seveyim, o yüzün se-

veyim, o ayıpsız canın seveyim. Sakın benden küsmeyesin ki, gön-

lüm sıkılmasın. Kusurlarımı affet, ahiret hakkını helâl et…”12 

Arif Nihat Asya’dan eşi Servet Hanım’a yazılmış birkaç mektup: 

6-7.6.1941 

Adana 

“Hatırından çıkarma beni. Özle beni, ara beni. Ben seni ağabeyinden 

istedim. Sen de beni iste. 

 Dün gözlerim saatte seni bekledim; şimdi takvimlere kaldım. 

 Gönlüme sevmeyi öğrettin, yüzüme gülmeyi öğret. 

 Beni bu güne sen çıkardın. Ben seni yarına kollarımda götüreceğim. 

Seni mesut edeceğime inansınlar ve senden bunu sordukları zaman 

‘Beni mesut edebilir’ değil, ‘Beni mesut edecektir’ cevabını alsınlar. 

 İmzanı Servet Asya olarak atacağın günü Allah bana göstersin.”13 

16.8.1941 

Adana 

“Parmağının ölçüsünü gönder. Ölürsem Servet’imin nişanlısı olarak 

öleyim. Halkalara 24 Mayıs 1940 yazdırmak niyetindeyim. Uygun 

bulmazsan yazılacak tarihi sen gönder. Bu mektubu alınca hemen ve 

sonra sık sık hiç değilse birer ikişer satırla sıhhatinden haber ver. 

 Allah’tan seni isterim. 

 Bütün aileye saygılarımı söyle. Bizi kıyamette mi birleştirmek iste-

diklerini sor.”14 
                                                           
12 “Türk Dili”, Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Mektup Özel Sayısı, Sayı: 274, Ankara, Temmuz 
1974, s. 76. 
13 Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya’nın Sevgi Mektupları, Babıali Kültür Yayıncılığı, İs-
tanbul 2001, s. 116. 
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4.7.1940 

Adana 

Yanlış Doğru 

“Bana bir daha böyle yazılar yazmayın” Bana bir daha böyle yazılar yazma. 

“Yapmayın istemiyorum.” Yapma istemiyorum. 

“Beni çok düşündürüyorsunuz.” Beni çok düşündürüyorsun. 

“Çocuk gibiyim alay etmeyin.” Çocuk gibiyim, alay etme. 

“Çok iyi ediyorsunuz.” Çok iyi ediyorsun. 

“Görebileceksiniz.”  Görebileceksin. 

“Mektubunuzu kapının aralığından Mektubunu kapının aralığından 

görüyorsunuz ki adi mektuptan farkı yok.” Görüyorsun ki adi mektuptan farkı yok. 

“Öyle yapın.” Öyle yap. 

“Çekinmeden bunu size tekrar edebileceğim.” Çekinmeden sana tekrar edebileceğim. 

“Çalışacaksınız.” Çalışacaksın. 

…. … 

“Beni imtihan etmek istediğinizi” Beni imtihan etmek istediğini 

“Vereceğim cevabı tahmin edeceğinize göre.” Vereceğim cevabı tahmin edeceğine göre 

“Sizden çok şey istiyorum. Fakat şimdi değil.” Senden çok şey istiyorum hemen şimdi. 

“Ne istediğimi bilmiyorum.” Seni istiyorum. 

S.A15. S.A. 

Son mektubundan çıkardığım bu yanlışlara imla yanlışı desem, değil. 
Ne yanlışı olduğunu takdirine bırakıyorum. Servet’im bunları yabancıya 
değil, kendisine teşhir ettiğim için beni affetsin ve bu affı bana kalbiyle 
ve dudaklarıyla getirsin.16 

Cemil Meriç’ten Lamia Hanım’a birkaç mektup: 

13 Aralık 1966 

“Önce mektupların, sonra da sesin beni tekrar hayata kavuşturdu, 

şimdi çelik gibiyim. Pazar günü yabancıların kuşattığı bir düşman 

kalesi gibiydim, sensizdim. 

 Sevgiliyi başkalarında aramak, tesellilerin en hazini. Tatsız tartış-

malarla geçen bir gece. Sis, soğuk, uykusuzluk ve hepsinden zoru se-

ninle başbaşa kalamamak. Kabus geçdi. 

 Canım benim. Mezardan fırlamam için sesini duymam kafi. Ölüm, 

yaşamak istememek. Hastalık, ruhun isyanı. 

 Paris sen yokken rüyalarımın şehriydi, şimdi Paris’im sensin, bütün 

ışıkları, bütün cazibesi, bütün büyüsüyle Paris. Yalnız Paris mi? Te-
                                                                                                                                        
14 Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya’nın Sevgi Mektupları, Babıali Kültür Yayıncılığı, İs-
tanbul 2001, s. 137. 
15 Servet Armağan. 
16 Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya’nın Sevgi Mektupları, Babıali Kültür Yayıncılığı, İs-
tanbul 2001, s. 65. 
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ninde çöllerin alevi, teninde çöl akşamlarının serinliği. Paris bir kart-

postal kadar cansız, soluk, soğuk. Yalnız sen yaşıyorsun, yalnız sen-

de yaşıyorum. Seninle, senin için yaşıyorum, seni yaşıyorum. 

 Senin yanında bütün kadınlar gazete kağıdından kırpılmış gibi düz, 

sığ, ruhsuz ve manasız... Sen aşkın ta kendisisin canım benim, kadı-

nın ta kendisisin. Bütün kuvvetin oradan geliyor. Tabiat kadar tabii-

sin. Ve bir busende bütünün var, bütünün yani rüyaları, özleyişleri, 

çırpınışları, hummaları, şefkatleriyle bütün kadınlık. Her zerren yaşı-

yor. Sen bitmeyen tek kitap, eskimeyen tek şiir”.17 

1 Aralık 1966 

“…Sana kalbimi yollamak isterdim, ama kalbim bende değil ki! 

 Ben, hicranınla inleyen bir rebap. Baktım, göğsümde senin kalbin 

çarpıyor. Onu yollayamam. 

 Takdisle, perestişle, şehvetle, gülerek, ağlayarak kucaklarım, sevgilim”.18 

22 Kasım 1966 

“…Bir avuç ışıktı saçların. Karanlıklardayım şimdi. Vakit ikindi, ya-

rın yine beraberiz. Ne zaman ayrıyız ki? 

 Şefkat, sevgi”.19 

23 Kasım 1966, saat: 6.30 

“Az sonra seni arayacağım. Ve sesin bütün karanlıkları dağıtacak. 

Hangi karanlıkları? Gönlüm bir ışık tufanı içinde. Mektupların gök 

kubbem, kelimelerin bir yıldız yağmuru. Bana öyle geliyor ki yalnız 

mektubunu okurken, yalnız seni düşünürken, yalnız sana yazarken 

yaşıyorum. Aşkımızın kitaplardakine benzer tarafı yok. Kanunların 

mevsimlerin dışında. Neden hislerini gizleyeceksin? Aynı anları ya-

şamıyor muyuz? Göğüs boşluğumda senin kalbin de çarpıyor. Sen 

ağlarken ben de ağlıyorum…”20 

Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan eşi Eren (Ernestine ) Hanıma: 

Ernestine, 

“Dilimizi bilmenizi, hiçbir zaman bugünkü gibi arzu etmemiştim. Size 

söyleyecek o kadar şey var ki bu ödünç alınmış kelimelerle bütün 

bunları size anlatmam hemen imkansız olacak...” 

Londra’dan Paris’e 

25 Temmuz 193321 
                                                           
17 Cemil Meriç, Jurnal, Cilt: 2, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s. 124. 
18 Cemil Meriç, Jurnal, Cilt: 2, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s. 108. 
19 Cemil Meriç, Jurnal, Cilt: 2, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s. 94. 
20 Cemil Meriç, Jurnal, Cilt: 2, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s. 95. 
21 Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu, Aşk Mektupları 1932-1933, Yayına Hazırlayan: Mehmet 
Hamdi Eyüboğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1999, Kasım, s. 45. 
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Ernestine, “…Edebiyat yapmış olmamak için, size: ‘Bütün kalbimle si-

ze güveniyorum’ demeyeceğim. Size çok samimi ve çok basit olarak, 

sadece: ‘Ben size güveniyorum, Ernestine’ diyeceğim. Aklımdan en 

ufak bir yaramazlık geçirmeden, bunu size söyleyeceğim. Güvenmek... 

Bu güven duygusu olmasa ne hayat yaşamaya değer, insan ne ümit 

edebilir, ne de hayal kurabilir. Ernestine, hayal kurmak istiyorum…” 

Bedri22 

Eren Hanım’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na 

“Söylediğiniz gibi, bulutlar kadar temiz kalpli olabilmek ne kadar zor. 

Bulutların el değmemiş beyazlığı kadar temiz olmak, olabilmek mümkün 

müdür? Söyleyin bana... Bütün bunlar doğru mu? Aklınızdan geçenlerle 

kaleminizin ucundan kâğıda dökülen sözler aynı mı? Söyleyin bana... 

Sanki her şey bir rüyadan ibaret ve biz bu rüyalardan mutluyuz… Ken-

dinize, olgun erkek havası vermekte, gösterdiğiniz bütün gayrete rağ-

men, çocuksu tarafınız hemen göze çarpıyor. Ben de zaten bu tarafınızı 

seviyorum, Bedri. Gelin artık buraya... Paris’in en güzel zamanı. Hava 

da çok güzel. ‘Trocadero’ yemyeşil. Hemen sizi bekliyor.”       Ernestine23 

Eşi Eren Hanım’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na  

(B. Rahmi Eyüboğlu’nun başka bir hanım için yazdığı 

“Karadut” şiiri üzerine…) yazılmış bir mektup: 

4 Ocak 1950 - Paris 

“Canuşkam, 

 Kulüpte bir gece, şiir okumuştun, hani! Hatırladın mı? Gözlerinden, 

birden yaşlar döküldüğünü görünce içimin karardığını hissetmiştim. 

Sesin, nasıl titremişti. 

 Hey! Bütün bunları hatırlıyor musun? Sanki böğrüme, kızgın bir ütü 

yapmışmış gibi olmuştum. O gece... Senin seneler sonra bile olsa ya-

nıp tutuştuğunu anlamıştım! Bedri’nin ruhuna, insanüstü bir gücün 

acıyıp, ona güç vermesi için dua etmiştim. Ruhunun çektiği acıları Al-

lah dindirsin. Allah sana resim yapma sevinci versin ve bizim yanı-

mızda yaşamaktan, mutluluk duyabilmeni sağlasın.” 

Eren24 

Goethe’den Auguste Stolberg’e: 

“…Bununla birlikte siluetim ilişikte, ben de sizinkini diliyorum, ama 

ufağını değil, büyüğünü, doğanın çizdiğini diliyorum…”25 

Frankfurt, 26 Ocak 1775 
                                                           
22 Hızır Tüzel, “Aşkın Mektubunu Yazanlar”, Radikal, 18 Mart 2000. 
23 Hızır Tüzel, “Aşkın Mektubunu Yazanlar”, Radikal, 18 Mart 2000. 
24 Can Dündar, “Karadut Gerçeği”, Milliyet, 9 Mart 2004. 
25 “Türk Dili”, Aylık Dil ve Yazın Dergisi, Mektup Özel Sayısı, Sayı: 274, Ankara, Temmuz 
1974, s. 460. 
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Bugünün Şablon Halindeki Aşk Mesajlarından Örnekler 

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpı-
nıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun. 

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde 
parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer 
günün kutlu olsun! 

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, gü-
neşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz 
kutlu olsun! 

Sen günesin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin sen hep kalbimde 
yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun! 

Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe 
götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep bir-
likte canım. 

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmez-
sin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün 
kutlu olsun. 

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok 
seviyorum. Sana sevgilim diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyo-
rum. 

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Es-
kiler böyle der. Gökkuşağını takıp ettim geçenlerde sende bitti... En de-
ğerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun. 

Sen yağmur ol, ben bulut. Göklerde buluşalım. El ele verip dünyayı 
dolaşalım. 

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum 
ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kut-
lu olsun. 

Bir yürek nelere yeterse, bir can canı ne kadar severse, bir damarda 
ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için 
o kadar değerlisin. 

Hastalık aşk ateşi, ilacı senin gözlerin, doktor öyle söyledi. 
Gözlerini bir gül bahçesi sanan gönlüm o bahçenin bülbülü olmak 

için çırpınıyor. 
Sevmek seni seviyorum demek değil, seni seviyorum derken titremek-

tir. 
Beni öldüreceksen kalbimden vurma, çünkü orada sen varsın. Yoksa 

kendini öldürmüş olursun. 
Hayatta iki kör tanıyorum. Birisi senden başkasını görmeyen ben, 

ikincisi beni görmeyen sen. 
Al hançeri vur kalbime, kalbim kana bulansın. Ama fazla derine in-

me.Çünkü orda sen varsın... 
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Sevgilim, 
Sen gideli kaç saat oldu? Kaç gün geçti, kaç hafta? Saymadım… Bana 

yüzyıllar geçmiş gibi geliyor. Son anda sen giderken gözlerinin buğusunu 
bıraktın. Şimdi sis içinde bütün dünya. Çiçekler gözyaşlarımı içti, sen 
onları kırağı sanırsın, çiy sanırsın. Oysa hepsi benim gözyaşlarımla ıs-
lak. 

Seni anlatmaya kalktım anlatacak kelime bulamadım. Senin güzelliği-
ni ya ben anlatamıyorum ya sen anlatılmazsın. 

Seni gördüğüm gün aklım beni terk etti, gönlüm senin peşinden gitti. 

Sonuç 

“Medeniyet”, “Medine” şehir sözünden türetilmiştir. Kapsamı geniştir. 
Bir taraftan millî çerçeveler ile daralmayan ilmî-teknikî gelişmeyi de kap-
samaktadır. Diğer taraftan maneviyata ait anlayışların beşerî, insan top-
luluğu ve bütün milletler seviyesinde anlaşılabilir veya anlaşma yollarını 
içine alır. Böylece maneviyat özeldir, bir şahsa, aileye ve millete daha 
fazla aittir ve bu seviyedeki farkları kapsar. Medeniyet ise geneldir, ulus-
lararasıdır, bir çeşit maneviyatın ortak kısımlarının toplamıdır. İlim, tek-
nik, güzel sanatların bir bölümü, toplum medeniyetinin birçok unsuru 
bu topluma aittir. 

Bu anlayışlar birbirleriyle sıkıca bağlanmış ve bu bağlılık günden gü-
ne artmaktadır. Maneviyat ve medeniyet birbirlerini inkâr etmeden ta-
mamlamaktadırlar.26 

Söz uçar yazı kalır. Eski aşk mektupları kilitli kutularda kutsal ema-
netler olarak saklanırmış, ancak artık ne söz ne de yazı kalabiliyor. Me-
saj hanelerini ister istemez boşaltmak zorundayız. Bu arada çekilen me-
sajlardaki ifadeler kendi duygularımız olsa ne ala. Biz artık tablet ifade-
lerden beğendiğimiz birini seçip bu sevgimizi ifade etmeğe uygundur di-
yoruz. Aşk cep telefonuna, elektronik postalara sığar mı sığmaz mı ona 
âşıklar karar versin. Ancak mesajlarımızdaki ifadeler şablonlardan ibaret 
ise bu noktada sorun var demektir. Kullandığımız her şablon ifade bir 
şeyleri yıkıyor, manasızlaştırıyor. Manasını yitiren sadece o sevgi dolu 
sözler olmuyor, o sözlerle birlikte aşkımız da sevgimiz de manasını yitir-
mek tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Abdurrahim Karakoç’un aşkın di-
le getirilme zorluğu ile ilgili çok çok güzel iki dizesi var: 

Aşk deyince kalem elden düşüyor 
… 
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban, sevdiğim. 

ifadesi ne kadar zor olursa olsun, kendi duygu ve düşüncelerimizle aşkı-
mızı sevgimizi ifade etmek, ifade etmeye çalışmak en doğrusu. Dünün 
                                                           
26 Prof. Dr. Nurettin Rıza, Aktaran: Cengiz Yavan, “Tahsilin Dili, Düşünce, Maneviyat ve 
Kültür”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 136, Şubat 2002, s. 59. 
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aşk mektuplarına ve bugünün aşkın ifade edildiği şablon halindeki cep 
telefonu mesajlarına bakıldığında insanın “aşk şablonlara sığmıyor Mihri-
ban” diye haykırası geliyor. 
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SELÇUKLU MEDRESELERİ İLE                
MEMLÛK MEDRESELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Yrd. Doç. Dr. Bahattin KELEŞ* 

Öz 

Memlûk Devleti, Ortadoğu’nun stratejik bölgelerinde kurulmuş bir 

Türk devletidir. Konumu itibariyle Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. 

Memlûk Devleti üzerinde yapılan çalışmalar yok denecek kadar azdır. 

Olanlar ise daha çok siyasi tarih ağırlıklı çalışmalardır. Biz burada dini, 

sosyal ve kültürel çalışmalar üzerinde durduk. Memlûk devleti Türk kül-

türünün çeşitli öğe ve izlerini taşımıştır. Bilimsel ve kültürel çalışmalarla 

Ortaçağ’a damgasını vurmuştur. 

Memlûklar, eğitim faaliyetleri üzerine medreseler açmış, öğrencilere 

burs vermiş ve hocalara maaş bağlamıştır. Bütün bunların finansmanını 

vakıflar aracılığı ile yapmıştır. Medreselerde dini ve müspet ilimler alanında 

dersler okutulmuştur. Bilimsel faaliyetlerde sultanlar ve devletin ileri gelen 

üst düzey yöneticileri çeşitli vakıflar kurarak bu faaliyeti desteklemişlerdir. 

Bu dönemdeki bilim adamları yaptıkları bilimsel faaliyet ve yazdıkları eser-

lerle diğer toplumları ve ülkeleri etkilemişlerdir. Sanat ve mimari alanlarda 

da eserler yaparak gelecek kuşaklara miras bırakmışlardır. 

Memlûklar, Türk kültür ve medeniyetine büyük katkılarda bulunmuş-

lardır. Hilafeti kurumunu Abbasilerden alarak bu kurumu ellerinde uzun 

süre tutmuşlardır ve daha sonra Osmanlılara bırakmışlardır. Sosyal ha-

yatın en yoğun şekilde yaşandığı mekânlar cami ve medreseler olmuştur. 

Memlûk sultanları cami, medrese yapımına önem vermişlerdir. Buralarda 

halk dini alanda bilgi sahibi olmuştur. Bayramlarla sosyal hayat hep 

canlı kalmıştır. 

Anahtar kelimeler: Memlûklar, Cami, Vakıf, Medrese, Halifelik. 
                                                           
* İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölü-
mü Öğretim Üyesi. 
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Abstract 

General View of Selcuks and Mamluks Madrasah 

The Mamluks is a Turkish state which was founded in the strategi-

cally vital regions of the Middle East. It has possessed a very signifi-

cant role to play for its position in the Turkish history. The previous stu-

dies on the Mamluks are almost inadequate. These studies are based 

mostly on the history and politics of the state. In this study, we mentio-

ned about the religious, social and cultural studies. The State of Mam-

luks has inherited the various characteristics and footprints of the Tur-

kish culture. It has made its mark on the Middle Age with its scientific 

and cultural studies. 

In terms of educational activities, the Mamluks built the madrasahs, 

supplied scholarship to the students, and provide salaries to the instruc-

tors. All of their funding supports were made by means of the charitable 

foundations. In the madrasahs, the classes on the theological and positi-

ve sciences were taught. The sultans and the leading rulers of the state 

had always supported this activity financially by founding a variety of 

charitable foundations. The scientists in this period influenced the other 

nations and civilizations via their scientific activities and literary works. 

They also inherited some artistic and architectural works for the next ge-

nerations. 

The Mamluks contributed much to the Turkish culture and civilization. 

Taking over the Caliphate from the Abbasids, the Mamluks held this title 

for a long time, and handed it over to the Ottomans. The social life was 

densely populated in the mosques and madrasahs. The Sultans of the 

Mamluks gave importance to the constructions of mosques and madra-

sahs. The people around these public places were informed about the reli-

gion. The socio-cultural life always remained vividly lasting by the help of 

religious festivals. 

Key words: The Memluks, Mosque, Charitable Foundation, Madrasah, 

The Caliphat. 

Giriş 

Medreseler, İslam dünyasında bir eğitim kurumu olarak ortaya çıkı-
şından itibaren ehl-i sünnet kültürünü güçlendirmek amacıyla kurul-
muş ve önemli bir misyon üstlenmiştir. 1055 yılında Bağdat’a gelerek 
Abbasi hilafetini Şii Büveyhilerin hâkimiyetinden kurtaran Büyük Sel-
çuklu Sultanları bir asırdan fazla Bağdat’a hâkim olmuşlardır. Bu sul-
tanlar ehl-i sünnet prensiplerini hâkim kılmak için ilmi hareketi canlan-
dırmaya büyük önem vermişlerdir. Bu maksatla İslâm dininin doğru bir 
şekilde öğretilmesini sağlayacak müesseseler olarak medreseler inşa et-
mişlerdir. Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan (1064-1072) ve veziri Niza-
mülmülk zamanında Nizamiye adıyla Nizamiye medreseleri inşa edilmiş-

196



BAHATTİN KELEŞ / SELÇUKLU MEDRESELERİ İLE MEMLÛK MEDRESELERİNE GENEL BAKIŞ 3 

tir. Başta Fıkıh ilmi olmak üzere dini ilimler ve Arap dili öğretimine da-
yanan medrese eğitim sistemi Selçuklulardan sonra Zengiler ve Eyyubi-
ler tarafından da devam ettirilerek Memluklara ve oradan da Osmanlı’ya 
geçmiştir. 

Suriye’de ilk medreseler Bâtınilere karşı ehl-i sünnet düşüncesini 
yaymak ve ülkede siyasi birliği sağlamak amacıyla başlatılmış ve bu ko-
nuda medreselere büyük önem veren Nurettin Zengi tarafından medre-
seler inşa edilmiştir. Mısır’da ise Eyyubilerin kurucusu Selahaddin Ey-
yubi tarafından dört Sünni mezhep üzerine eğitim yapan medreseler 
açılmıştır. Selahaddin Eyyubi’nin amacı bir asırdan daha fazla Şii Fatimi 
Devletinin merkezi olarak kalan Kahire’de Şii düşencisinin izlerini silmek 
ve Sünni mezhepleri güçlendirmek amacıyla medreseler yaptırmıştır. Ey-
yubi devlet adamlarını örnek alan Memlûk sultanları ve büyük emirler 
medrese, cami, hankah ve zaviye gibi önemli kültür merkezi ve müesse-
seler inşa etmişlerdir. Medreselerin müderrislerini bizzat sultanlar tayin 
ediyordu. Medresede çalışan müderris ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşı-
lamak hususunda sultanlar çok cömert davranıyorlardı. İçlerinden bazı-
ları bu medreselere giderek zamanın meşhur âlimlerinin vermiş olduğu 
dersleri dahi takip ederlerdi.1 

Selçuklularda Medreseler: 

Selçuklular döneminde açılan Nizamiye medreselerindeki derslere ta-
lebelerin yanı sıra bilgi ve görgüsünü artırmak isteyen vezirler, emirler, 
din bilginleri gibi şahsiyetlerde katılarak meşhur müderrislerden ders 
alırlardı.2 

Selçuklular zamanında Nizamiye medreselerinin maddi imkânları çok 
iyiydi. Bu medreselerin ilmi faaliyetlerini rahatça yürütebilmeleri için 
zengin gelirli vakıflar tahsis edilmiş ve onları bu şekilde sürekli ve daimi 
bir gelire kavuşturmuşlardır. Bu medreseler mali muhtariyete sahip ol-
dukları için burada çalışan müderrisler maaş ve geçim kaygısı çekmez-
lerdi. Bu yüzden kendilerini ilme vererek bilimsel faaliyetlere büyük kat-
kı sağlarlardı.3 

Nizamiye medreseleri sistemli bir şekilde ücretli müderrislere sahip 
olan ilk kurulmuş medreselerden biriydi. Vakıf gelirinin zengin olması ve 
devletin bu müesseseye önem vermesi sebebiyle maaşlar oldukça yüksek 
tutulmuştur. Bağdat Nizamiye medresesinin müderrislerinden olan Ebu 
İshak Şirazi büyük miktara ulaşan bir ücretle bu göreve atanmıştı.4 
                                                           
1 İsmail Yiğit, “Memlûklar Dönemi İlmî Hareketine Genel Bir Bakış”, Türkler Ansiklopedisi, 
c. V, 2002, s. 749-750. 
2 Ahmet Ocak, “Nizamiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda Eğitim”, Türkler Ansiklopedi-
si, c. V, 2002, s. 724. 
3 Mehmet Altay Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, c. II, Ankara 1983, s. 372. 
4 Ahmet Ocak, “a.g.m.”, s. 723. 
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Nizamiye Medreseleri açılırken uygun coğrafi bölgeler seçilmesine dikkat 
edilmiştir. Bağdat gibi hilafet merkezi, İsfahan ve Nişabur gibi imparatorlu-
ğun önemli kültür merkezleri yanında Basra, Taberistan ve Huzistan gibi 
Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde bu medreselerin seçiminde dikkate alın-
mıştır. Nizamiye Medreselerinin inşa edildiği şehirleri şöyle sıralayabiliriz: 
1- Bağdat, 2- Belh, 3- Nişabur, 4- Herat, 5- İsfahan, 6-Basra, 7- Merv, 8- 
Amul (Taberistan), 9- Musul, 10- Fusenc (Büsenc), 11- Harcird (Hargird), 
12- Rey, 13- Ceziretü İbn-i Ömer, 14- Zebid, 15-Huzistan, 16- Zahir.5 

Selçuklu medreselerinde okuyanlar dil, din, ırk ve sınıf farkı gözetil-
meksizin ücretsiz olarak eğitim ve öğretimlerini sürdürüyorlar ve bu 
masrafları devlet ileri gelenleri veya zengin kimselerin kurmuş oldukları 
vakıflar aracılığıyla karşılanıyordu.6 

Nizamiye medreselerinin maddi imkânları ve burada çalışan hocaların 
ilmi şöhretlerinin yaygın olması sebebiyle Mısır, Azerbaycan, Tiflis, Ye-
men, Mağrib ve Endülüs gibi İslam âleminin değişik memleketlerinden 
bu medreseye insanlar gelerek ilim tahsil etmişlerdir. Böylece Selçuklu 
ülkesinde Pamir’den Mısır’a kadar olan bölgede insanlar gelerek ilim tah-
sil etmişler ve bu ülkelerde manevi bir birlik havası oluşmuştur.7 

Nizamiye Medreselerinde Kur’an ve Kur’an ilimleri Hadis, Şafii Fıkıh, 
Usul, Eşari Kelamı, Hilaf, Cedel, Feraiz, Arapça, Edebiyat, Sarf, Nahiv, Lü-
gat, Şiir, Hitabet, Tarih, Coğrafya, Musiki, Felsefe, Mantık, Riyaziyye, Hen-
dese, Hesap, Hat, Nücum vb. gibi dersler okutulmuştur. Nizamiye medre-
seleri örgün eğitime önem verdiği gibi geniş halk kitlelerini ilgilendiren ve 
onların eğitimini sağlayacak yaygın eğitime de önem vermiştir.8 Yetişkinle-
rin eğitim için değişik şehirlerde eğitim verilirdi. Bunların başında Mısır, 
Filistin, Suriye, İran ve Sicistan gibi yerler akla gelen bölgelerdi.9 

Tablo 1: Selçuklu Medreselerinde Okutulan Dersler 

Din ve Hukuk Dil, Edebiyat Felsefe Dersleri Müsbet Bilim Dersleri 
Kur’an Okuma Arap Edebiyatı Felsefe Tıp 

Tefsir Fars Edebiyatı Mantık Cerrahi 
Hadis Nahiv  Riyaziye 
Fıkıh Sarf  Hesap 
Kelam Hitabet  Hendese 

 Şiir  Müsellat 
 Cerh ve Tadih  Nücum 
 Tarih  Heyet 
 Edeb  Tabiiyet 

Kaynak: Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul 1994, s. 40. 
                                                           
5 M. Şerafeddin, “Selçuklular Devrinde Mezahib”, Türkiyat Mecmuası I, İstanbul 1925, s. 
108; A. Ocak, “a.g.m.”, s. 724. 
6 Yaşar Bedirhan, “Selçuklular Devrinde Kafkaslarda Yetişen İlim Adamları ve İlme Hizmet-
leri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 126, İstanbul 2000, s. 157. 
7 H.G. Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, Ankara 1982, s. 75; Ahmet Ocak, “a.g.m.”, s. 724. 
8 A. Ocak, “a.g.m.”, s. 724. 
9 Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, c. II, İstanbul 1980, s. 634. 
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Selçuklu Medreselerinde Eğitim ve Öğretimde Uygulanan Metotlar: 

Selçuklu medreselerine tayin edilen müderrisler genellikle bir seccade 
veya post üzerine oturarak ders verirlerdi. Öğrenciler ise müderrisin kar-
şısında halka oluşturarak ders dinlerlerdi. Bu post o müderrisin ders 
verme yetkisinin bir işareti sayılırdı. Kalabalık derslerde ise müderris bir 
kürsü üzerine oturarak ders verirdi. Ayakta ders vermek ise genel tea-
müle ve usule aykırı sayılırdı. Müderrisler ders verirken özel kıyafet gi-
yerlerdi. Abbasilerin ilk dönemlerinden itibaren başlayan ulemanın ve 
bürokrat kesimin siyah cübbe giyme geleneği Selçuklular döneminde de 
devam etmiştir. 

Nizamiye medreselerinde derslerin işlenişinde çeşitli metotlar uygula-
nırdı. Derslere namazdan hemen sonra Kur’an okunarak başlanırdı. 
Ders esnasında karşılıklı sorular sorularak hem dersin anlaşılması ko-
laylaştırılır hem de bir tartışma ortamı oluşturulurdu. Bazen hocalar an-
latır talebeler dinler, bazen de hoca talebelere yazdırmak suretiyle not 
tuttururdu. Ders esnasında okunan metin üzerinde uzun müzakereler 
yapılarak kapalı görülen noktalar açıklanırdı. Bu iş yapılırken hoca ile 
öğrenciler arasında karşılıklı fikir alışverişi olurdu. Nizamiye müderrisle-
ri sadece medrese talebelerine ders vermez, bilgi birikimlerini halkı da 
aydınlatarak faydalı olmaya çalışırlardı.10 Nizamiye medreselerindeki 
müderrisler devrin sultanlarına kendilerine danışıldığında onlara bilgi 
vererek sultanların yanlış yapamamalarına ve meşveret kültürünün ya-
yılmasına katkıda bulunurlardı.11 

Memlûk Medreselerinde Okutulan Dersler ve Derslerin İşleniş Metodu: 

Memlûklu medreselerinde okutulan derslerde daha ziyade Selçuklu 
ve Eyyubi medreselerinde okutulan dersler esas alınmıştır. Bilindiği üze-
re eğitim-öğretim faaliyetleri camilerin dışında teşkilatlı olarak ilk defa 
devlet desteği ve vakıflar aracılığıyla Selçuklular döneminde inşa edilen 
Nizamiye Medreselerinde yapılıyordu. 

Mehmet Altay Köymen’in araştırmalarına göre Selçuklu Bağdat Niza-
miye medresesinde Hanefi ve Şafii mezheplerine göre fıkıh dersleri oku-
tuluyor ve Eş’ari doktrinine göre kelam dersleri veriliyordu. Ayrıca bu 
medresede feraiz ilmi de okutuluyordu.12 

Eyyubiler döneminde Selçuklu Nizamiye medreselerinde okutulan 
derslerin dışında nakli ilimlerden fıkıh dersi Hanefi, Şafii ve Maliki mez-
heplerine göre verilmekteydi. Ayrıca aklî ilimlerden siyaset ve harb sana-
tı dersleri ile eczacılık, botanik ve zooloji gibi dersler de okutuluyordu.13 
                                                           
10 Ahmet Ocak, “a.g.m.”, s. 723. 
11 Nizamülmülk, Siyasetname, (Hazırlayan: Mehmet Altay Köymen), Türk Tarih Kurumu, 
Ankara 1999, s. 66. 
12 M.A. Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, c. III, Ankara 1992, s. 379-380. 
13 Ramazan Şeşen, Selahaddin Eyyubi ve Devlet, İstanbul 1987, s. 349-352-390-427. 
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Memlûk medreselerinde ise yukarıda belirttiğimiz derslere ek olarak 
fıkıh derslerinin dört mezhebe göre işlendiğini görmekteyiz.14 Ayrıca bu 
medreselerde coğrafya dersleri ve Ma’rifet-i Amme (adab-ı muaşeret) 
dersleri15, tıpta ise göz hastalıkları ile ilgili (oftalmoloji) dersleri de uygu-
lamalı olarak veriliyordu.16 

Tablo 2: Memlûklu Medreselerinde Okutulan Dersler 

Dini İlimler Dil, Edebiyat Dersleri Felsefe Dersleri Müsbet Bilim Dersleri 
Kıraat Arap Edebiyatı Felsefe Tıp 
Tefsir Nahiv Mantık Cerrahi 
Hadis Sarf  Oftamoloji 
Fıkıh Hitabet  Riyaziye 
Kelam Nesir  Hesap 

 Şiir  Hendese 
 Tarih  Nücum 
 Coğrafya  Heyet 
 Cerh ve Tadil  Tabiiyet 
 Marifet-i amme   

Kaynak: Yasemin Kaçar, Bahrî Memlûk Devletinin Eğitim Sistemi ve Medreseler 
(1250-1382), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Tokat 2006, s. 83. 

Memlûklar, ülkenin dört bir yanında açmış oldukları medreseler sa-
yesinde ilmi faaliyette bulunarak kültürün yükselmesine önemli katkıda 
bulundular. O dönemde ilim öğrenme ve bilimsel faaliyette bulunma 
devlet desteğinde oluyor ve bu suretle masrafsız olarak öğrenciler ilim 
tahsil ediyorlardı. Bu medreseler çeşitli dinî ve aklî ilimlerin bir arada 
okutulması sayesinde talebenin birkaç ilim dalında yetişmesine imkân 
sağlıyordu. Bu medreselerin teşkilatlanmasında ve mali kaynak teminin-
de devlet yardımının olduğu gibi vakıfların da büyük katkı ve desteği 
vardı. Gerçekten bu medreselerde İslâmi ilimler yanında matematik, ast-
ronomi, tıp ve felsefe gibi aklî ilimlerin de okutulması o yörenin kültür 
seviyesinin yükselmesinde önemli rol oynamıştır.17 Selçuklular dönemin-
de Maveraünnehir bölgesinde bir kültür çevresi oluştuğu gibi18 Memlûk-
lar döneminde de Mısır ve Suriye’de bir kültür çevresi oluşmuştur diye-
biliriz. Çünkü Memlûk Sultanları medreselerin açılmasına büyük katkı 
sağlamakla hem saltanatlarını daha güvence altına alıyor, hem de ilmin 
yayılmasına yardım ediliyorlardı. 

Memlûk medreselerinde dersler hem teorik hem de pratik olarak veri-
liyordu. Dinî ilimlerden hadis ilmî okutulurken muhaddisler hadis kita-
                                                           
14 Makrizi, Sulûk, c. I/III, s. 1045; Makrizi, Hıtat, c. II, s. 379. 
15 Said Abdulfettah Aşur-Abdurrahman Rafi, Mısır fi Usûri’l-Vusta min Fethi’l-Arab Hattâ el-
Gazi’l-Osmanî, Kahire, s. 547-551. 
16 Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi, (çev. S. Tuğ), c. VII, İstanbul 1995, s. 1109. 
17 Ziya Kazıcı, İslâm Kültür ve Medeniyeti, İstanbul 1987, s. 28. 
18 Kemal Göde, Türk-İslâm Kültür ve Medeniyeti, Isparta 1997, s. 257. 
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bını yüksek bir kürsü üzerine koyar ve öğrencilerin huzurunda yüksek 
sesle okurlardı. Kur’an-ı Kerim ise telkin yoluyla öğretiliyordu. Şiir ve 
nesir ise yazılarak okutuluyordu.19 

Bu medreselerde ilim dili Arapçaydı. Medreselerde görev yapan hoca-
lardan dindar, ilim sahibi, güzel ahlaklı, merhametli, evli olması ve ço-
cuklarla ilgilenmesi özenle onlardan istenirdi. Medreselere bir nâzır (yö-
netici), müderris (profesör), her müderrise yetecek kadar öğrenci ve mü-
derris yardımcısı olarak ise muid (asistan) tayin edilirdi. Muidler, öğren-
cilerin derste anlayamadıkları yerleri öğrencilere daha anlaşılır bir şekil-
de açıklamaya çalışırlardı. Öğrencilerin daha iyi yetişmesi için ders hari-
cinde onlarla ilgilenirlerdi. Hoca ders anlatırken öğrencinin anlayamadığı 
yerleri sormasına asla mani olmazdı. Her öğrenci istediği dinî ilimleri 
tahsil edebilirdi. Müderris devamlı olarak öğrencileri ilme teşvik ederdi 
ve öğrencilerden birini nakib (başkan) seçerdi.20 

Memlûk medreselerinde dersler genellikle sabah namazını müteaki-
ben başlar ve öğle vaktine kadar devam ederdi. Kıraat dersleri ise ikindi 
namazından sonra güneş batımına kadar verilirdi. Kıraat derslerine dört 
defa Ayetel-Kürsi okunarak başlanırdı. Kıraat dersinde öğrenci okur, ho-
ca dinlerdi.21 

Bu dönemde dinî ilimlerin yanında tıp ilmî de teorik olarak medrese-
lerde veriliyor ve tıp ilminin uygulaması ise medreselerin yanına yaptırı-
lan hastanelerde veriliyordu. Bunun en güzel örneği Mansuriye medrese-
sindeki tıp uygulamalarıdır.22 

Memlûk sultanları müderris atamalarını bizzat kendileri yapar ve bu 
göreve atama esnasında müderrislere, öğrencilere çok iyi davranmaları 
hususunda önemli tavsiyelerde bulunurlardı. 

Sultan, müderrislerin atamasını inşa divanında yazılan bir beratla ya-
par, bu beratta ayrıca müderrisin hangi dersleri okutacağını da yazardı. 
Sultan, müderrise nasihatte bulunur ve öğrencilere ilmin bütün incelik-
lerini açıklamasını önerirdi. Ayrıca öğrencilere karşı güler yüzlü olması-
nı, onlara kendini sevdirebilmesi için özel hayatından örnekler vermesini 
ve öğrencileriyle bir babanın evladıyla ilgilendiği gibi ilgilenmesini ister-
di.23 Yukarıda verilen bilgilere ilave olarak Nüveyrî, “Sultan, müderristen 
öğrencileriyle devamlı meşgul olmasını veya onları ilme teşvik etmesini is-
terdi” demektedir.24 
                                                           
19 İbn Batuta, Rıhletu İbn Batuta Tuhfetu’n-Nuzzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve Acâibi’l-Esfâr (Tah-
kik: Mustafa el-Kassa, Muhammed Abdulmünim Uryan), Beyrut 1996, s. 110. 
20 Makrizi, Sulûk, c. I/III, Kahire 1956, s. 1040. 
21 İbn Habib, Ömer b. Hasan b. Ömer, Tezkiretu’n-Nebih fî Eyyâmi’l-Mansûr ve Benih (tah-
kik, Muhammed Emin-Said Abdulfettah Aşur), c. III, Kahire 1966, s. 434. 
22 Kalkaşandi, Subhul-Aşâ fi Sınâatil-İnşâ, (Tahkik: M.H. Şemseddin), c. III, Beyrut 1987, s. 415. 
23 Abdul Fettah Aşur, Asru’l-Memâlik fî Mısr ve’ş-Şam, Kahire 1976, s. 344. 
24 Nuveyrî, Şihâbeddin Ahmed b. Abdulvahâb, Nihâyetu’l-Ereb fî Funûni’l-Edeb (Tahkik: Mu-
hammed Abdulhadi Şeria Muhammed Mustafa Ziyade), Kahire 1990, c. XXX, s. 341. 
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Tablo 3: Bahri Memlûklar Döneminde Yaptırılan Medreseler 

Yapılış Medresenin İsmi Medreseyi Yaptıran Sultanın Miladi 

650 Medresetül-Kutbiyye El Muizz Aybeg 648 1250 

654 Medresetül-Sahabiyye El Mansur Ali b. Aybeg 655 1257 

660 Medresetüz-Zahiriyye El Muzaffer Kazi 657 1259 

663 Medresetül-Macidiyye Ez Zahir Baybars 658 1260 

665 Medresetül-Muhedhibiya Ez Zahir Baybars 658 1260 

672 Medresetül-Fârikâniyye Ez Zahir Baybars 658 1260 

684 Medresetül-Mansuriyye El Mansur Kalavun 679 1279 

698 Medresetül-Tıfciyye El Mansur Laçin 696 1296 

698 Medresetül-Mencunmasiye El Mansur Laçin 696 1296 

699 Medresetün-Nasıriyye En Nasır (Hükmüssani) 698 1298 

700 Medresetül-Karasenkariyye En Nasır (Hükmüssani) 698 1298 

703 Medresetül-Cemaliyye En Nasır (Hükmüssani) 698 1298 

709 Medresetül-Taybarssiyye En Nasır (Hükmüssani) 709 1309 

715 Medresetüs Saidiyye En Nasır (Hükmüssani) 709 1309 

719 Medresetül-Melikiyye En Nasır (Hükmüssani) 709 1309 

723 Medresetül-Caveliyye En Nasır (Hükmüssani) 709 1309 

725 Medresetül-Mihmandariyye En Nasır (Hükmüssani) 709 1309 

726 Medresetül-Bektemiriyye En Nasır (Hükmüssani) 709 1309 

734 Medresetül-Akbağciyye En Nasır (Hükmüssani) 709 1309 

750 Medresetül-Hârube En Nasır Hasan 748 1347 

750 Medresetül-Hârube En Nasır Hasan 748 1347 

751 Medresetül-Kayseraniyye En Nasır Hasan 748 1347 

756 Medresetül-Farisiyye Hasan (Hükmüssani) 775 1354 

756 Medresetü Sırgat Meşiyye Hasan (Hükmüssani) 775 1354 

757 Medresetü’l-Sultan Hasan Hasan (Hükmüssani) 775 1354 

758 Medresetü’l-Bedriyye    

761 Medresetü’l Hicaziyye    

761 Medresetü’l-Beşeriyye    

764 Medresetü’l-Sabıkiyye El Mansur Muhammed 762 1361 

772 Medresetü’l-Bikriye El Eşref Şaban 764 1363 

775 Medresetü Cayi Yusufiye    

775 Medresetü’l-Bakariyye    

782 Medresetü İbr Arram El Mansur Ali b. Şaban 778 1376 

Kaynak: Hasan Razzaz, Avasım-ı Mısr’ıl-İslâmiyye, Kahire, s. 384-388. 
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Tablo 4: Burci Memlûklar Döneminde Yaptırılan Medreseler 

Yapılış Medresenin İsmi Medreseyi Yaptıran Sultanın Miladi 

785 Medresetü’l-Eytemsi Ez Zahir Berkuk 787 1382 

795 Medresetü’l-İnal    

797 Medresetü Mahmude    

797 Medresetü Makbel    

798 Medresetü İbn Ğarab    

804 Medresetü Sevdan En Nasır Ferec 801 1399 

806 Medresetü’l Mıhlı    

 Medresetü’l Ferec    

811 Medresetü Cemaleddin Ferec (Hükmüssani) 809 1405 

821 Medresetü Abdulğani El Müeyyid Şeyh 815 1412 

823 Medresetü Kadı Abdulbasıt    

827 Medresetü Barseba El Ezraf Barseba 825 1422 

830 Medresetü’l-Firuz    

844 Medresetü Terfi Berda Ez Zahir Çakmak 842 1438 

855-

860 

Medresetü ve Hankahu Eşref İbnal 857 1453 

870 Medresetü’l-Kaim Ez Zahir Hoşkadem 865 1461 

879 Medresetü ve Makberatu Eşref Kayıtbay 865 1461 

880 Medresetü Kayıtbay fil    

885 Medresetü Ebubekir    

896 Medresetü fi’r-Ravda    

900 Medresetü Ezbekil Yusufi Eşref Kayıtbay 765 1461 

908 Medresetü Kanibek Emir-u En Nasır Muhammed 765 1461 

909 Medresetü’l-Ğuri En Nasır Muhammed 765 1461 

911 Medresetü Cayibek Kara En Nasır Muhammed 765 1461 

Kaynak: Hasan Razzaz, Avasım-ı Mısr’ıl-İslâmiyye, Kahire, s. 384-388. 

Tablo 5: Medreselerin Mezhepler ve Okutulan İlimlere Göre Dağılımı: 

Şafiî Medreseleri 14 

Mâlikî Medreseleri 4 

Hanefî Medreseleri 10 

Şafiî-Mâlikî Medreseleri 3 

Şafiî-Hanefî Medreseleri 6 

Mâlikî-Hanefî Medreseleri 1 

Dört Mezheb Medreseleri 4 

Dâru’l-Hadis 2 

Mezheb Belirtilmeyenler 25 

İnşaat Halindekiler 5 

TOPLAM 74 

Kaynak: Y. Kaçar, Bahrî Memlûk Devletinin Eğitim Sistemi ve Medreseler (1250-
1382), (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Tokat 2006, s. 82; İ. Yiğit, “Memlûklar Dönemi İlmî Hareketine Genel 
Bir Bakış”, Türkler Ansiklopedisi, c. V, 2002, s. 750. 

203



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10 

Memlûklarda Mektepler: 

Memlûklar döneminde açılan medreselerin yüksek okul veya üniver-
site seviyesinde olduğunu kabul edersek, mektepler ise ilkokul seviye-
sinde eğitim-öğretim yapan müesseselerdi.25 Memlûklar devrinde medre-
se yaptıran sultan ve emirler medrese yakınlarına yetim ve yoksul ço-
cuklar için mektepler yaptırmışlardır. Çocuklar hiçbir ücret ödemeden 
eğitim-öğretim yaptıkları gibi isteyen öğrenciler burada yiyip içer ve ya-
tarlardı. Bu mekteplerin açılışındaki esas gaye yetim Müslüman çocuk-
lara Kur’an-ı Kerim öğretmek ve onları dindar yetiştirmekti.26 

Bu mekteplerde okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim okuma, hadis, adab-ı 
muaşeret, hesap (matematik), dil kuralları ve bazı şiirler öğretiliyordu, 
kısacası burada eğitim için gerekli temel bilgiler veriliyordu. Çocuklar 
buluğ çağına erince ondan yetim sıfatı kalkar, mektepten ayrılır ve hak 
ettiği yere giderdi. Bu mekteplerde öğrenim gören çocukların eğitiminde 
o kadar titiz davranılırdı ki, buraya atanacak müeddiblerden çocuklara 
çok iyi davranması, onlara karşı sert davranmaması ve çocukları dövme-
mesi tavsiye edilirdi.27 

Memlûk mekteplerinde okuyan ve başarılı olan öğrencilere vakıflar ta-
rafından burs verilirdi. Bu vakıflar öğrencilerin gıda ve giyecek ihtiyaçla-
rını da karşılardı.28 

Bu mekteplerde görevli “müeddip”lere yardımcı olmak üzere birer 
‘ârif’ tayin edilirdi. Ârif ve müeddibler çocuklara Kur’an-ı Kerim’i ezberle-
tir ve yazı yazmayı öğretirlerdi. Çocukların eğitiminin zorluğundan ve 
öneminden dolayı müeddib ve ârif’e şunlar şart koşulurdu; çocuklara 
karşı çok ince ve hassas olmaları, akıllı ve dindar, güzel ahlaklı, sertlik 
ve şiddetten uzak olmaları şart koşulurdu.29 Nüveyri Sultan Mansur Ka-
lavun’un fakihlere yaptırmış olduğu Mekteb-i Sebil’i nasıl tertip ettiğini 
şöyle anlattı: “Müslümanlardan iki küçük çocuk orada eğitim görüyor, 
Kur’an öğreniyordu. Bu çocuklara günlük üç rıtıl ekmek, yazlık ve kışlık gi-
yecek ve her birine 30 dirhem harçlık verildiğini” belirtmiştir.30 

Selçuklularda ve Memlûklularda Kütüphaneler: 

Selçuklular camilerin yanında kitapların saklanıp, muhafaza edilmesi 
için kütüphaneler kurmuşlardır. Camiler dini eserler bakımından çok 
zengin iken müstakil kütüphaneler ise her türlü esere sahipti. İlim 
                                                           
25 Kazım Yaşar Kopraman, a.g.e., Ankara 1989, s. 43. 
26 S. Eyice, “Câmi”, İslâm Ansiklopedisi, c. VII, İstanbul 1998, s. 61. 
27 İbnu’l-İhve Muhammed b. Ahmed el-Karşî, Meâlimu’l-Kube fî Ahkâmi’l Hisbe (Tahkik: Mu-
hammed Mahmud Şaban-Sadık Ahmed İsa el-Mûtî), Kahire 1976, s. 171-172. 
28 Makrizi, Hıtat, c. III, s. 163. 
29 Said Abdulfettah Aşur, el-Müctemau’l-Mısri fî Asri’l-Selâtini’l-Memâlik, Kahire 1963, s. 
150-152. 
30 Nuveyrî, Nihâyetu’l-Ereb fî Funûni’l-Edeb, Kahire 1990, s. 202-203. 
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adamları ve mevki sahibi kimseler özel kütüphanelere dahi girerler, iste-
diği çalışmayı rahatlıkla yapabilirlerdi. O dönemde Musul şehri içinde 
çalışanlara ücretsiz olarak kâğıt temin edilen ve o şehre mensup bir kim-
senin kurduğu bir kütüphane vardı. Şiraz şehrinde de kütüphanenin ki-
tapları tasnif edilmiş ve katalogları çıkarılmıştı. Bu kütüphanede devam-
lı çalışan memurlar ve idareciler vardı. Bu asırda Basra’da da içinde çalı-
şan ilim adamlarına kurucusunun burs veya maaş tahsis ettiği bir kü-
tüphane bulunuyordu. Rey şehrinde ise aynı devirde bir kitapevi ortaya 
çıkmıştı. Burada bulunan yazma kitapların sayısı 400 deve yükü mikta-
rında ve katalog ise 10 cilt tutarında idi. Kütüphaneler ilmi münakaşa ve 
münazaraların yapıldığı yerler olarak kullanılmıştır.31 

İlmin yayılması ve gelişmesi için vazgeçilmez şartlardan biri de kitap 
ve kütüphanelerdir. Kitap ve kütüphane olmadan ne ilim yapılabilir ne 
de başkasına bir şeyler öğretilebilir.32 Bunu çok iyi kavrayan Memlûklu 
sultanları bizzat kendileri başta olmak üzere muhtelif ilimlere dair kitap-
ları kendi kütüphanelerinde toplamaya büyük bir önem vermişlerdir. 
Sultanlar bu kıymetli kitapları Kal’atül-Cebel (Memlûklarda devlet sara-
yı)’de muhafaza etmişler ve burada dinî ve müspet ilimlere ait çok sayıda 
kitap toplamışlardır. Kitapların korunmasına azami derecede önem ver-
mişlerdir. Bu kütüphaneler Memlûkların sonuna kadar varlığını sürdür-
müştür.33 

Memlûklar döneminde her medrese ve caminin birer kütüphanesi 
vardı. Sultan Baybars Zahiriye Medresesini yaptırdığı zaman değerli ki-
tapların bulunduğu bir de kütüphane yaptırdı. Sultan Mansur Kalavun 
Mansuriye Medresesinin kütüphanesine çok sayıda kitap bağışladı. Bu 
kitaplar arasında tefsir, hadis, fıkıh, lügat, tıp ve edebiyata ait kitaplar 
vardı. 

Çerkes Memlûkları da kütüphane kurmaya büyük önem verdiler. 
Kansuh el-Gavri, Kayıtbay, Berkuk gibi sultanlar medreselerde kütüpha-
ne kurdular.34 Kütüphanelerde yeni kitaplar hibe, hediye, kopyalama ve 
satın alma yoluyla temin ediliyordu. Bazı özel durumlar hariç kitapların 
kütüphaneden dışarı çıkarılması yasaktı.35 Cami ve medreselerdeki kü-
tüphanelerden herkes istifade edebiliyordu. Ayrıca sultanlar ve bazı 
emirler hususi kütüphaneler tesis etmişlerdir.36 Örneğin Sultan Tatar 
                                                           
31 Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, c. II, İstanbul 1980, s. 635-636. 
32 Kopraman, “Memlûkler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. VII, İstanbul 1988, 
s. 42. 
33 Makrizi, Hıtat, c. II, s. 212; İbn Tağriberdi, Cemaleddin Ebu’l-Mehasin Yusuf b. Tağriber-
di, el Atabeki, en-Nücûmu’z-Zâhire fî Mulûki Mısr ve’l-Kahire (Takdim: Muhammed Hüseyin 
Şemseddin), c. VIII, Beyrut 1992, s. 33. 
34 Said Abdulfettah Aşur, Asru’l-Memâlik fî Mısr ve’ş-Şam, Kahire 1976, s. 345. 
35 Kopraman, “Memlûklar Döneminde Mısır’da Sosyal Hayat”, D.G.B.İ.T., c. VII, İstanbul 
1989, s. 42. 
36 Aşur, Asru’l-Memâlik fî Mısr ve’ş-Şam, Kahire 1976, s. 345. 
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(1422) Türkçeye olan aşırı sevgisinden ve düşkünlüğünden dolayı sadece 
Türkçe kitaplardan oluşan bir kütüphane kurmuştu. Yine aynı sultanın 
emri ile bazı önemli kitapların Arapça ve Farsçadan Türkçeye çevirisi ya-
pılmıştır.37 

Sonuç: 

Selçuklular döneminde açılan Nizamiye Medreseleri Ortaçağ İslam 
Dünyasında sistemli, düzenli ve programlı eğitim veren üniversitelerdi. 
Bu üniversitelerde çağın en iyi teknolojisinden faydalanılarak, en kali-
teli ve tecrübeli müderrisler çalıştırılmak suretiyle ilmi faaliyetler en iyi 
şekilde yapılmıştır. Nizamiye Medreseleri bir taraftan Şii propagandası 
ve Bâtıni faaliyetlerini önlemek için uğraşırken diğer taraftan devletin 
ihtiyaç duyduğu üst düzey bürokrat ve ilim adamı yetiştirmesine de 
büyük gayret sarf etmiştir. Selçuklu medreselerine diğer ülkelerden de 
öğrenciler gelerek ilim tahsil ediyorlardı. Vakıflar sayesinde medresede 
çalışan hocaların maaşları karşılandığı gibi öğrencilere de burs verili-
yordu. 

Memlûklar Nizamiye Medreselerinde olduğu gibi ehl-i sünnet inancını 
güçlendirmek ve Şii düşünce ve inançları ortadan kaldırmak için medre-
seler inşa etmişlerdir. Memluklu medreselerinde dört mezhebin görüşle-
rine uygun dersler okutuluyordu. Mimari yapı olarak da bunu göster-
mek için dört eyvanlı medreseler inşa edilmiştir. Bu medreselerde hem 
dini bilimler hem de müspet bilimler okutulmuştur. Bu medreselerin de 
her türlü eğitim ve öğretim masrafları, hoca maaşları ve öğrenci bursları 
vakıflar tarafından karşılanıyordu. 
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TÜRKİSTAN’A SEYAHAT EDEN AVRUPALI 
SEYYAHLAR 

Araş. Gör. Erhan VATANSEVER* 

Öz 

Seyahatnameler sadece gezi anılarının anlatıldığı kitaplar değildirler. 

Seyahatnameler aynı zamanda yazıldıkları dönemlerdeki toplumların si-

yasi ve kültürel özelliklerine ışık tutan ve toplumların yaşadıkları coğraf-

ya hakkında ayrıntılı bilgiler veren önemli birer tarihi belge özelliğini ta-

şırlar. Bu nedenlerle seyyahlar eserlerinde gözlemlerini aktarırken farkın-

da olmadan tarih araştırmaları için çok değerli bilgiler de sunmuş olmak-

tadırlar. Bu çalışmamızda saydığımız veya sayamadığımız birçok neden-

den dolayı başta tarihçiler olmak üzere herkesin seyahatnameleri oku-

ması gerekir. Bu çalışmada yalnızca Türkistan’ı gezen Avrupalı seyyahla-

rın eserleri, tarih sırası göz önünde bulundurularak incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Türkistan, Seyyah, Giovanni del Carpini, Wil-

hem Von Rubruk, Marco Polo, Johannes Schiltberger, Ruy Gonzales de 

Clavijo, Arminus Vambery, Eugene Schuyler. 

Abstract 

European Travelers Travelling to Turkistan 

Itineraries are not only books in which travel memories are noted, but 

also are the significant historical documents which shed light on political 

and cultural characteristics of societies existing in the historic period they 

were written. Moreover, they give detailed information about the geog-

raphy of these societies. Therefore, travelers also present very valuable 

information for historical research unconsciously while transferring their 

observations to their works. In this study, it is suggested that it is essen-

tial for every one, particularly historians, to read itineraries for several 
                                                           
* Trakya Üniversitesi Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı. 
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reasons. In this study, only the works of European travelers travelling to 

Turkistan are investigated chronologically. 

Key words: Turkestan, Travelers, Giovanni del Carpini, Wilhem Von 

Rubruk, Marco Polo, Johannes Schiltberger, Ruy Gonzales de Clavijo, Ar-

minus Vambery, Eugene Schuyler. 

Giovanni del Carpini 

Papa’nın elçisi olarak Moğolistan’a giden altmış yaşındaki gezginin 
amacı, Moğolları Hıristiyan dinine inanmaları için ikna etmekti. Carpini 
bu görevini başaramadı ama Türkistan, Baykal Gölü ve Aral Denizi civa-
rına ayak basan ilk Avrupalı unvanını kazandı. İtalyan gezgin bu gezile-
rini “Tatarların Kitabı”nda anlattı. Carpini’nin yola çıktığı tarih tam ola-
rak bilinmemekle birlikte, vermiş olduğu bilgilerden hareketle, seyahatin 
1246 yılında başlamış olabileceği tahmin edilmektedir.1 

Wilhem Von Rubruk 

Moğol ordularının Macaristan’ı geçip Adriyatik kıyılarına ulaştığı za-
man, başta Papa olmak üzere batı dünyası bu ilerleyişi durdurmak ve ted-
bir almak maksadıyla, Moğollarla dostluk kurmaya karar vermişti. Bu 
maksatla Moğollara elçiler gönderilmesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda bu 
elçiler Moğolların neler yapacakları hakkında bilgi toplayacaklardı. Bu 
maksatlarla çeşitli tarikatlara mensup rahiplerin birçoğu, kimi Papanın 
kimisi kralların emriyle bazıları da kendi özel gayretleriyle misyonerlik 
yapmak amacıyla doğuya gitmeye başladılar. Bunlardan biri de XIII. yüzyıl 
keşiş seyyahlarından olan Rubruk’tur. Rubruk’un eserinin doğru yazma 
nüshaları üçü Cambridge’de, biri Londra’da ve biri de Leyden’de olmak 
üzere beş tanedir.2 Bu nüshalar A, B, C, D ve E nüshaları olarak isimlen-
dirilmişlerdir. Rubruk’un eseri ilk defa 1598 tarihinde Richard Hakluyt ta-
rafından basılmıştır. Daha sonra eser birçok defa yayınlanmıştır.3 Ülke-
mizde de Yrd. Doç. Dr. Ergin Ayan tarafından 2001 yılında, Hans D. Le-
icht’ın 1984 yılında yayınladığı “Reisen zum Grosskhan der Mongolen: von 
Konstantinopel nach Karakorum 1253-1255” Almanca baskısından “Moğol-
ların Büyük Hanına Seyahat” adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Rub-
ruk’un eserinin önemi, Moğolların ülkesi, tarihi ve sosyal hayatı hakkında 
Carpini’den sonra derin bilgiler içeren ilk eserlerden olmasından ileri gelir. 

Marco Polo (1254-1324) 

1260 yılında, Niccolo ve Maffeo Polo isimlerinde Venedikli iki kardeş o 
zamanlar Avrupalılar tarafından çok az bir bilgiye sahip olunan Asya’ya 
                                                           
1 blog.haberturk.com/EnfExioN/yaziD.asp?yID=22163, (22.11.2009). 
2 Wilhelm Von Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-1255, Çeviren: Ergin Ayan, 
Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, s. 7. 
3 Wilhelm Von Rubruk, a.g.e., s. 7-8. 
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yolculuk yapmışlar ve günümüzde Pekin olarak bilinen Hanbalık şehrine 
kadar giderek Kubilay Hanın huzuruna çıkmışlar, dokuz yıl sonra yani 
1269 yılında yanlarında Kubilay Han’ın Papaya gönderdiği bir mesajla 
geri dönmüşlerdir.4 Dünyaca ünlü gezgin olan Marco Polo da bu geziye 
katılmış olan Niccolo Polo’nun oğludur. Marco Polo babasının bu gezisi 
sırasında Venedik’te dünyaya gelmiştir. Marco Polo’nun babasının da 
aralarında bulunan bu İtalyan gezginler Rusya’ya kadar gittiler. Hazar 
Denizi yoluyla dönecekleri esnada, Çin’de imparator olan Kubilay Han’ın 
sarayından gönderilmiş özel delegelerle karşılaştılar. İtalya’ya dönecekle-
ri yerde, delegelere katılıp Çin’e, Kubilay Han’ın sarayının bulunduğu Pe-
kin’e gittiler. Orada gayet iyi karşılanıp ağırlandılar ve 1269 yılına kadar 
Venedik’teki evlerine dönmediler. 

Döndükten 2 yıl sonra 1271 tarihinde tekrar Kubilay Han’ın sarayına 
gitmek için yeni bir yolculuğa çıktıklarında, Niccolo’nun 17 yaşındaki oğlu 
Marco Polo da onlarla beraberdi. Papa ile görüştükten sonra Kubilay Han’ın 
sarayına doğru tekrar yola çıktılar. Marco Polo bu gezi sırasında Kubilay 
Hanın güvenini kazanarak resmi görevli olarak Çin’in birçok bölgesine ve 
Hindistan’a gönderildi. Marco Polo gidip gördüğü bu yerlerdeki her şeyi not 
alarak yazıya geçirdi. Marco Polo babası ve amcasıyla birlikte Venedik’ten 
ayrıldıktan yaklaşık 25 yıl sonra Venedik’e geri döndü. Kısa bir süre ticaret-
le uğraştıktan sonra 1298 yılında Venediklilerle Cenevizliler arasındaki bir 
savaşta esir düşerek Cenova’ya getirildi ve hapse atıldı. Burada hücre arka-
daşı olan öykü yazarı Piza’lı Rusticano’ya Asya gezilerini yazdırdı.5 

Marco Polo’nun bu kitabı II. Milione adıyla birçok defa yayınlanmıştır.6 
Eski bir Fransızca lehçe ile yazılan bu el yazması günümüze ulaşmamıştır. 
Farklı dillerde yazılmış olan ve birbirini tutmayan 140 çevirisi bulunmak-
tadır. Bu çevirilerden biri ilk kez 1477 tarihinde basılmıştır. “Harikalar Ki-
tabı” adıyla basılan bu kitapta Marco Polo Hanbalık’a ulaşıncaya kadar 
dolaştığı yerleri ve daha sonra ziyaret ettiği şehirlerin coğrafi yapısı, şehir 
sakinlerinin etnik yapısı ve sosyal yaşamları hakkında geniş bilgiler ver-
mektedir. Marco Polo’nun gözlemlerine ve duyduklarına dayanarak verdiği 
bilgiler Avrupa’da uzun yıllar hayal mahsulü ve uydurma olarak değerlen-
dirilmiş, ancak Türkistan ile ilgili bilgilerin artması sonucu verdiği bilgile-
rin gerçeğe yakın olduğu anlaşılmıştır. Marco Polo’nun kitabı ülkemizde 
de çeşitli tarihlerde ve değişik isimlerle birçok defa yayınlanmıştır. 

Johannes Schiltberger 

Schiltberger 1396’da Niğbolu Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt’a esir düştü. 
Bir rivayete göre bu savaşta 60 bin şehit veren Beyazıt, bunun intikamı-
nı sayısı on binlere varan esirlerin kafasını kestirmek suretiyle almış. 
                                                           
4 www.nedirvekimdir.com/tarih/marko-polo-kimdir.html, (22.11.2009). 
5 Marco Polo, Marco Polo’nun Geziler Kitabı, Çev. Ömer Güngören, Yol Yayınları, İstanbul 1984, s. 5. 
6 http://www.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo. 
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Shiltberger o sırada henüz çok genç olduğundan, şehzadenin, yirmi ya-
şın altındakilerin affedilmesi ricası üzerine kurtulmuştur.7 Altı yıl sonra 
1402 Ankara Savaşı’nda da Timur’un tutsakları arasına katıldı. Timur’un 
oğlu Şahruh, Miran Şah, onun oğlu Ebubekir Schitberger’in efendileri ol-
dular. Alman asilzadesi, esaretten kurtulduktan sonra, 1427’de Almanca 
kaleme aldığı “Reisebuch”u Türkçeye “Türkler ve Tatarlar Arasında 1394-
1427” isimli ile çevrilmiştir. Kitap ilk defa 1460’da basıldı.8 O günden 
bugüne kitabın birçok baskısı yapılmıştır. 1400’lerin Anadolu’su, Türkis-
tan’ı, Sibirya’sı hakkında geniş bilgiler içeren kitap yaklaşık 600 yıllık, 
çok önemli bir kitap durumundadır. 

Eserde önce kendisinin gezmiş olduğu, Tuna’nın batı tarafında kalan 
topraklar gelir; bunun ardından Türklerin elinde bulunan, Tuna ile Ka-
radeniz arasındaki topraklar gelir; son olarak Schiltberger’in bulunduğu 
uzak diyarlar, Trabzon’dan Rusya’ya, Mısır’dan Hindistan’a anlatılır. Bu 
bölgesel coğrafyada Bursa, Batı Kafkasya ve Ermenistan’dan çeşitli yöre-
ler, Hazar Denizi’nin etrafındaki bölgeler ve oradaki insanlarının (özellik-
le Kızıl Tatarların) adetleri; Sibirya; Kırım ve Kafkasya’daki Ceneviz kolo-
nisi ve Mısır ve Arabistan’ın tarifleri özellikle kayda değerdir. Ermenistan 
ve Karadeniz’in ötesinde varlıklarını devam ettiren Katolik misyonlara ve 
Büyük Tataristan’da bulunan Hıristiyan toplulukları hakkında yazdıkla-
rı da Hıristiyanlık tarihi açısından önemli sayılır. 

Ruy Gonzales de Clavijo 

Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Ruy Gonzales de Clavijo, Fransa kralı 
III. Henry’nin Timur’a gönderdiği elçidir. Bir İspanyol asilzadesidir. 1402 
yılında Anadolu topraklarına ayak bastığında, Timur orduları, Yıldırım Be-
yazıt’ın ordularını, Ankara Savaşı’nda yenmiş, Anadolu’nun bir bölümü, 
Timurlular etkisine girerken; Osmanlı Beyliği’nde Fetret Devri başlamıştı. 

Semerkand’a kadar Timur’un maiyeti ile birlikte seyahat eden Clavijo, 
geçtiği yerlerdeki şehir ve ülkeler hakkında oldukça değerli bilgiler içeren 
notlar tutmuştur. Yazdığı bu notlar 1582 yılında “Embajada a Tamar 
Lan” adıyla İspanyolca olarak yayınlandı. 1859 yılında eserin “Narrative 
of the Embassy of Ruy Gonzales de Clavijo to the Court of Timour at Sa-
marcand AD 1403-6” adıyla İngilizce baskısı da yapılmıştır. Eserin birinci 
kitabında Kadis’ten Nişabur’a kadar yazarın gezdiği yerler anlatılırken, 
ikinci kitapta ise Nişabur’dan Seville’ye kadar olan bölgeler hakkındaki 
bilgiler bulunmaktadır.9 
                                                           
7 Ali Osman Öztürk, “Johannes Schiltberger’in ‘Türkler ve Tatarlar Arasında (1394-1427)’ Adlı 
Eserinde Âdetler ve İnanmalar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 124, s. 54, İst. 1997. 
8 Johannes Schiltberger, Türkler ve Tatarlar Arasında 1394-1427, Çeviren: Turgut Akpınar, 
İletişim Yayınları, İstanbul 1997. 
9 Ruy Gongzales de Clavijo, Timur Devrinde Kadis’ten Semerkand’a Seyahat, Çeviren: Ömer 
Rıza Doğrul, Kesit Yayınları, İstanbul 2007. 
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Arminus Vambery 

Siyonizm’in kurucusu olan Thedor Herzl’in deyimiyle dünyanın en il-
ginç kişilerinden olan Vambery 1832 yılında eski Çekoslovakya sınırları 
içerisinde olan Dunaszerdahely kasabasında, yoksul bir Yahudi ailesinin 
oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Yirmi yedi yaşına kadar hayatını Macaris-
tan’ın çeşitli kentlerini gezerek geçiren Vambery, ünlü doğa bilimci Ham-
mer’in önerisiyle 1857 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul’daki yaşamının 
bir kısmını burada yaşayan yabancılar arasında geçiren Vambery, daha 
sonra Müslümanların arasına karışmanın kendisi için daha iyi olacağını 
anladı. Kısa bir süre sonra paşa konaklarının aranan hocası durumuna 
geldi. Ama yıldızı, dönemin önde gelen devlet adamlarından olan Hüse-
yin Dâim Paşa’nın konağına yerleştikten sonra parlamıştır. Bu konakta 
kendisine Reşid Efendi ismi verildi. Vambery daha sonra çeşitli nazırlık-
larda bulunan Sâdık Rıfat Paşa konağına geçti. Bu sırada namı da sara-
ya kadar ulaşmıştı. Abdülhamid’in kız kardeşi Fatma Sultan’a Fransızca 
dersleri vermeye başladı. Bu vesile ile Abdülhamid ile tanışma fırsatı 
buldu. Başta Mithat Paşa olmak üzere ileride Osmanlı İmparatorluğunda 
önemli görevlerde bulunan birçok kişiye hocalık yaptı. 

Vambery’de İstanbul’da yaşadığı süre içinde Türkistan’a bir seyahat 
yapma isteği uyandı. Bu düşünceyle 1862 yılında İstanbul’dan ayrılarak 
destek bulmak amacıyla Budapeşte’ye gitti. Aradığı desteği bu şehirde 
bulunan Bilimler Akademisi’nden sağladı ve bir yıl sürecek ve kendisine 
“Türkistan Kâşifi” unvanı kazandıracak yolculuğa çıktı. Vambery İstan-
bul’dan başladığı bu gezi sırasında Semerkand’a kadar gitmiş ve bu yol-
culuk sırasındaki gözlemlerini yazıya dökmüştür. Türkistan gezisinden 
dönen Vambery ülkesinde beklediği ilgiyi göremeyince İngiltere’ye gide-
rek tüm notlarını İngiliz Coğrafya Kurumuna vererek teslim etti. Bu not-
lar ilk defa 1864 yılında İngiltere’de “Travels in Central Asia” adıyla ya-
yınlanmıştır. Eser daha sonra 1865 yılında Fransa’da, 1865’de Macaris-
tan’da, 1865’de Almanya’da ve 1878 tarihinde de Türkiye’de “Bir Sahte 
Dervişin Asya-yı Vustada Seyahati” adıyla Abdurrahman Samipaşazâde 
Abdülhalim tarafından tercüme edilerek yayınlanmıştır.10 

Eugene Schuyler 

1840-1890 yılları arasında yaşayan Schuyler Amerikan’ın önde gelen 
diplomatlarındandır. Amerika’da doktora derecesini ilk alan kişidir. Rusya’-
da on yıl geçirdi ve Tolstoy’la yakın arkadaşlık kurdu. Turganyev’i çevirdi ve 
ünlü Rus Çarı Deli Petro’nun biyografisini yazdı. Schuyler Amerikan ve Rus 
Coğrafya Cemiyetlerinin üyesiydi. Yayınlanan ilk eseri Türkistan gezilerini 
muhteva eden dokuz aylık seyahat notlarıdır. Schuyler Amerika Birleşik 
                                                           
10 Armunis Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Çeviren: Abdurrahman Samipa-
şazâde Abdülhalim, Hazırlayan: N. Ahmet Özalp, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009, s. 11-19. 
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Devletlerinin St. Petersburg konsolosluğu görevinde bulunduğu sırada New 
York Herald gazetesi muhabiri olan MacGahan ile birlikte Rusların Türkis-
tan seferine katılmış, gördüklerini tarafsız bir şekilde naklettiği gibi zaman 
zaman Rusların yaptıkları katliamı da canlı bir şekilde ve trajik ifadelerle 
anlatmıştır. Gittiği ve gördüğü yerlerde çeşitli mesleklere mensup kişilerle 
kurduğu ilişkiler sonucu edindiği bilgiler ve günlük hayat, gelenekler, tak-
vimler, pazarlar, ticaret, vergiler, sulama işleri, akarsular, göller ve tarihi ya-
pılar hakkında verdiği bilgiler, bize 125 yıl önceki Türkistan’ın siyasi, sosyal, 
iktisadi ve kültürel durumu hakkında geniş bilgiler vermektedir. 

Schuyler’in eseri ilk olarak 1876 tarihinde Londra’da iki cilt halinde 700 
sayfa olarak “Turkistan; Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, 
Bukhara and Kuldja” adıyla basılmıştır. Bu eserin 255. sayfasına kadar 
olan kısmı, Heybeliada Mekteb-i Bahriye okulu İngilizce öğretmeni olan Sağ 
Kolağası Ahmed Efendi tarafından 1877 tarihinde Türkçeye çevrilmiştir.11 

Sonuç 

Avrupalı seyyahlar kimi zaman kralların görevlendirmesiyle kimi za-
manda kendi istekleriyle daha çokta dünyanın diğer bölgelerinde olduğu 
gibi Türkistan’da misyonerlik yapmak amacıyla seyahat etmişlerdir. Bu 
gezileri sırasında Türkistan’da gördükleri karşısında büyük bir hayranlığa 
kapılmışlardır. Bu bölgede gördükleri medeniyeti ülkelerine döndükleri za-
man anlatarak daha çokta gördüklerini yazarak kendi medeniyetlerini ge-
liştirme yolunu açmışlardır. Bu amaçlarını gerçekleştirirken gezip gördük-
leri yerler hakkında tuttukları notlarla kendilerinden sonra gelen nesillere 
ve özellikle de tarihçiler için çok değerli bilgiler bırakmışlardır. Onların 
tuttukları bu notlar dünya tarihinde önemli sonuçlara da sebep olmuştur. 
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SULTAN III. MURAD’IN LEH KRALI 
STEPHAN BATORY’E MEKTUBU 

Dr. Dinçer KOÇ* 

Öz 

İlk olarak A.S. Tveritinova’nın yayınladığı III. Murad tarafından 

1578’de yazılan bu mektup, Osmanlı Sultanları ile Leh kralları arasında-

ki münasebetlerin karakterini sunmasının yanı sıra Güney-Doğu Avrupa’-

da Kırım hanları tarafından desteklenen Osmanlı Devleti’nin siyasetinin 

ana hatlarını da açıklığa kavuşturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: III. Murad, Stephan Batory, Osmanlı Devleti, Kırım. 

Abstract 

Letter by Sultan Murad III to Polish King Stephan Batory 

The letter by Murad III, dated from 1578, that fisrtly published by 

A.S. Tveritinova, it reveals not only the character relations between the 

Polish King and Osmanian Sultan but also lays bare the mainpoint of the 

policy carried out by the Osmanian Empire in that part of South-Europe, 

where the Empire, supported by the Crimean Khans. 

Key words: III. Murad, Stephan Batory, Osmaian Empire, Crimean. 

Henüz 1439’da II. Murad devrinde başlayan Osmanlı-Leh münasebet-
leri Eflak ve Boğdan’ın Osmanlı topraklarına katılmasıyla her iki ülkenin 
sınırdaş olmaları üzerine önemli gelişme göstermiştir. Münasebetlerin 
ana konusu Kazakların Osmanlı topraklarına Kırım Hanlığı’nın da Leh 
topraklarına yönelik akınlarıydı.1 Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı. 
1 Selahattin Tansel, “Osmanlı-Leh Münasebetleri 1764-1768”, Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 4, 1946, s. 69; ayrıca bkz. M. Tayyip Gökbilgin, “Tarihte 
Türk-Leh Münasebetleri”, İstanbul Üniversitesi Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Sa-
yı: 2-3, 1973-1974, s. 498-500; Dariusz Kolodziejezk, “1795’e Kadar Osmanlı-Leh İlişkileri-
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ilk antlaşma II. Beyazıt zamanında 1490 yılında imzalanmış ve sonraları 
bu antlaşma birkaç kez yenilenmişti.2 Daha önce 1571-1576 yıllarında 
Transilvanya Kralı olan Stephan Bathory Lehistan Kralı Henry’nin Fran-
sa tahtına oturmasından sonra Osmanlı Devleti’nin doğrudan desteği ile 
Leh Kralı olmuştu.3 Bundan dolayı onun döneminde Osmanlı-Leh müna-
sebetlerinin menfi gelişmeler göstermesi beklenmekteydi. Nitekim H. 985 
(1577-1578) tarihinde III. Murad ile Stephan Bathory arasında da daha 
önceki antlaşma yenilenmişti.4 Ancak yayınını yaptığımız mektubun aşa-
ğıdaki transkripsiyonundan da anlaşılacağı üzere Leh Kralı’nın beklenti-
lerin aksine antlaşma şartlarına pek uymadığı anlaşılmaktadır. 

Yayınladığımız bu belge Osmanlı Padişahı III. Murad’ın (1574-1595) 
Leh Kralı Stephan Bathory’e (1576-1586) hitaben 1578 yılında yazmış 
olduğu5 mektubun A.S. Tveritinova tarafından ilk defa olarak yapılan 
tıpkı basımını içermektedir.6 Bundan başka Sultan III. Murad’ın Leh 
Kralı Stephan Batory’e yazdığı birkaç mektup daha bilinmektedir. Bun-
lar Polonya arşivlerinde orijinal veya o zamanın resmi tercümeleri şeklin-
de muhafaza edilmektedir.7 Yayımını yaptığımız mektup ise S. Peters-
burg (Leningrad)’daki Devlet Yayın Kütüphanesi’nin (GPB) M.E. Saltık-
ova-Şçedrina Türk dokümanları koleksiyonunda muhafaza edilmektedir. 
Bu koleksiyonun 9 numaralı dosyası farklı tarihlere ait 16 Türk ferman 
ve beratlarını içermektedir. Bu dokümanlar arasında Sultan III. Mu-
rad’ın Leh Kralı Stephan Bathory’e hitaben yazdığı mektup en eski tarih-
li olanıdır. Bu dokümanlar Devlet Yayın Kütüphanesi’nin fonuna Odessa 
Tarih ve Eski Eserler Kurumu’ndan getirilmiştir. Mektup sarı renkli Av-
rupa üretimi sağlam bir kâğıda siyah mürekkeple divani el yazısıyla ya-
zılmıştır. Belgenin bütünü 34 x 94 cm’dir. Metnin ölçüsü ise 24 x 80 cm 
ve 42 satırdan ibarettir.8 

Mektup Osmanlı Devleti ile Lehistan ilişkileri açısından önemli bilgi-
ler içermektedir. Mektuptan Türk Sultanı III. Murad’ın Osmanlı Devleti’-
nin azametine ve himayesi altındaki Kırım Hanlığı’na dayanarak daha 
önceki anlaşmalar çerçevesinde Lehistan’ı itaat altına almak ve bu ülke 
üzerindeki hâkimiyetini devam ettirmek istediği anlaşılmaktadır. Sultan 
                                                                                                                                        
nin Karakteri Üzerine Bazı Tespitler”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C. 9, Ankara, 2002, s. 
679-685. 
2 Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, TTK Yay., Ankara, 1964, s. 479-481. 
3 Tansel, “a.g.m.”, s. 69; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. III, 2. Kısım, TTK Yay., An-
kara, 1982, s. 169-171. 
4 Bkz. Feridun Ahmed Beg, Münşe’ât-i Selâtîn, C. II, İstanbul, 1274-1275, s. 507-510. 
5 III. Murad’ın yazar ve şair yönü için bkz. Şaban Gülbahar, “Sultan III. Murat’ın Şiirleri”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, İstanbul, Ekim 1980, s. 94-96. 
6 A.S. Tveritinova, “Pismo Turetskogo Sultana Murada III Polskomu Korolyu Stefanu Batori-
yu”, Vostoçnıe İstoçniki Po İstorii Narodov Yugo-Vostoçnoy i Tsentralnoy Evropı Pod Redaktiey 
A.S. Tveritinova, İzdatelstvo “Nauka”, Moskova, 1974, s. 295-307. 
7 Z. Abrahamowicz, Katalog Dokumentow Tureckich, Warszawa, 1959, s. 215-223. 
8 Tveritinova, “a.g.m.”, s. 296. 
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III. Murad mektubunda ısrarla Leh Kralı’nın Kırım Hanı’nın saldırıların-
dan ancak yıllık vergi ödeyerek kurtulacağına işaret etmektedir. Ayrıca 
Türk Sultanı Leh asilzadeleri arasındaki iç muhalefetin yatıştırılmasını 
ve hâkimiyet altına alınamayan Kazaklara darbe indirilmesini talep et-
mesinin yanı sıra Boğdan’dan kaçarak Lehistan’a sığınmak isteyen Bo-
yarların da kendisine teslim edilmesini emretmektedir. III. Murad ayrıca 
Leh Kralına yaptığı her türlü iyiliğe karşın onun antlaşmalara uymama-
sından dolayı teseyyübünü ve kadir bilmezliğini de yüzüne vurmaktadır. 

Türkçe Transkripsiyon 

1) iftihâr’ul-ümerâ’i’l-milleti’l-mesîhîyemuhtâru’l-küberâ-it-tâyifeti’l-‘isa-
vîye muslih cemâhiri’t-tayifeti’n-nasranîye sâhib ezyâli’l haşme(t) ve’l-va-
kar sahib delâyili’l-mecdi’l-iftihâr vilâyet Leh kralı Batoriy İştvan hutımet 
‘avâkibuhu bi’l-hayr tevki’ refi’ hümâyûn vâsıl olacak ma’lûm olaki 

2) el-hâletü hâzihi estân devlet âşiyân ve adâlet bünyânımıza ki mel-
ce’ ve bilâd selâtin zamân ve mencâ ve suâd havâkin devrândır mektûb 
sadâkat mashûbunuz vârid olup bundan akdem südde-i seniyye gelip 
bâr-gâh ve atebe-i aleyh-i gerdûn âşiyânımıza irsâl olunan 

3) Markuş Çipulski nâm elçiniz ile gönderilen nâmenizde cenâb emâ-
ret -meâb eyâlet nisâb vufûr imâl mülku’l-hısâl feleki’l-fiâlu’l-mahfûf bi-
sunûf avâtıfu’llahu’l-meliki’l-mennân Mehmed Giray Han dâmet me’âli-
yehû ile dostluk mukarrir olmak için müşârün-ileyhe irsâl olunan 

4) Taranovski nâm elçinizi habs eyleyip ve Moskof tarafından ziyade 
hediye almakla yekdil ve yekcihet olup vilayet Leh’e aliyyü’l-gafle akın 
edip ziyâde âdem ve tavarınız sorup mâ-beynde sulh ve selah vardır de-
yü evvel caniblere asâkir gönderilmemekle külli 

5) hasâret eylediği ve bu bâbda müşârün-ileyh dâmet me’âliyehû ta-
rafına estâne-i saâdet eşyâ’nımızdan âdem gönderilip alınan esir ve tava-
rınız red olunup ve Moskof ile ittihâd ve ittifâktan 

6) süb’ (?) ve mahbûs olan elçiniz ıtlâk olunup ve sizinle ahid-i sâbık 
mûcibince sulh ve salâh üzere sâbit ve mukarrir olup Moskof üzerine ga-
ret ve hasârete bile varıp akın eylemek üzere tenbih olunmak hususu 
iş’âr için Kristof Cizrek nâm yarar adamınız irsâl olduğunu 

7) elçiniz müşârün-ileyhe Kırım’dan verilinen vergiden gayrı sulh ve 
salâh beyanında her ne kavl olunursa mûmâ-ileyhâ dâmet me’âliyehû 
yüce estânemizden irsâl olunacak âdemlerimiz mahzarında olup mâ-
beynde olan ukud ve uhûde muhâlif 

8) aslâ bir zerre nâ-şâyeste vak’ sâdir olmayıp tarafeyn emn ü emâni 
riâyet ve ahd ü peymânı himâyet bâbında sabitkadem ve râsih-dem ol-
mak ricâ ve istid’â eylediğiniz iş’âr olunmuş ol’bâbda her ne ki tahrîr ve 
beyan ve takrîr ve â’yan olunmuş ise nakîr ü kıtmîr 

9) pâye-i serîr … musaddar padişahımıza arz ve takrîr olunup alem 
şerîf âlem şümûl şâh-ânemiz muhît şâmil olmuştur imdi bu yerden mü-
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şârün-ileyhe dâmet me’âliyehû ve size merâre nâme-i hümâyûnumuz ir-
sâl olunup kadimü’l-zamandan 

10) ilâ-hâza el’ân ma’hûd olan verginizi vakti ve mevsimi ile kemâ-
kân pek zor eda edip mâ-beyninizde olan umûr muhâdât hususu muvâ-
zene müterettib eyleyip emn ve emân ve ahd peyman muhâlif vaz’ sudû-
rin tehvil eylemeyip riâyet 

11) eylemek ve mûmâ-ileyh dahi estane-i saâdetimize kadimden hu-
lûs tutup ve sefâ’-i akîdet ile muhabbet ve meveddet üzere olmağın ma’-
hûd olan verginiz bi’l tamam eda olunduktan sonra sizin havza-i hükü-
metinizde olan memleket ve vilayete dahl 

12) ve tecavüz eylemeyip tarîk muvâlat ve musâfâtda sâbit-kadem 
olunmak bâbında tenbîh olunup vech-i meşrûh üzere ma’hûd olan vergi-
yi bi’l tamam eda ettikten sonra asla ve kat’en Leh vilayetine dahl ve ta-
arruz etmemeyi ahidesine almış iken 

13) kadimu’l-zamandan ilâ-hâza el’ân müşârün-ileyh tarafına verili-
nen vergi verilmediğinden gayrı Özü suyu etrafında tâyife-i Tatar din-dâ-
ran sâkin oldukları karyeleri garet ve hasâretden hali olmayıp 

14) tâyife-i Tatarın mübalağa esir ve tavarın sorup ve mal ve menalla-
rın garet edip âli’ül-husûs haşr-mend (?) memâlikinizde olan Braslav, 
Can-Kirman ve Çerkes-Kirman ve Kan-Evi nâm kalelerde sakin olan 

15) Kazaklar fesad ve şenâatdan hâli olmayıp Ak-Kirman sahrâsında 
şimdiye değin on kere yüz bin koyun gezip otlarken ol müfidlerin garet 
ve hasâretleri sebebi ile zikr olunan koyundan cüz’i koyun kalıp 

16) ve müşârün-ileyh Han dâmet me’âliyehû’nun merhum babası 
Devlet Giray Han dahi bina ettirdiği İslam-Kirman nâm kale ve dahi ol 
mel’ûnlerin mazereti mazarrati sebebi ile harap olup onca fesadlar ol-
muşdur vilayet Leh hûd elli bin mikdarı 

17) krallar hâli kalıp her ne cânibden üzerine düşman müstevli olsa 
teshîr eylemek mukarrir iken kuvve kahire-i mülükanemizden herkes 
havf eyleyip kimisine kaziyye hâk’ane dahl ve taarruz etmeye zehre ve 
mecâli olmayıp bu kadar zaman vilayetin 

18) üzerinde bir zâbit ve hâkim yokken levendât ve Kazaklarından ke-
rev bu kadar fesad ve şenâat cür’et olmamış idi sizin zamanınızda her 
canibin reâyâ ve berâyâsı emn ve emân ve refâhiyet ve ıtmi’nân üzere 
âsûde olmanızı 

19) me’mûl iken bir alay eşkıya cem’ olup Tatar vilayetine dahl ve te-
cavüz eylediklerinden mâ-adâ kadimden memâlik mahmiyemiz muzâfâ-
tından olup râ’et ba’âdet atımızı çeken Boğdan voyvoda ser-haddın üzeri-
ne müstevli olup 

20) vilayet Boğdan’a duhûl edip sonra asâkir İslam nusret peyâmın 
heybet hücumuna tahammül ve ıstıbâr eylemeyip karar-ı firâre tebdîl 
edip sizin canibinize voyvoda nâmına giriftâr olan Yuvaşka nâm müfsid 
ile Kostantin nâm mel’ûn 
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21) bi’l-fi’l babanızda hapis olunup ba’dehû müfsid mezbûrun karın-
daş Aleksandr nâm bir müfsid dahi zuhur edip şedde şitâ içinde vilayet 
mezbûre tekrar duhûl edip asâkir İslam zafer fercâm hâzır bulunma-
makla bir miktar zaman 

22) ol vilayetde meks ve ârâm eyleyip ba’de zaman bi ‘inâyeti’l-lâhi’l-
meliki’l-kadir müfsid mezbûrun serini bûyiş cesur bir yiğitden cüdâ olup 
bîke gelan melâîn hâsirânın ekseri ulüf şimşir zıfr te’sîr olup kahrü’s-sü-
yûf olan 

23) …mütekayyid ve mahbûs estâne-i saâdet kapımıza getirilip çok-
luk kimisine halâs olmamışdır Leh vilayeti mütekaddima hâli kaldıkda 
Moskof kralı kendi oğluna ve Peç (Nemçe) kralı dahi ittibâ’dan bazı kimi-
sine murâd edinip 

24) evvel tam’ hâm ile her biri enva tedarik ve hiyel eylemişler iken si-
zin âstâne-i saâdet eşyâ’nımıza olan vüfûr ubûdiyet ve ihlâs ve fart-ı rık-
kıyet ve ihtisâsınıza i’timâda cümleden sizi ihtiyâr eyleyip vilayet mezbû-
reye kral 

25) nasb eylemekden murâd hümâyûnumuz bu asl fetret zamanda 
var kuvveti bâzûye götürüp eğer vilayet Leh eşkıyasından ve eğer sayir 
etrafından cem’ olunan melâin hâsirînin bi-haseb olamayan mazarrat ve 
fesadların def’ ve ref’ eylemek yâni 

26) bezl makdûr ve sarf ced ve cahd nâ-mahsûr eylemek için emdi bu 
hususlarda ğaflet eylemeyip südde-i saâdetimiz cânibine muhabbet üze-
re olmak maksûdunuz olduğu takdirce kemal hulûs ve sadakat ile hu-
dûd memâlik mahrûsamıza dahl 

27) ve tecavüz eyleyen eşkıyanın def mazarratlarında ve mûmâ-ileyh 
han dâmet me’âliyehû ile hüsn müdirrât ve muvâneset üzere olup ma’-
hûd olan verginizi pek zor eda edip hüsn zindegânî üzere olmak 

28) ve sâbıka voyvoda nâmına karar edip vilayet Leh’e iltica eden 
mel’ûn mukaddemâ gönderilen fermân şerîfimiz mûcibince aslâ te’hîr ve 
terâhî olunmayıp bi’z-zât kendisi ve yahut başın bir vech istîcâl südde-i 
saâdetimize irsâl eylemek 

29) elzem ve mühimm iken fermân şerîfimiz imtisâlda te’hîr gösterip 
ihmâl ve imhâl eylemek mâ-beynimizde mün’akid olan ahid ve emânı 
münâfi değilmidir müşârün-ileyh han dâmet me’âliyehû ile ve yüce âstâ-
nemiz ile muâmeleniz bulunulup 

30) orada olacak vilayet ve memleketiniz garet ve hasâretimden nice 
halâs olmak müyesser olur daha ziyâde harâbeliğine sebep münâdî ol-
maz mı bu def’a vilayet Leh ümerâsından ba’zı bi’l-fi’l size itâat ve inkı-
yâd üzere olmayıp muhâlefet 

31) …lerinde musirr oldukları ecilden memleket ve vilayetiniz Keman-
bağı zabt ve rabtın … çıkıp gadriniz fehm olmağın bihâr merâhim aleyh 
padişahımız temevvüc eyleyip vâki’ olan ihmâlınıza iltifât olunmayıp mü-
şârün-ileyh han 
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32) dâmet me’âliyehû nâme-i hümâyûnumuz ile dergâh-ı muâllamız 
çavuşlarından kudvetü’l-emâsil ve’l-akrân Süleyman çavuş zîde kadrühû 
irsâl olunup mukaddemâ müşârün-ileyh han dâmet me’âliyehû bâbında 
mahbûs olan elçiniz halâs kılınıp 

33) yarar âdemleri ile size irsâl eylemek hususu için ferman-ı şerîfi-
miz sudûr eylemiştir gerektir ki kal’a-i hümâyûnumuz ile dergâh-ı muâl-
lam çavuşlarından kudvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed zîde kadrühû 
vusûl buldukda siz dahi sevâbık eyyâm ve sevâbık a’vâmdan südde-i se-
niyye-i … olan 

34) vufûr muhabbet ihlâs ve fart-ı meveddet ve ihtisâsınız müs-
ted’âsınca müşârün-ileyhe taayyün olunan vergi bi-kadimü’l zamandan 
ilâ-hâza el’ân irsâl olunulduğu üzere bi’l tamam vakti ve mevsimi ile ev-
velâ bulunup 

35) ve ser-haddınızda olan eşkıya ve sair Kazaklarınızı ümerâ ve â’yâ-
nınızı gereği gibi zabt eyleyip fî-baid ol cevânibde olan Tatar tayifesine 
müteallik yerlere ve âdemlerine tavarlarına dahl ve tecavüz 

36) eylemeyip hudûd-i memâlik mahmiyyemizde olan yerlerde ve me-
mâlik mahmiyyemiz muzâfâtından olan eğer vilayet Boğdan ve Eflak ve 
sair ol cevânibden aslâ taarruz olunmayıp ahd ve emâne muhâlif vaz’ 
edenlerden 

37) müntehî haklarından gelinip eğer müşârün-ileyh dâmet me’âliye-
hû ile ve eğer sayir cevânib ile mâ-beynde mün’akid olan emn ve emân 
ve ahd ve peyman üzere zindegânî eyleyip bâis-i fevz ve felâh olan 

38) kaide-i sulh ve salâhı dâimâ riâyet ve himâyet eylemekten hâli 
olunmaya zîrâ mademki sizin cânibinizden eğer Tatar tayifesine eğer me-
mâlik mahrûsa hududu dâhilinde olan reâyâ ve berâyâye ve tavâr 

39) esirlerine (?) dahl ve tecavüz olunup ahde muhâlif vaz’ sâdır evve-
lâ asâkir-i İslam ibret peyâm dahi ukubet dîn-i mübîn muktezâ-sınca 
tek durmayıp derhal olmakla ehl-i fesadın haklarından gelmenin 

40) mukarrerdir ona göre hüsn tedârik avâkib umûr-i mülâhaza eyle-
yip ümerâ ve sair â’yânınızı zabt ve rabt eyleyip ahd ve emâne muhâlif iş 
olmamak bâbında envâ’-i mesâî cem’le ihtisâb 

41) isâr celileniz vücûde getirile vilayet Boğdan’dan firar edip varıp 
yanımızda giriftâr olan Yuvaşka ve Kostantin nâm mel’ûnler kayd ve 
bend olunup müşârün-ileyh Mehmed çavuşa teslim olunup ma-yetcidâr 
(?) ademler koşulup 

42) südde-i muâdta irsâl olunmakta ihtimâm oluna tahriren fi evâhir 
seferü’l muzaffer sene-i sitte ve semânîn ve tis’amaye. 

Bi-makam Kostantiniye el-mahrûsa. 
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MİLLÎ MÜDAFAA MEFHUMU ÜZERİNE 

Dr. Sinan ÇAYA* 

Öz 

Her devlet, en basit ifadeyle kendi bekası için, savunma ihtiyacı için-

dedir. Tarihte bazı devletler harp marifetiyle gelişip büyüyebilmişlerdir. 

Bugün bile bazı devletler gelişim istikametinde itici gücü askerî kudret ve 

yapılanmalarından alırlar. Uluslararası durum ne olacağı asla tam kesti-

rilemez bir özelliktedir. Bir devlet her an, sırf savunma maksadıyla da ol-

sa çatışma faaliyetleri içine girmek zorunda kalabilir. Askerî güçler bir 

bakıma milletlerin toplu şeref duygularını yansıtırlar. Şovenizm hudutları-

na varmadıktan sonra, askerî duygularla bezenmiş millî duygulanım hal-

leri sadece tabii sayılır. Özellikle seçkin lider kadrosuna münasip insan 

gücünün alımı önemli bir meseledir. Türk komuta kadroları orta sosyal ta-

bakadan taban bulur ki bu amaç için olabilecek en uygun kaynak odur. 

Anahtar kelimeler: Millî Müdafaa, Millî Gurur, Millî Devlet, Asker, 

Ordu, Devletin Bekâsı. 

Abstract 

On the Concept of National Defense 

Any sate needs defense, merely to ensure its survival. In history some 

states could expand and grow through wars. Even today, some states de-

rive their motive force for development from their military might and struc-

tures. International situation is never totally predictable. A state may al-

ways be obliged to engage in belligerent activities, if only for defensive 

purposes. Military powers in a sense reflect nations’ collective feelings of 

honor. Unless boarding the line of chauvinism, national emotions coupled 

with military feelings, are only natural. Recruitment of appropriate man 

power, especially for the elite cadres, is an important issue. Turkish com-
                                                           
* Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. 
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manding cadres are fed from the youths of the middle social class, which 

is indeed the optimal choice for this purpose. 

Key words: National Defense, National Honor, National State, Soldier, 

Army, Survival of State. 

Giriş 

Günümüzde, bir yanda bütün küreselleşme savlarına rağmen, dün-
yamız fiilen bir millî-devletler “arena”sı olmaya devam etmektedir ve gö-
rünüşe göre uzun zaman boyunca bu durum böyle devam edecektir. Bir 
millî devlet için, icabında hudutlarını müdafaa ve potansiyel düşmanları 
caydırmak amacıyla kuvvetli bir orduya sahip olmak, bir var oluş mese-
lesidir. 

Devlet ve Savaş 

Esasen birçok millî devletin tarihinde, müdafaa bir yana, bizatihi sal-
dırgan anlamda harpler bile kuruluş, genleşme ve güçlenme nedeni ola-
gelmiştir. 

İhtilâlden sonraki Fransa, Napolyon’a yenilmesinin hemen ardından 
Prusya ve erken Meiji döneminde (1868-1912) Japonya; sırf savaş mak-
sadıyla kurulmuş uluslar anlamındadırlar; özellikle Prusya, bilinçli ola-
rak savaş kazanmak amacıyla yukarıdan aşağıya doğru inşa ve ihdas 
edilmiş bir ulustur.1 

Sosyolog Herbert Spencer toplumları savaş toplumları ve barış top-
lumları diye iki sınıfa ayırır.2 

Şimdi kendi tarihimizi Spencer’a göre yorumlarsak; Osmanlı’nın sa-
vaş toplumu olmakta ısrarının bir noktadan sonra yanlışlığını söylemek 
mümkündür. Endüstri devrimi öncesinde savaşın (etik mütalâalara hiç 
girmesek dahi) esir gücü, ganimet, toprak, vergi, tâbî devletlerden gelen 
haraç düka altınlarıyla “rantabl” bir geçinme biçimi olduğu açıktır diye 
düşünmek mümkündür. Ancak sanayi devriminden sonra yalnızca bu 
çeşit bir “ekonomi”, belli ki artık işlemez hâle düşmüştür; çünkü pür as-
kerî güç, sanayi destekli Avrupa orduları karşısında üstünlüğünü yitir-
miştir. 

Büyük Devlet ve Askerî Kudret 

Günümüz dünyasında da bazı devletlerin büyüklükleri, güçleri; aske-
rî bir dayanağa eklemlenmiş gözükmektedir. Sovyet Rusya 1980’lerin so-
nuna kadar böyle bir devlet idi. Sosyolog C. Wright Mills’e göre, Birleşik 
Amerika da dev bir askerî-siyasî kompleksten ibarettir. 
                                                           
1 Uri Ben-Eliezer, “A Nation-in-Arms; State, Nation and Militarism in Israel’s First Years”, 
Comparative Studies in Society and History, Volume 37, Number 2, Cambridge University 
Press, April 1995, s. 267. 
2 Karl M. Van Meter, La Sociologie, Larousse, Paris, 1992, s. 164. 
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Amerika dev bir faal ordu beslediği gibi çok güçlü bir yedeklik siste-
mini de ayakta tutmaktadır. Birinci Körfez Savaşı’nda bu yedekler ge-
niş ölçüde kullanılmıştı. İkinci Irak Savaşı’nda da onlara çok iş düş-
müştür. 

Burada Amerikan yedeklik sistemini biraz açmak uygun olur: Ameri-
kan anlayışında yedeklik sistemi, bizdeki asteğmenlik gibi değildir. 

Yedek birlikler muvazzaf birliklerden tamamen ayrı bir kuruluş oluş-
turur ve (bazı muvazzaf irtibat subayları dışında) yedek birlikler tama-
men kendi kendilerini yönetirler. Yedek rütbe yelpazesi erden generale 
kadar uzanır. Yedekler mahallî merkezlerde senede iki hafta yoğun eği-
tim, ayrıca her ay bir cumartesi-pazar eğitimi olmak üzere yılda otuz do-
kuz iş günü doldururlar. Ayrıca devamlı görev yapan ama gene yedek 
statüsünde bulunan az sayıda elemanlar da vardır. Yedek birlikler gö-
nüllülerden taban bulur. Başta yurtseverlik, muhit edinme, ilerleyen ya-
şına rağmen gençliğini koruma/kanıtlama, değişik bir hayat tarzını tat-
ma gibi güdülenme sebepleri onları bu yola yönlendirir.3 

Amerikan Liselerinde millî güvenlik bilgisi (military science) derslerini 
de yedek subaylar** okuturlar. Birçok yedek subay, sivildeki işinin yanı 
sıra böyle bir özelliği olmasından gurur duyar ve bazı üstünlükler elde 
eder.*** 

Amerikan yedekleri bu işten belli bir ücret ve bazı sosyal haklar elde 
ederler. Moskos’un (1988) kaydettiğine göre; kocasının yedeklik parasın-
dan haberi olmayan bir kadın, günün birinde bir başka yedeğin karısıyla 
karşılaşır ve bu sırrı keşfeder! Yedeklik, aile ilişkilerini, kariyer subaylığı-
na göre çok olumsuz etkiler; çünkü tatillere musallat olur. Yedek aileleri 
bu yüzden bu işe pek sıcak bakmadıkları gibi birbirleriyle sıkı fıkı bir ca-
mia da oluşturmazlar; birbirleriyle pek görüşmezler. 

Ordusuz Devlet Olmaz 

Çok ilginç bir saptama, en barışçıl ve görünüşte hiç düşmanı olma-
yan bir ülkenin dahi savunma ile ilgili önlemlerden asla uzak durmadığı 
gerçeğidir. Bu gibi ülkelerin belki en tipik örneğini oluşturan İsviçre’ye 
bakalım: İsviçre kayda değer bir savunma sanayisine sahiptir. Hafif 
                                                           
3 Charles C. Moskos, Soldiers and Sociology, Northwestern University, Department of Socio-
logy, Evanston, Illinois, November 1988, s. 48-52’den özet. 
** 1987 yılında Texas’ın San Antonio kentinde bir liseyi ziyaretimizde milli güvenlik öğretme-
ni yedek binbaşıyla da konuşmuştuk. Kendisinden öğrendiğimize göre, dersi olduğu günler-
de üniforma giyme hakkı varmış. Yedek binbaşı, sırf bu yüzden dersi olduğu günlerde sa-
bahları büyük şevk içinde uyandığını, yüzünde gülücüklerle anlatmıştı. 
*** Kendisi de eski bir polis olan yazar Joseph Wambaugh, Choirboys adlı romanında Los 
Angeles devriye polislerini anlatır. Bunlardan birinin Hava Kuvvetleri’nde yedek pilot binba-
şılık rütbesi vardır. Bu rütbe kendisi için bir büyük haz, arkadaşlarına karşı bir “hava”, 
âmirlerine karşı da yerine göre bir “koz” vesilesidir. Bir gün bir vukuatından dolayı onu 
azarlayan şefi “buradan kovulursan, başka ne iş yapabilirsin? Pilot binbaşılık mı?” filân der-
ken bile, aslında onun bu özelliğine çok gıpta ettiğini zımnen belli eder. 
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tanklar (IKV 91-105), zırhlı muharebe araçları (MOVAG TORNADO), ha-
va savunma topları (OERLIKON), alçak irtifa hava savunma ve ateş kont-
rol radarları (SKY-GUARD) üretir. Dahası; İsviçre, pekâlâ asker de bes-
ler. Ordusu sayıca az olsa da küçük nüfusuna oranla azımsanamaz**** bir 
büyüklüktedir. Eğitimi fevkalâde iyidir. Hele terhis olmuş askerlerin ihti-
yata çağrılma sistemi çok mükemmel işler. Bilinçli vatandaşı, askerlik 
yapmaktan onurlu bir keyif alır ve bunu ısrarla dile getirir.***** 

Öymen’in4 kaydettiğine göre; kendisi de bir savaş mağduru olarak Al-
manya’dan Türkiye’ye kaçan sosyoloji profesörü Gerhard Kessler, İstan-
bul Üniversitesi’nde 1942-1943 ders yılında bir konuşmasında şöyle der: 

“Devlet vatandaşlarından anlaşmalarına bağlı kalmalarını ister ve 

bunu zorlar. Fakat devletin kendisi dış politikada, törenlerle imzala-

dığı o anlaşma hükümlerine her zaman uymaz. Yine devlet, diğer bi-

reylerin mülkiyetine karşı bizden büyük saygı ve dikkat istemektedir. 

Fakat kendisi, özellikle harp halinde on binlerce kimsenin malına 

mülküne karşı büyük bir zor ve şiddet kullanmaktadır.” 

Askerlik ve Millî Gurur 

Birçok kuramcı dünyadaki kısıtlı kaynaklara karşı talep yüzünden 
savaşın kaçınılmazlığını vurgular. Ancak pek o denli vurgulanmayan psi-
kolojik nedenler de vardır. Ulusal gurur en kesif ifadesini askerlik ala-
nında bulur. Spor, sanayi, bilim, sanat alanında ulusal başarıyı kanıtla-
mak, askerlikteki ve zaferdeki kadar doyurucu gelmez. 

Uluslar askerleriyle her fırsatta övünürler. 1996 Yazı’nda dünya or-
dular arası atış şampiyonasına ev sahipliği yapan İsveç, bu etkinliklerle 
                                                           
**** Janowitz’in 1968 tarihli bir çalışmasında dünya ordularının 1966 yılı itibarıyla tahminî 
nüfuslarını ve sivil nüfusa oranla asker nüfus yüzdelerini kaydetmiştir. Anılan tabloda bu 
indeks İsviçre için %0.21’dir (5.7 milyon nüfusa karşılık on iki bin asker). Aynı tabloda Yu-
nanistan’ın indeksi %1.90 (sekiz buçuk milyon nüfusa karşılık yüz altmış bir bin asker), 
Türkiye’nin indeksi %1.40 (30.3 milyon nüfusa karşılık dört yüz yirmi sekiz bin asker) ola-
rak verilmiştir. 
***** 1974 senesinin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını İsviçre’nin Basel (Bâle) şehrinde 
kimya stajında geçirmiştim. İsviçre’de her erkek yurttaş 4 ay zorunlu askerlik yapıyordu. 
Gençler 18 yaşından itibaren bu yükümlülüğü kendi saptadıkları bir zamanda yerine getir-
mek durumundaydılar. Öğrenciler genellikle bir yaz tatillerini askerliğe ayırıyorlardı. Asker-
lik anıları tıpkı bizdeki gibi yaygın bir sohbet konusuydu ama bize göre çok daha genç bir 
kesimde, öğrenciler arasında da geçiyordu. Biri bir gün anlatmıştı. Komşunun kendi yaşıtı 
hippi oğlu, askerden muaf olmak için esrarkeşliğini öne çıkartmak istemiş ama fayda verme-
miş. Komutanlar ona şöyle demişler: “Yüksek bir tepeye koşarak birkaç defa inip çıkartırız 
seni! İçinde esrardan mesrardan iz bile kalmaz!” 

İsviçre’de asıl dikkatimi çeken o mükemmel ihtiyatlık sistemiydi. Herkes için defalarca 
on beşer günlük tazeleme eğitimine çağrılmak söz konusuydu. Yaz günleri banliyö trenleri 
orta yaşlı, asker giysili ihtiyata giden gelen İsviçre yurttaşlarıyla dopdoluydu! Staj yaptığım 
ilaç firmasında otuzlu yaşlarda bir kimyager bir gün bana şöyle demişti: “Biz şimdi Sovyet 
Rusya ile savaşa tutuşsak ve kazanacağımıza dair en ufak bir şans, bir belirti olsa; hemen 
gönüllü asker olurum!.” 
4 M. Münir Râşit Öymen, Psikoloji, Sosyoloji ve Pedagoji Açısından Ahlâk Eğitimi, 3. baskı, 
Murat Matbaacılık, İstanbul, 1975, s. 148-149. 

230



SİNAN ÇAYA / MİLLÎ MÜDAFAA MEFHUMU ÜZERİNE 5 

ilgili tanıtma broşüründe, organizatörlüğü üstlenen Skaraborg Alayı’nın 
tarihçesiyle övünmeyi hiç ihmal etmemiştir. 1631 tarihinde kurulan, XII. 
Charles’ın [Demirbaş Şarl] emrinde 1700-1709 arasında pek çok savaşa 
katılan alay Poltava’da tümden imha edilmiş ama sonradan yeniden ku-
rulup Prusya’ya, Napolyon’a karşı savaşmıştır. 1913 yılında Skövde ken-
tindeki bu günkü yerine intikal edip orada temelli konuşlanmıştır. 

Petrov (1994) Finlandiya’da halk eğitiminin kışlanın çabalarıyla ger-
çekleştiğini anlatır. Ülke 1811’e kadar İsveç, bu tarihten 1917’ye kadar 
Rus egemenliğinde kalmıştır. İki tarih arasında, başta Snelman olmak 
üzere genç aydınların teşvikiyle kışla; büyük bir halk eğitimi kampanya-
sıyla ülkeyi bağımsızlığa hazırlamıştır: 

“Subaylar pedagog gibi çalıştılar. Erlere şarkılar, marşlar öğrettiler. 

Müzik âleti çalmayı, resim yapmayı, toplu oyunlar oynamayı, koru-

yucu hekimliği, güzel konuşmayı ve nezaketi askerlerine öğrettiler. 

Onları, doğum yerleri olan ‘köstebek yuvaları’na ‘yenilik ve uyanış 

havarileri’ olarak yolladılar.” 

İkinci Dünya Savaşı’nda Fransız direniş örgütünde çalışmış olan 
Fransız milliyetçisi bayan şarkıcı Edith Piaff, “lejyonerim” adlı şarkısında 
kendi (sömürgeci) askerîne bile “meth-ü senâlar” yağdırmıyor mu? “Uzun 
boylu, büyük parlak gözlü, sarı saçlı, kaslı vücudu dövmelerle kaplı, teni 
sıcak kum kokan” sevgilisinin ardından ağıtlar döktürmüyor mu? 

Askerlik geleneğinin güçlü ve askerî anlayışın ağırlıklı olduğu bir baş-
ka ülke de Arjantin’dir.****** Nitekim 1986 yılında Falkland adaları krizin-
de Arjantin İngiltere’ye kafa tutmuştur. İki devlet arasında centilmence 
bir savaş vuku bulmuştur. 

Günümüzde “hamaset edebiyatının” boş sözler olduğunu ileri süren-
lerin sayısı çoğalmış ise de epik duygulanımlar insanın doğasında vardır. 
Milletlerin tarih içinde zorluklarla yoğrulmuş hars (kültür) öğeleriyle 
(destanlar, koçaklama türü şiirler vs.) beslenen bu yiğitlik duyguları na-
sıl inkâr edilir? Böylece gelişen ulvî hisler, tasada ve kıvançta ortak bir 
payda olarak o milletin fertlerini harç misali birbirlerine kenetler. Bu 
duygu; Ulu Önder’in “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” özdeyişinde en güzel ifa-
desini bulmuş olarak ırksal ve etnik temellerin çok üstünde bir şuurdur. 
Milletini düşünmek, onun yücelmesi için çalışmak kişi için yüce bir ide-
aldir ve ille de başka milletlerin kötülüğünü dilemek anlamına gelmez; 
aksine başka milletlere dahi saygılı olmayı gerektirir. Milliyetçiliğin şove-
                                                           
****** 1978 yılında Arjantin Hava Harp Okulu’ndan büyük bir kafile bizim Hava Harp Okulu-
muzu ziyarete gelmişti (Bendeniz asteğmen idim ve bu Arjantin havacı heyetine mihmandar 
olarak vazifelendirilmiştim). Heyetteki öğrenciler bile İstanbul’un lüks otellerinde konakla-
mışlardı. Gezileri birkaç gün sürmüştü. Şehir gezilerinde hepsi sivil giyiniyorlardı. Ayrılış 
günü Yeşilköy’deki (Atatürk Hava Alanı’na bitişik) askerî havaalanından onları küçük bir tö-
renle uğurlamıştık. Başlarındaki general bendenize de -içki kullanmadığımdan hemen elim-
den çıkartacağım- bir şişe Arjantin şarabıyla, sırf askerî marşlar ihtiva eden bir uzunçalar 
plak armağan etmişti. 
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nizm kıvamına ulaşması bir bozunma, bir çarpık anlayışa bürünme olup 
hiç arzu edilmeyen apayrı bir kavramdır. 

Savunma Gücü Şarttır 

Tolley’in5 Amerikan çocukları üstündeki araştırmalarına göre, çocuk-
lar neredeyse oy birliği içinde savaş olgusunu lânetliyorlar. Ama millî gö-
rev ve memlekete sadakat gibi duyguları kurcalandığında, o zaman sava-
şın doğruluk-yanlışlık meselesine dair görüşleri değişiveriyor. Savunma 
için yapılan veya düşman bir tarafa (komünistler vb.) karşı yürütülen sa-
vaş, onaylanır hâle geliyor. 

Burada belki şöyle bir yorum getirebiliriz: Yetişkin insanda kahra-
manlık duygusu (birçok başka duygular gibi) daha yatışmış ve ılımlı olsa 
da çocuklarda güçlüdür.******* Ancak belli gelişmeler veya ortamlar, yetiş-
kinlerde de çocukluğu andıran duygulanımlara kolayca geçit verebilir. 

Bir ülke başka bir ülkeden ısrarlı bir düşmanca yaklaşım görürse, so-
nunda yapabileceği tek şey kendisini silâhla korumaktır. Hiçbir ülke ya-
şamak için dünya kamuoyunun barış söylemlerine yaslanıp bir ordu 
besleme gailesinden uzak kalamaz. Ulusal çıkarların çatıştığı bir kon-
jonktür söz konusu oldu mu, ufak devlet görünümündeki bir devlet bile, 
zayıf bulduğu komşusuna karşı çok taciz edici, hatta saldırgan bir tu-
tum takınabilir. Bir ülke asla ve kat’a başka bir ülkenin nasılsa iyi niyet-
li olduğu varsayımına ya da insafına yaslanıp savunmasını ihmal ede-
mez. 

Nitelikli İnsan Gücü 

Devletin savunması elzem olduğuna göre, her devletin ulusu içinden 
ordusuna taban bulma sorunsalı söz konusudur. Araç gerek olanakları 
ve hatta eğitim ne denli iyi olsa da, öncelikli iş uygun insan potansiyeli-
nin elde edilmesidir. 

Yurdumuzda askerlik zorunlu olduğuna göre orduya erler ve erbaşlar 
açısından taban bulma sorunu yoktur. Bu kesimin niteliği ise zaten ülke 
nüfusunun sosyal gelişim ve eğitiminin ilerlemesiyle koşut gider. Öyleyse 
mesele bir anlamda şu noktaya indirgenir. Komuta heyetini oluşturan, 
                                                           
5 Howard Tolley Jr., Children and War: Political Socialization in International Conflict, Teac-
her College Press, New York, 1973, s. 33-34. 
******* 1987 yılında Texas-Lackland Üssü’nde kursiyer iken bir gün bir sosyal etkinliğe katıl-
mıştık. Eyaletin çalışkan ortaokul öğrencilerinden bir grup, bir ödül olarak üssü gezmeye 
gelmişlerdi. Biz yabancı kursiyerler de bu öğrencilerle tanıştırıldık. O sohbette bir aralık Lib-
ya’nın Amerikan uçakları tarafından bombalanışı gündeme geldi (birkaç aylık taze bir hâdi-
seydi). Kızlar dâhil hemen bütün öğrenciler hemen bir millî havaya girdiler. Bu olayı nasıl 
onayladıklarını sevinç içinde gösterdiler! 

Lise birinci sınıftayken Millî Güvenlik dersi öğretmenimiz olan kurmay yarbay, bir gün 
Amerika’da bir kursta geçen anılarını anlatmıştı. O kursta iken 1967 İsrail-Arap savaşı ger-
çekleşmiş. Kursta İsrailli bir subay varmış. Hemen yürüyüşü değişmiş. “Kasılarak” gezinme-
ye başlamış. İki de Mısırlı subay varmış. Onlar da başları eğik gezmeye başlamışlar. Mesai 
dışında ise ortalıkta görünmez olmuşlar. 
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yani ordunun seçkinleri anlamına gelen rütbeli kişilerin (uzman erbaş-
tan itibaren astsubaylar ve giderek subayların) en uygun seçimle belir-
lenmeleri gerekir. Bu noktada ise (liderlik özelliği dâhil) zihinsel ve be-
densel niteliklerin yanı sıra, çok önemli bir etken, gencin niçin askerliğe 
heves duyduğu sorusuna yanıttır. 

Bazı ülkelerde profesyonel askerlik kariyerini seçim, mesleğin verece-
ği maddî olanaklarla ilintilidir. Diplomat gibi yabancı ülkeleri gezmek 
olanağı da kariyerin bir parçasıdır. Bazı ülkelerde ise belli gençlik sorun-
larından kaçmak, zor bir hayat tarzı içinde kendi kendini kanıtlamak, si-
lâha duyduğu fanatik hevesi doyurmak veya serüven arayışı gibi içsel se-
bepler ağır basar. Bunlardan birincisi de ikincisi de iyi bir askerî lider 
için tam sağlıklı meslek seçimi gerekçeleri olamaz. 

Askerlik Mesleği 

Askerlik para kazanma mesleği de değildir. Taşkın, tutkulu maceracı-
ların işi olamayacak kadar da ciddî bir uğraşıdır. Askerlik; vakur, serin-
kanlı, amaçlı, bilinçli gençlerin girdiği bir yoldur. 

Ülkemizde astsubay ve subay okullarının orta kesimden taban bul-
makta oluşu******** askerlik değerleriyle en iyi bağdaşacak bir alt yapının 
sevindirici habercisidir. Bizim sahip olduğumuz ve dünyanın gıpta ettiği 
komutan rol modellerinin oluşumunda, en etkin katkılardan biridir. 

Bir yanda çok varlıklı ailelerde “seni kaçırırlar” biçiminde paronoid 
tonlara varan telkinler ve aşırı korumacı önlemler içinde büyütülmüş, 
belki noksan aile sevgisinin telâfisini pahalı oyuncaklarla gidermeye ça-
lışmış, belirgin derecede bireyci hatta benmerkezci bir kişilik oluşturmuş 
bir genç. Öte yanda, maalesef birçok değer yargısını gereksiz gören, sırf 
sokak kurnazlıklarıyla yoğrulmuş ve yozlaşmış, bütün özlemlerini ya ile-
riye tehir etmek zorunda kalmış ya da gerçekleşemez hayallerden ibaret 
kabul etmiş, ortamın bilediği hınçlarla özveri duygusu gelişmemiş bir ço-
cukcağız! Ölçü, galiba bu iki zıt kutbun arasında bir yerlerde olmalıdır. 
                                                           
******** 1993-94 öğretim yılında Astsubay Hazırlama Okulu’nda rehber öğretmeni olduğum 
33 kişilik kısmın sosyo-kültürel profilini baba meslekleri şöylece sergiliyordu: Demirci, boru 
fabrikasında işçi (2 adet), geçici demiryolu işçisi, daimî demiryolu işçisi, kireç ocağı işçisi, 
(vefat etmiş) ilkokul öğretmeni, aşçı, ofis eşyası tamircisi, posta dağıtıcısı, orman idaresinde 
kâtip, emekli banka memuru, gardiyan, cephane fabrikasında işçi, cephane fabrikasında 
kâtip, hamal, küçük çiftçi (3 adet), okul hizmetlisi, elektrikçi, yorgancı, oto boyacısı, TRT’de 
memur, orman idaresinde memur (hiç kardeşi olmayan öğrencinin babası), Ziraî Donatım 
Kurumu’nda işçi, tahsildar, astsubay, müteahhit yanında işçi, mobilya işçisi, polis memuru, 
(vefat etmiş) inşaat ustası, (vefat etmiş) kamyon şoförü. Bu tablo ülkemizin orta tabakasının 
(belki alt orta tabakasının) tipik bir temsilidir. 

Subay adayları için profilin tabiatıyla biraz daha yukarı katmanlara ulaştığı anlaşıl-
maktadır. 1987-88 öğretim yılında Kuleli Askerî Lisesi’nde yapılan bir araştırma bulgularına 
bakalım: “Öğrencilerimizin büyük bir kısmının babası memurdur (%40.9). İkinci büyük meslek 
grubu ise işçidir (%23.2). Ortaokulu (üç büyük il de dâhil olmak üzere) ilde okuyan öğrenci ora-
nımız %63.7’dir. İkinci sırada %33.1 oranla ortaokulu ilçe ve bucakta okuyanlar gelmektedir.” 
(Kuleli Askerî Lisesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Özellikleri, An-
ket Sonuçları 1987-1988). 
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Profesyonel asker mesleğine en başta sevgiyle bağlıdır. İleriki yıllarda 
tayinlere, zorluklara, birtakım mahrumiyetlere dayanmak ancak bu saye-
de mümkün olur. Sevgiyle bağlılığın göstergesi, henüz on beşinci yaşında 
olsa bile, mesleğe yönelme kararını öncelikle kendi arzusuyla almaktır. 

Harbiyeliler ile ilgili bir araştırmada “askerî okulu seçmenizde aşağı-
daki seçeneklerden hangisi etkili olmuştur?” sualine verilen cevapların 
dağılımı şöyledir: “2703 öğrenci (%75.69) kendi isteğiyle; 509 öğrenci 
(%14.25) ailesinin isteğiyle ve 347 öğrenci (%9.72) arkadaş, akraba ve di-
ğer unsurların tesiri altında askerî okulu seçtiklerini ifade etmişlerdir”.6 

Yine Kara Harp Okulu’nda öğrenci alayı subaylarıyla 1. ve 4. sınıf öğren-
cilerine yönelik bir araştırmada, “başkalarına, bu okulun bir mensubu oldu-
ğunu söylemekten gurur duyarım” ifadesine verilen cevapların dağılımında 
olumluluk derecesi fevkalâde yüksektir. (Alay subaylarında %90.94, 1. sı-
nıf öğrencilerinde %94.95 ve 4. sınıf öğrencilerinde %94.17’dir).7 

Sonuç 

Türkiye hukukunda askerlik hem hak hem de ödev olarak tanımlanmış-
tır. Bu çok anlamlı ve muhteşem bir tanımdır. Türk örfü askerliği yüceltir. 
Trakya gibi bazı yörelerimizde askerlik yükümlülüğünü bitirmeyene kız ver-
mezler. Birçok yörede köy kahvelerinde henüz askerlik yapmamış gençlere 
doğru dürüst konuşma hakkı bile verilmez. Askerlik bir anlamda gencin 
gerçek adamlık basamağına varışının bir onayıdır, tescilidir. “Kefareti” özve-
riyle, gayretle ve bazı zorluklarla ödenen bir erginleme (tekris) sürecidir. 
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Mübahat S. Kütükoğlu, XVI. Asırda Çeşme Kazasının Sosyal ve İk-

tisadî Yapısı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, XXIV+309. 

Tarih çalışmaları içerisinde siyasî tarihçiliğin yanı sıra, halkın çoğunluğunun 
tarihini yansıtan şehir tarihlerinin özel bir yönü bulunmaktadır. Osmanlı arşiv 
malzemesine dayanılarak yapılan şehir tarihi çalışmaları Tapu Tahrir Defterleri 
sebebiyle XVI. yüzyılda, Temettüat Defterleri nedeniyle de XIX. yüzyılda yoğun-
laşmaktadır. Her iki defter serisi de derli toplu nüfus, vergi v.b. kayıtlarını ihtiva 
ettiği için araştırıcılar için cezp edici olmuştur. 

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden emekli olduktan sonra birbirinden 
kıymetli çalışmaları yayınlanan Hocam Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’nun Türk 
Tarih Kurumu yayınlarından çıkan son çalışması “XVI. Asırda Çeşme Kazasının 
Sosyal ve İktisadî Yapısı” adını taşımaktadır. Bu kitap, Timar Ruznamçe Defterle-
ri, Tahrir Defterleri, Maliyeden Müdevver Defterler, Mühime Defterleri, Evkaf Def-
terleri v.b. Osmanlı Devleti’ne ait zengin arşiv malzemesi çerçevesinde, konuyla ilgi-
li kaynak eserler ve incelemelere dayalı kapsamlı bir eser hüviyetindedir. 

Eser, Aydın ve Sığla Sancakları Tahrirleri, tahrirlerin yapılış şekilleri, tahrir, 
icmâl, timar, yaya ve konar-göçer cemaat defterlerinin tanıtımının yapıldığı Giriş 
(1-12 s.) ile başlamaktadır. 

Eser toplam sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm “Kazanın Coğrafî Yapı-
sı ve Tarihine Genel Bakış” (13-32 s.) adını taşımaktadır. Burada, Pirî Reis ve 
Evliya Çelebi’nin verdiği coğrafik bilgiler de dahil edilerek coğrafyacıların Çeşme 
Kazası ile ilgili verdiği coğrafik bilgilere yer verilmiştir. Ardından Çeşme adı, Çeş-
me’nin Türk hakimiyeti altına girişi, deniz üssü olarak Çeşme’nin seçilmesi ve 
Evliya Çelebi’den Çeşme ve o tarihlerde kazaya bağlı Karaburun ve Sivrihisar ile 
ilgili bilgiler değerlendirilmiştir. 

İkinci bölüm “İdârî Teşkilât” (33-50 s.) isminde olup, Çeşme Kazası’nın idarî 
yapısı ve köy adları üzerinde durulmuştur. Köylerin tarihi ile ilgili arşiv malzeme-
sinden hareketle verilen bilgiler kadar, yer adlarının menşeleri ile ilgili değerlen-
                                                           
* Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
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dirmeler de mühimdir. İsimler coğrafî özelliklerden kaynaklananlar, cemaat adı 
taşıyanlar, antik çağdaki adları Türk hançeresine değiştirilenler olmak üzere tas-
nif edilmiş, köy adları ile ilgili imlâ farklılıklarına dikkat çekilmiştir. 

Üçüncü bölümde “Nüfus” (51-94 s.) başlığı altında XVI. yüzyılda kazanın ria-
yet nüfusu (Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Hereke nahiyeleri, cemaat, muaf ve 
özel statüdekiler (hacı, azad edilmiş köleler, mühtedler); yayalar (yaya teşkilâtı ve 
nüfusu) ve kazanın toplam tahmini nüfusu tablo ve grafikler ile eleştirel bir bakış 
açısıyla değerlendirilmiştir. 

Dördüncü bölüm “Ziraat ve Hayvancılık” (95-147 s.) adındadır. Bu bölümde 
zirâî işletmeler, zirâî mahsûllerden hububat (buğday, arpa) ve muhtelif hububat ve 
bakliyat cinsleri; bağ, bahçe ve bostanlar; sanayi bitkileri (zeytin, pamuk, keten, 
kendir, kenevir, palamut, sumak yaprağı, susam, dut yaprağı) ve bunlar ile ilgili 
küçük sanayi (dokumacılık, değirmenler, tahunhane v.b.) hakkında bilgi verilmiş-
tir. Ayrıca kazadaki küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve dalyanlardan söz edilmiştir. 

Beşinci bölüm “Toprak İdaresi” (149-180 s.)’ne ayrılmış olup, timar sistemi, 
sipahilerin görevlendirilmeleri, toprakların dağılışı, timarların el değiştirmesi ve 
nüfusun dağılışı hakkında bilgileri ihtiva etmektedir. 

Altıncı bölüm “Devlet İşletmeleri ve Ticaret” (181-201 s.) başlığını taşımakta 
olup, mukataalar (haslar, gümrükler ve tuzla); ticaret (Çeşme’nin ticaretteki rolü, dış 
ve iç ticaret), kaçakçılık ve hafta pazarlarına ilişkin kıymetli bilgileri içermektedir. 

Yedinci bölüm “Sosyal Olaylara” (203-215 s.) ayrılmıştır. Burada hane şek-
linde ve cezalandırmak maksadıyla yapılan sürgünler ile korsanlık, eşkiyalık ve 
diğer olaylar başlığı altında Kaza’daki sosyal hareketlere ışık tutulmuştur. 

Sekizinci bölümde “Tarihî Eserler” (217-235 s.) başlığı altında kaza dahilin-
deki Osmanlı devrinden kalan askeri tesisler (Çeşme ve Sığacık Kaleleri); Sosyal 
Tesisler adı altında da Cami’ler (eski Çeşme Köyü Cami’i, Seferihisar Ulu Cami’i, 
Hereke Kasım Çelebi manzûmesi), kervansaray, zâviyeler, değirmen, musluk ve 
hamamların günümüzdeki durumları hakkında bilgi verilerek, zengin fotoğraf ko-
leksiyonu eşliğinde sunulmaktadır. 

Eserin “Sonuç” (237-238 s.) kısmında, XVI. yüzyıl Çeşme Kazası’nın özellikle 
asrın ikinci yarısında diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi nüfus ve elde edilen 
ürünlerin azalmasına dikkat çekilmiş bunun muhtemel sebepleri üzerinde durul-
muştur. Timar sistemine göre toprakların dağılışına da dikkat çekilmiştir. XVI. 
yüzyılda Osmanlı ülkesinin genelinde görülen sosyal olayların çok fazla olmasa 
da Çeşme’de de bulunduğuna değinilmiştir. Ayrıca XVI. asrın ikinci yarısından 
itibaren İzmir’in parlamaya başlamasıyla birlikte, Çeşme’nin önemini büyük ölçü-
de kaybettiği ancak deniz üssü olma vasfını korumaya devam ettiği belirtilerek 
eser sona ermektedir. 

Zengin bir bibliyografya, indeks ve ekler bölümüyle renklendirilen eser, mev-
cut monografî çalışmaları içerisinde Osmanlı arşiv malzemesinin, diğer kaynaklar 
ile kıyaslanarak değerlendirmesi kadar, elde edilen veri ve bilgilerin bilgisayardan 
istifade edilerek tablo, grafik ve harita üzerine yerleştirilerek yorumlanması gibi 
fevkalâde özelliklere sahiptir. Eser mevcut bilgilerin saha çalışmaları ile bütün-
leştirilmesi gibi özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır. Netice itibarıyla eser 
hem Çeşme tarihi ile ilgili büyük bir boşluğu doldurmuş, hem de biz genç araştı-
rıcılara sahanın duayen araştırıcısı Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’nun kalemin-
de eşsiz bir örnek çalışmayı daha kazandırmıştır. 
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Oğuz Çetinoğlu, Kronolojik Kültür Sanat Tarih Ansiklopedisi, 

Bilgeoğuz Yayınları, 3741 sayfa (4 Cilt), 2008, 16 x 24 cm ebadında, 

ISBN: 978-975-6217-99-3. 

Aydınlanma çağı düşünürlerinden Diderot, ansiklopedinin amacını 
şöyle tarif eder: 

“Bir ansiklopedinin amacı, dünya üzerine yayılmış bilgileri bir araya 
getirmek, bu bilgilerin umumî sistemini kendileriyle beraber yaşadığımız 
insanlara anlatmak ve bizden sonra gelecek nesillere aktarmaktır.” 

Ansiklopediler, yaradılıştan günümüze insanlığın kültür, sanat, tarih, 
edebiyat, felsefe gibi medeniyet birikimlerinin kaydedildiği, ölümsüz kı-
lındığı, insanlığın medeniyet müktesebatının dokümanları, başlangıçtan 
günümüze sergüzeştimizin tanıklarıdır. 

Oğuz Çetinoğlu’nun abidevî çalışması da bu türden ansiklopedilere 
bir örnek. “Açıklamalı Yorumlu Kronolojik Kültür-Sanat-Tarih An-
siklopedisi” üst başlığıyla ve “7007 Yıllık Dünya Tarihi” alt başlığıyla 
çıkan, 4 cilt ve bir ek kitaptan oluşan bu muhteşem eser tam bir hazine. 

Ansiklopediyi tanıtmadan önce bu dev çalışmaya imza atan değerli 
yazar Oğuz Çetinoğlu’nu tanıyalım: 

Oğuz Çetinoğlu, Kasım 1938 Samsun-Bafra doğumludur. İlk ve orta-
okulu doğduğu şehirde bitirdi. Yazı hayatına öğrencilik yıllarından baş-
ladı. Daha sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlim-
ler Akademisi’nde okudu. İş hayatına muhasebeci olarak başlayan ya-
zar; ticaret ve politika ile de ilgilendi. SSCB’nin dağılmasından sonra ba-
ğımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri’nde ve Kırım’da çeşitli sanayi 
yatırımları yaptı. Günümüzde birçok gazete ve dergide çeşitli konularda 
yazılar yayımlanmaktadır. 
                                                           
* Beykent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencisi. 
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Oğuz Çetinoğlu’nun Kronolojik Kültür-Sanat-Tarih Ansiklopedisi’nden 
başka Kültür Zenginliklerimiz, Tarih Sözlüğü, Okyanusa Açılan Kapılar/ 
Tefekkür Mayası Röportajlar gibi eserleri bulunmaktadır. 

İnsanlığın kurduğu müşterek medeniyeti anlamanın millî kültürü an-
lamaktan geçtiğinin bilincinde olan Oğuz Çetinoğlu, bu dev çalışmasıyla 
millî kültürümüze çok büyük ve önemli bir hizmet yapmıştır. 

Bilgeoğuz Yayınları’ndan çıkan bu kapsamı geniş ve hacimli eser, 
4000 sayfadan müteşekkil dev bir bilgi hazinesi. Kararlı ve uzun bir ça-
lışmanın ürünü olduğu hemen anlaşılıyor. Klâsik ansiklopedilerin aksine 
maddeler alfabetik sırayla değil -adından da anlaşılacağı üzere- kronolo-
jik bir sırayla düzenlenmiş. Eser, evlerimizdeki duvar ve masa takvimle-
rindeki ‘günün tarihi’ bölümünün genişletilmiş hali. 1 Ocak’tan 31 Ara-
lık’a kadar olan hadiseler gün gün işlenmiş. Her günün başına bir özlü 
söz yerleştirilmiş. O günde gerçekleşen, tarihî hadiseler, kültürel olaylar, 
edebî meseleler vb. ayrıntılı şekilde anlatılmış. Özellikle Türk-İslam tari-
hine ait olaylar açıklanmış ve yorumlanmış. Ay başlangıçlarında ise o 
ayın isminin etimolojisi ile ilgili bilgi verilmiş. Ekonomi ile ilgili maddeler-
de ise olay veya olgu yeri tablolarıyla desteklenerek olayın veya olgunun 
anlaşılması kolaylaştırılmış. 

Ansiklopedinin her cildi yılın üç aylık dönemlerini içerecek şekilde 
düzenlenmiş. Ekim-Kasım-Aralık aylarını ihtiva eden 4. cildin sonunda 
şahıslar ve olaylarla ilgili iki adet tarama cetveli (fihrist) konularak, cet-
vellerle okurun aradığı olay ya da şahsı kolayca bulabilmesi sağlanmış. 

Kronolojik Kültür-Sanat-Tarih Ansiklopedisi, aralara serpiştirilen Dağar-
cık, Bunu Biliyor muydunuz?, Özlü Sözler, Düşünenler İçin, Türk Dünyası, 
Kim Kimdir, Şiir, Fıkra, Anektod gibi bölümlerle zenginleştirilmiş. Bu bölüm-
lerin esere bir sohbet havası sıcaklığı kattığı ise yadsınamaz bir gerçek. 

Eserde ağırlık, Türk tarihine ve Türk kültürüne verilmekle birlikte 
dünya tarihi ve medeniyeti de ihmal edilmemiş. 

Oğuz Çetinoğlu; Kronolojik Kültür-Sanat-Tarih Ansiklopedisi’ni oluş-
turma sebebini ise şöyle ifade ediyor: 

“Bu kitap; ister profesyonel olsun ister amatör... Tarihe ilgi duyanlara, 

milletimizin köklerine, inançlarına, coğrafyasına, edebiyatına, ilmine ve 

irfanına, kültürüne, güzel ve örnek ahlâkına dair bilgi sahibi olmak is-

teyenlere yeni açılımlar sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır. 

 Resmî tarih kitaplarında anlatılanların bir bölümü eksik, kısır ve yan-

lıştır. Derinliği ya hiç yoktur veya yetersizdir. Biraz da sevimsizdir. Ta-

rih kitaplarının, geçmişi bilmekten çok geleceği şekillendirmek amacına 

yönelik olması gerektiği gerçeği çoğu zaman göz ardı edilmiştir (...) Bu 

eserde ister ak olsun, ister kara ... gerçeklere sadık kalınarak on bin-

lerce sayfanın özeti, okunabilir kolaylıkta sunulmuştur (...)” 

Tüketim kültürünün birçok değerimiz gibi millî ve dinî değerlerimizi 
de tahrip etmesi karşısında bu dev çalışma karanlıkta yakılan bir mum 
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vazifesi görüyor. Gerek Türk gerekse insanlık tarih ve kültürünün, me-
deniyet muktesebâtının bir dökümü olan bu eseri tetkik etmek, okumak 
Türk ve insanlık medeniyetini bilmek ve anlamak açısından büyük bir 
önem arz ediyor. Post-modernizmin bütün millî ve dinî sınırlarımızı erit-
tiği şu son dönemde sınırlarımızı belirginleştirmek her Türk vatandaşı-
nın aslî bir vazifesidir. Bu da bize yol gösterecek bu gibi eserlerimizi oku-
mak ve anlamakla mümkündür. 

Açıklamalı Yorumlu Kültür-Sanat-Tarih Ansiklopedisi her okulda hat-
ta her evde bulunması lazım gelen bir hazinedir. 

Eser Hakkında Kim Ne Dedi? 

Özverili çalışmanın ürünü olan bu muazzam eser, gençliğin daima el 
altında bulundurmaları gereken bir hazinedir. 

(Rauf R. Denktaş - KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı) 
Aşağı-yukarı 4.000 sayfa tutan bu büyük eserin, Kültür Bakanlığı’na 

bağlı bütün kütüphanelere ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün okul-
lara birer takım konulmasının, devletin eğitime ait bir vazifesi olduğunu; 
Sayın Bakanlarımız Hüseyin Çelik ve Ertuğrul Günay’ın dikkatlerine ve 
takdirlerine sunarım. 

(Osman Akkuşak - Yeni Şafak Gazetesi) 
Hazırlanmasının büyük emek ve zaman harcanmasına mal olduğu 

kolayca anlaşılan bu ansiklopedi de yer alan açıklama, yorum ve ayrıntılı 
bilgilerin Türkçü görüş açısına göre yazılmış olması, eserin önemini ve 
değerini bir kat daha artırmaktadır. 

(Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu - Türk Yurdu Dergisi) 
Öyle ruhlu, o derece renkli, o denli çekici ve o kadar sürükleyici bir 

eser ki, zevkle okunuyor. Olaylar hazinesi, ibretler yumağı, hâdisler kay-
nağı. Kuru, yavan ve sıkıcı değil. Aksine ruhlu, bilgi verici, kemale erdiri-
ci bir tarz ve üslûpta. Bildiğim kadarıyla; bu çapta, bu detay, bu teferru-
at ve bu ayrıntıda, üstelik; derin muhtevada, bunun gibi kronolojik ola-
rak hazırlanmış bir eser yok. Gerçi merhum İsmail Hâmi Danişment’in 
bir eseri var ama, Osmanlı Devleti’ne ait. 

Bu muazzam eseri yürekten alkışlıyor, Türk okuyucusuna muştulu-
yorum. Eser; gerekli hayatî konularla bezeli olup, yeterince doyurucu ve 
bilgilendiricidir. Okuyanı; vatan, millet ve devleti için hizmete şevklendi-
rici, hakikati beyan edicidir. Hakikat ve gerçeklerle lebalep doludur. İn-
sanı olayların geçtiği günlere götüren veya o günleri bu günlere taşıya-
rak; insana, bu gününde dünü yaşatan bir mahiyet arz etmektedir. 

Türk tarihi ve kültürüne ağırlık verilen, ama dünya tarihi ve medeni-
yetinin de ihmal edilmediği eser; şiir, fıkra, anekdot, özlü sözlerle zengin-
leştirilmiş ve renkli hâle getirilmiştir. Bu güzel eseri, tarihimize ilgi du-
yan herkese tavsiye ediyorum. 

(Mehmet Nuri Yardım - Yeniçağ Gazetesi) 
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